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Destaque

Autoridades tentam
medidas que auxiliem os

participantes do Portus
contra o novo Plano de

Custeio apresentado pelo
interventor. Entraram na
luta: deputados federais,

vereadores de Santos e
prefeito. PÁGINAS 3, 4 E 5

Baile de máscaras abriu o
calendário de eventos de
2018 em grande estilo.
Associados e amigos se
divertiram na pista ao som
de um banda da capital.
PÁGINA 8

CALENDÁRIO DE

EVENTOS DE 2018 É

DIVULGADO. CORRE LÁ

PRA ÚLTIMA PÁGINA!!

Aumenta o
convênio com
colégio Santa

Cecília. PÁGINA 7

Condel aprova as
contas de 2017 e

previsão
orçamentária. PÁGINA 6

Gestores do
Portus

esclarecem
dúvidas. PÁGINA 5
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EDITORIAL

Nossas lutas
Todos os contatos possíveis

com políticos foram feitos,
tanto pela APP, quanto pelos
SINTRAPORT, SINDAPORT e
SINDOGEESP, no sentido de
encontrarmos apoio para
solucionar o problema do nosso
Fundo de Pensão.

Falamos com os deputados
federais que representam a
Baixada Santista e com a
Câmara de Vereadores – que
por sinal formularam várias
Moções em defesa dos
participantes, assistidos e
pensionistas. Vereadores, como
Furtado e Zequinha, têm
demonstrado empenho a nosso
favor, assim como o nosso
Prefeito Paulo Alexandre
Barbosa, que por diversas
ocasiões nos recebeu em seu
gabinete, tendo, na última
visita, nos informado que
oficiaria ao novo Ministro dos
Transportes mostrando o abalo
que as finanças e o lado social
da cidade sofreriam caso as
medidas anunciadas pelo
Interventor do Instituto fossem
implementadas.

O deputado federal
Paulo Tavares Papa
conseguiu reunir, em
Brasília, vários deputados
federais de diversos
partidos, tanto da base do
governo quanto da oposição,
mas que representassem
Estados onde existissem
portos, para, numa atípica
Frente Parlamentar,
postulassem um adiamento de
90 dias para a entrada em
vigor da majoração das
contribuições extraordinárias
relativas à aplicação do novo
Plano de Custeio. À reunião
também compareceu o
presidente da CODESP e da
ABEPH, Alex Oliva, que
também subscreveu o
documento elaborado pela
referida Frente Parlamentar.
Infelizmente, nem contando
com este verdadeiro exército de
enorme prestígio, consegui-
mos alcançar nossas
pretensões, restando-nos, tão
somente, buscar o amparo da
Justiça!

Contratamos o Escritório de

Advocacia do Dr. Eraldo
Aurélio Rodrigues Franzese,
que por sua vez conveniou-se
com a empresa de auditoria
RODARTE através de convite
formulado pelo advogado
Cleiton Leal Dias Junior,
especialista em previdência
complementar, com o fim único
de nos auxiliar na propositura
de uma Ação, com o propósito
de promovermos uma
mediação com os Ministérios
dos Transportes, da Fazenda,
do Planejamento, com o
Tesouro, a Casa Civil e a
PREVIC, visando conseguir do
Governo o compromisso de
completar o Caixa do PORTUS
mensalmente até que as
inúmeras Ações de Cobrança
impetradas pelo Instituto
sejam a seu favor julgadas
procedentes, para que
tenhamos um PORTUS
novamente saudável e com os
seus problemas resolvidos.

CRONOGRAMA
DE PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS DO PORTUS
Maio 29
Junho 28

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS DO INSS

FINAL
1 e 6
2 e 7
3 e 8
4 e 9
5 e 0

2 mai
3 mai
4 mai
7 mai
8 mai

MAI JUN JULABR
1 jun
4 jun
5 jun
6 jun
7 jun

2 jul
3 jul
4 jul
5 jul
6 jul

1 ago
2 ago
3 ago
6 ago
7 ago

 O instituto não disponibilizava,até
o fechamento desta edição, o
cronograma de pagamento do
segundo semestre. Consultar no
site www.portusinstituto.com.br
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BRASÍLIA

Deputados federais se
reúnem com interventor

Em março, o
deputado federal
santista, João Paulo
Tavares Papa
(PSDB), chamou
para uma audiência
o interventor do
Portus,  presidente
da Codesp e outros
deputados ligados a
assuntos portuários,
sendo alguns da
base do governo e
outros de oposição.

Na ocasião, foi
elaborado um documento que
pedia 90 dias para que
patrocinadoras e participantes
negociem os descontos.

O assunto repercutiu nos
veículos jornalísticos, como
mostra o recorte do jornal A
Tribuna de 15 de março,
informando que o ministro-chefe
da Casa Civil, Eliseu Padilha,
afirmou que discutiria com
outros ministros o adiamento dos
aumentos da contribuição do
fundo de pensão dos empregados
nas companhias docas, o Portus,
e estudaria uma nova estratégia
para recuperá-lo financei-
ramente.

O compromisso foi assumido
por Padilha em reunião com

sindicalistas do Porto de Santos
e os deputados federais que se
mobilizaram com a luta da
categoria: João Paulo Tavares
Papa (PSDB) e Paulinho da Força

 Eles elaboraram um documento pedindo ao governo mais 90 dias
para que patrocinadoras e participantes negociem os descontos

(Solidariedade).
O presidente da APP, Odair

Augusto de Oliveira, esteve em
Brasília acompahando de perto
parte dessas ações.

A audiência foi organizada pelo deputado federal, João Paulo Tavares Papa
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27 DE MARÇO - MOÇÃO DE APOIO - O vereador do PSD, Zequinha Teixeira, encabeçou a moção,
assinada por todos os membros da Câmara de Santos. No documento, os vereadores requerem
adiamento da implantação do novo plano por 90 dias, o rateio entre as empresas patrocinadoras
do déficit do Portus e não haver o o aumento do plano de custeio e nem prejuízos financeiros aos
participantes.

28 DE MARÇO - VISITA AO PREFEITO -  Programada pelo vereador Benedito Furtado, o presidente
da APP foi ao encontro do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, para explicar a
possibilidade de haver um Plano de Custeio com contribuições dos participantes do Portus. Na
ocasião, o prefeito prometeu que faria um ofício para o Ministro dos Transportes, Valter Casemiro.

2 DE ABRIL - PREFEITO FAZ CARTA AO MINISTRO DOS TRANSPORTES - Paulo Alexandre Barbosa
relata a problemática situação que será criada na cidade, tanto no aspecto social, quanto no
financeiro, se, realmente, o tal Novo Plano de Custeio for aplicado.

3 DE ABRIL - AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DE VEREADORES - contou com as presenças do
presidente da APP, Odair Augusto de Oliveira, do advogado Cleiton Leal Dias Junior, do
representante da Codesp, Carlos Alberto da Silva, dos vereadores Furtado e Zequinha Teixeira,
do presidente do Sindaport, Cirino, do diretor do Sintraport, Gama, do Diretor-Secretário da
APP, Jurandir França da Hora e do presidente da Câmara Municipal, vereador Adilson dos Santos
Junior.

No início, aconteceu uma série de debates. Todos foram contrários à intenção do interventor
do Instituto de implementar o novo Plano de Custeio que vai resultar na obrigatoriedade de
contribuições extraordinárias por parte dos participantes, assistidos, pensionistas e auto-
patrocinados inscritos  no Fundo de Pensão dos portuários.

Depois, o presidente da Câmara leu a carta que o prefeito enviou ao Ministério dos Transportes.
5 DE ABRIL - JORNAL A TRIBUNA PUBLICA CARTA DA APP - “Está de parabéns a nossa Câmara de

Vereadores de Santos na pessoa de seu presidente Adilson dos Santos Jr., que atendeu a um pedido

Destaque
D

es
ta

q
u

e
CÂMARA DE SANTOS

Políticos de Santos se mobilizam
em prol dos participantes do Portus
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do vereador Benedito Furtado
para um debate sobre o Fundo
de  Pensão Portus. Temos
certeza que, com este apoio,
conseguiremos sensibilizar as
autoridades do Governo
Federal para uma maior
atenção sobre o problema dos
portuários que contribuíram
por mais de 30 anos e agora se
veem obrigados a arcar com
uma contribuição
extraordinária que, por certo,
abalará seus orçamentos
mensais destinados ao
pagamento de planos de saúde,
compra de remédios etc.
Cumprimento também o
vereador Zequinha Teixeira
que sempre nos tem auxiliado.
Na Audiência Pública também
foi lida a correspondência do sr.
prefeito Paulo Alexandre
Barbosa dirigida ao Ministério
dos Transportes, destacando
abalo nas finanças e a crise no
meio social que a cidade
sofrerá, caso medidas
anunciadas pelo Interventor do
Portus se concretizem. O
problema dos portuários tem
que ser resolvido de forma
diferente”. Odair Augusto de
Oliveira - presidente da
Associação dos Participantes
do Portus (APP).

INTERVENÇÃO
Estamos na 23a prorrogação
da intervenção do Portus.
Desta vez, por mais 180 dias,
a contar de 4 de março.

PARA ESCLARECER SOBRE AS NOVAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O
FUNDO, GESTORES DO INSTITUTO REALIZARAM PALESTRAS, POR DOIS DIAS

SEGUIDOS EM FEVEREIRO, NO SINDAPORT E NO AUDITÓRIO DA CODESP.
FELIPE PAIVA E LUCIANO TAMBÉM COMPARECERAM EM UMA REUNIÃO DO

CONDEL NA APP PARA CONVERSAR COM OS MEMBROS DO CONSELHO.

PLANO DE CUSTEIO

Assembleia autoriza
contratação de consultoria

Em março, após visita dos
gestores do Portus e dadas as
explicações sobre o Novo Plano
de Custeio, assembleias no
Sindaport discutiram a
contratação de uma empresa
que acompanhe os trabalhos
realizados na intervenção do
Instituto. A empresa escolhida
foi a Rodarte. O objetivo da
contratação é se aliar a
especialistas que analisem os
números, façam as mediações e,
se necessário, entrem na justiça

para lutar pelos direitos dos
participantes. Para o
pagamento de tais serviços, foi
votada e autorizada a COBRANÇA

DE 3 PARCELAS DE 20 REAIS de
todos os assistidos, pensionistas,
autopatrocinados e ativos.
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Iphone Santos
Especialista em produtos Apple

18 anos de experiências

PEÇAS PARA IPHONE COM

6 MESES DE GARANTIA

Av. Floriano Peixoto, 20 cj 21 -
Gonzaga - Santos/SP

(13) 3307-5070 / (13) 3307-5071

(13) 99615-7944

www.iphonesantos.com.br
facebook e instagram:  iphone.santos

PORTUS

Condel aprova contas de 2017
Foi unânime. No dia 11 de abril, o Condel se

reuniu e aprovou, por unanimidade, o Balanço
Anual encerrado em 31 de dezembro de 2017,
além da Previsão Orçamentária que vai vigorar
entre 12 de junho de 2018 e 11 de junho de 2019.

Aproveitando o encontro, ao final da reunião,
o advogado Cleiton Leal - do Escritório Franzese
Advocacia - ministrou uma pequena palestra e
pontuou  a situação aflitiva do Portus. Ele
comentou sobre as medidas judiciais levantadas
para evitar que fosse implementado o novo
plano de custeio do Instituto com todos os
prejuízos aos participantes do Fundo de Pensão.
Os questionamentos e dúvidas dos presentes
também foram esclarecidas pelo advogado.

A previsão orçamentária que vai vigorar a
partir de 12 de junho também foi analisada

 Ainda na tentativa de encontrar
soluções para o Portus, o presidente da APP,
Odair Augusto de Oliveira, e demais
integrantes da diretoria da APP receberam
na sede em Santos companheiros do Rio
de Janeiro para discussões. Entre eles,
estavam o presidente APP do Rio de
Janeiro, Kleber Correa, e o presidente do
Sindicato dos Portuários do RJ, Sérgio
Magalhães Giannetto, além de  advogados
e demais diretores.
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ASSOCIAÇÃO

FALECIMENTOS

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato para
orientação sobre a pensão.

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

Angelo Rodrigues Alba
José de Almeida
Rivaldo dos Santos Pereira
Claudionor Marques dos
Santos
Antonio Leite da Silva
Olivio Gomes
Ademar do Val de Souza
Cesar dos Santos
Arão Waldemiro Bernardo
Adelino PedroGoulart Filho

A APP Santos também
lamenta o falecimento de
Mauricio Medeiros Costa,
ex-diretor do Portus e da
APP Rio de Janeiro. Uma

figura importante nas lutas
da categoria e que vai fazer

falta pelo ser humano que
foi, pelo conhecimento e

análise crítica que sempre
manteve nos assuntos

relacionados aos portos.

Novas doações de associados
e amigos chegaram ao Banco
de Apoio da APP.

A diretoria da associação
agradece a todos que acreditam
e colaboram com esse projeto
que recentemente ganhou:

- Cadeira de banho -
doada por Manoel Antonio
Nascimento Filho.

- duas armações de
óculos e uma bengala 4

apoios - doadas por Osmar
Gago Lourenço.

- três pares de muletas
de madeira, um par de
muletas de alumínio e
uma bengala - doadas por
Alcides Pereira da Fonseca.

- Cadeira de Rodas - doa-
da por Luiz Carlos Ribeiro do
Nascimento

- Bengala - doada por
Elisio Fernandes Filho

Banco de apoio está
mais abastecido

BANCO DE APOIO

Todos que tiverem em casa objetos já não utilizados - como
cadeira de rodas, muletas, andadores, botas ortopédicas e ou-
tros - podem repassá-los a fim de beneficiar colegas que tam-
bém fazem parte do quadro social.

Para entender melhor como funciona essa dinâmica: objetos
doados passam a ser de propriedade da associação.

Quem se encontra em necessidade pode entrar em contato com
a APP que os funcionários verificarão se o acervo dispõe do obje-
to. Se sim, ele será  emprestado, sem custos...

Convênio  com
colégio Santa

Cecília aumenta
APP e a instituição de ensino

renovaram o contrato
recentemente e elevaram o
desconto de 20% para 25%. O
benefício é concedido pelo
Colégio Santa Cecília para
filhos e netos de associados que
estejam matriculados no
ensino infantil, fundamental e
médio.

Outubro - de 16 a 21 - São
Lourenço, no hotel Sulamérica,
com pernoite em Aparecida, no
hotel do Papa;

Réveillon 2019 - Poços de
Caldas, no hotel Acqua Bella;

Carnaval - 6 dias - março
2019 - Caldas Novas com
pernoite em Ribeirão Preto.

MAIS INFORMAÇÕES NA

SECRETARIA DA APP

Viagens são
programadas pros
próximos meses
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EVENTOS

26 de maio
Sábado, 20hs
Baile de
Aniversário
Ópera Show

28 de julho
Sábado, 20hs
Noite Country
Baila Brasil

22 de setembro

Sábado, 20hs

Baile da

Primavera

Imagem Show SP

6 de outubro
Sábado,
9hs - 13hs
Evento Infantil

17 de novembro
Sábado, 20hs
Baile do BrancoÓpera Show

1  de dezembro

Sábado,

8h30 - 13h

Café Amigo

Baile de
máscaras

Quem frequenta, tem
comentado: o nível dos bailes
da APP tem se superado. E a
primeira festa de 2018
aconteceu em março e deu
início ao calendário que
promete grandes eventos.

Num clima pra lá de
charmoso, os convidados se
divertiram animados pelo show
da Banda Ocean, da capital.
Sobraram elogios à banda que
apareceu com uma seleção

musical diferente, bem
ensaiada, com integrantes
cheios de habilidades
instrumentais, arrancando
aplausos do público.

VEM AÍ

Se prepare: o próximo evento
será dia 26 de maio, sábado,
BAILE DE ANIVERSÁRIO,
com apresentação da BANDA
ÓPERA SHOW de São Paulo.
CONVITES JÁ À VENDA NA

SECRETARIA.

8
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