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Portuários fazem debate sobre critérios da
dívida com o Portus
Na ocasião, a presidene da Anapar se comprometeu em apoiar
a Federação na luta pela recuperação do Portus

Com o objetivo de discutir a dívida
das patrocinadoras com o Portus:
fundo de previdência complementar dos portuários da administração
pública indireta; se reuniram, no último dia 14, em Brasília, representantes da Federação Nacional dos
Portuários (FNP) e representantes
de sindicatos filiados.
Participaram da mesa de discussão:
presidente da FNP, Eduardo Guterra, o
presidente da União Nacional das Associações dos Participantes do Portus
(Unapportus), Vilson Balthar, a presi-

dente da Associação Nacional dos
Participantes de Fundos de Pensão
(Anapar) ,Claúdia Ricaldoni, o presidente da Associação dos Participantes
do Portus de Santos (APP), Odair de
Oliveira, a advogada da FNP Marcelise
Azevedo e a técnica do Dieese na Subseção da FNP, Fiorella Macchiavello.
A inadimplência das patrocinadoras
com o Portus chega à casa dos R$ 3 bilhões. Somado à dívida da retirada de
patrocínio da extinta Portobrás, cerca
de 1,2 bilhão devido pela União, o valor
ultrapassa os R$ 4 bilhões.

Portus: Falta de pagamento
de contribuições gerou déficit
de mais de R$ 91 milhões em
2011
O Portus, fundo de pensão complementar dos trabalhadores portuários, teve déficit (na diferença entre
a arrecadação de receitas previdenciárias e o pagamento de benefícios
) superior a R$ 91 milhões em 2011 é
o que revela estudo do Dieese.
O estudo é complementar ao trabalho “Critérios para o cálculo das
dívidas de patrocinadoras junto ao
Plano de Benefícios Portus 1” feito,
em maio deste ano, em parceria
com a Subseção Dieese na Federação Nacional dos Portuários.
A análise completa foi apresentada,
pelo técnico do Dieese - que assessora à
FNP -, em reunião entre representantes

da Federação Nacional dos Portuários
(FNP) e representantes de sindicatos
portuários filiados no último dia 14 de
junho, em Brasília.
De acordo com a análise, o pagamento de benefícios como aposentadoria, auxílio doença, pensão por
morte somaram R$ 143,48 milhões.
Considerando as despesas administrativas relativas a investimentos,
despesas com imóveis (IPTU) e dispêndios judiciais o valor ultrapassa
R$ 175,26 milhões.
Já as receitas previdenciárias, que
incluem as contribuições de participantes, assistidos e patrocinadoras

Ricaldoni disse que a Anapar vai apoiar
os trabalhadores portuários na luta pela recuperação do Portus. “O governo tem que
assumiraresponsabilidadenadívidacomo
Portus”, ressaltou a presidente da Anapar.
O Técnico do Dieese Valmir Gôngora, que assessora à FNP, abriu o
debate com apresentação da análise dos “Critérios para o cálculo das
dívidas de patrocinadoras junto ao
Plano de Benefícios Portus”

Técnico do Dieese
apresenta análise
sobre a dívida do
Portus

e o pagamento de reserva de tempo
serviço anterior (RTSA) totalizaram
R$ 52, 37 milhões. Somando o retorno dos investimentos, o valor total
de receita foi de R$ 88,9 milhões.
A média mensal do déficit do fundo em 2011, ao considerar a relação
entre o valor das receitas previdenciárias e o valor do beneficio concedido, ficou em aproximadamente R$
7,59 milhões.
Acesse o estudo completo a respeito da análise dos critérios da dívida no blog da Federação. http://
fnportuarios.blogspot.com.br/

Portus

Vice-presidente da Câmara Federal
recebe FNP para reunião sobre
Portus

A deputada disse
que vai auxiliar os
trabalhadores na
construção de um
diálogo sobre o Portus na Câmara

A

pedido da Federação
Nacional dos Portuários
(FNP), a vice-presidente da
Câmara dos Deputados, Rose Freitas recebeu – no último dia 14 – o
presidente da FNP, Eduardo Guterra, o presidente do Suport-ES,
Ernani Pereira Pinto e o diretore do
sindicato, Rosenildo Teixeira.
O encontro teve por objetivo buscar apoio dos parlamentares da
Câmara, na luta pela recuperação
do Portus.
Atualmente, o Portus tem dificuldade para continuar pagando o
benefício dos trabalhadores, em
razão da inadimplência das patrocinadoras.
Ao ser informada da situação, Rose
Freitas demonstrou apoio, além de
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propor auxílio na busca de contatos
com autoridades que possam ser
relevantes para a construção de um
diálogo sobre o Portus dentro da
Câmara. Para assim, somar forças e
encontrar a solução definitiva para
recuperação do fundo.
A deputada, inclusive, agendou
reunião com o ministro da previdência, Garibaldi Filho, nesta terça-feira (19/6), para tratar do assunto.
Segundo o presidente da FNP,
Eduardo Guterra, a Federação
tem trabalhado com foco na
questão do Portus. “Temos nos
mobilizado e buscado apoio nas
instituições governamentais a
fim de dá visibilidade à causa dos
portuários”, destacou.

Aprovada Mobilização Nacional em
defesa do Portus
Sindicatos filiados à FNP irão convocar
assembleias regionais para o próximo dia 9 de
agosto. O objetivo é mobilizar a categoria em
defesa do Portus.
A decisão foi tomada em reunião realizada, no
último dia 14 de junho, em Brasília. Participaram
do encontro: representantes dos sindicatos
-Suport-ES,Sindiporg-RS,Suport-BA,SindiportoPA, Sindport-AL, Sindiporto-AM, S.T.S.P.P.E.R.J,
Sindpope, Sintac, Sinporn, Sindportcab-PB, e
ainda, Unapportus, APP Santos e APP - RJ.
As diretrizes aprovadas na reunião foram:
•Assembleias específicas com a categoria em
cada porto, de acordo com as peculiaridades
regionais;
•Jornais e Informativos específicos;
•Solicitar apoio das entidades parceiras nos
portos, por meio das intersindicais;
•Envolvimento das centrais sindicais e
movimentos sociais;
•Realizar contatos com parlamentares
municipais, estaduais e prefeitos; cada sindicato
deverá definir os parlamentares para contatos
e enviar urgente a relação para Federação de
contatos aqui em Brasília;
•Audiências Públicas: Câmaras de Vereadores,
Assembleias Legislativas e Congresso Nacional;
•Confecção de bonés, camisas, adesivos,
praguinhas, faixas, etc;
•Orientar a categoria para o acesso à página
da Presidência da República, enviando
correspondências eletrônicas à presidenta
Dilma;
•Manter a categoria alerta e em estado de greve;
•Preparação para Mobilização Nacional no
próximo dia 09 de agosto, com realizações de
assembleias regionais e atos públicos em praças
ou na frente do porto.
•Indicativo de greve.
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