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SEDE PRÓPRIA: SDS - Edificio Venâncio IV - Salas 210/211/212
Asa Sul- CEP: 70.393-903 - Brasília-DF - CNPJ: 33.922.451/0001-35

Fone: (61) 3~22-3l46 - Fax: (61) 3323-5579
Filiada: CUT/CNTT - E.mail: fnportuarios@terra.com.br

CIRCULAR N.o 24/2012-PREIFNP

ASSUNTO: RESULTADO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - PORTUS

Companheiro (a),

Em pnmeiro lugar, agradecemos e parabenizamos a todos/as que

compareceram a AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada no último dia 8 de novembro, no Senado

Federal, pois temos a convicção de que o esforço não foi em vão e, o resultado positivo da nossa

ação, já começou a repercutir, basta lermos o JORNAL DO SENADO em anexo, que deu cobertura

total ao nosso evento .

2 Isso, significa dizer que não só o Brasil como vários outros países tomaram

conhecimento da nossa luta, o que nos fortalece na perseguição do nosso ideal que é sem dúvidas a

tão sonhada recuperação da nossa entidade de previdência complementar o PORTUS.

Em segundo lugar, reconhecemos as dificuldades financeiras das entidades

filiadas que tem interesse na causa, mas que por motivos alheios às suas vontades não poderam

comparecer ao evento, sendo que isso não significa dizer que não há preocupação com o PORTUS

pois, para quem não veio, precisamos reproduzir um pouco o que ocorreu naquela audiência pública,

como complemento da matéria contida na página n." 8, do jornal do senado federal, que pedimos que

leiam a notícia e repassem a todos/as que não compareceram.

4 Para nós, mais uma vez ficou claro de que não há qualquer movimento por

parte do governo federal em querer liquidar o PORTUS. Todas as falações foram no sentido de que a
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intervenção tem corno objetivo identificar o real problema do PORTUS, para que o governo possa

saneá-lo. Ficou claro também que haverá mais urna prorrogação no tempo da intervenção.

5 Importante ressaltar que o Deputado Paulo Ferreira (PT/RS) e o Senador Paulo

Paim (PT/RS), se comprometeram em trabalhar incisivamente e incansavelmente na liberação dos

R$ 150 milhões, que já constam do orçamento da união, que foi aprovado pela Medida Provisóoria

n." 515/2010, transformada na Lei n.? 12.410, de 26 de maio de 2011.

6 Nesse sentido, na audiência ,do próximo dia 14 de novembro, com o Ministro-

Chefe da Secretraia Geral da Presidencia da República (Gilberto Carvalho), o Deputado Paulo

Ferreira, informou que a liberação dos R$ 150 milhões, será um dos pontos da pauta.

Brasília, 12 de novembro de 2012 .


