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Associação e sindicatos recorrem a Deputado Federal, Ministro dos
Portos e Presidente da República em busca da solução de problemas.

Entre eles, a inclusão dos ex-funcionários ao novo Plano de Empregos,
Carreira e Salários; e a saída para salvar financeiramente o Portus.
OS ASSUNTOS SÃO DESTAQUES NO APPNEWS NAS PÁGINAS 4 E 5.

Primeira viagem
internacional da
APP é realizada
com sucesso!
Ano que vem terá
mais uma. PAG 6

Confira o
calendário de

eventos de 2016 e
se organize. PAG 10

Arraiá, Festa
da Primavera,
das Crianças:

muita diversão na
APP. PAG 9

CRE tem texto
aprovado. PAG 3

APP vai ao Rio
de Janeiro. PAG 3
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EDITORIAL

Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 365 - Macuco - Santos/SP
Telefones: 3234-1788/3234-1387

www.apportus.com.br / secretaria@apportus.com.br

APP News é uma publicação da
Associação de Participantes do Portus - Santos

Diretoria Executiva: Presidente Odair Augusto de Oliveira; Diretor
Secretário Manoel Motta; Diretor Financeiro e de Patrimônio  There-
za de Souza Santos; Diretor de Assuntos Jurídicos Orlando Nelson
Coelho; Diretor Social e de Benefícios Moacir Santos.

Jornalista Responsável:  Cristiane Amaral  - Mtb. 52.220

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS DO PORTUS

Fonte: Portus
www.portusinstituto.com.br

Fonte: Previdência Social
www.previdencia.gov.br
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Quando em 2003
reformulamos a Diretoria e a
nossa necessidade maior foi de
encontrarmos um Diretor
Financeiro e de Patrimônio

Várias sondagens foram
feitas com os companheiros,
mas sempre notávamos que
algo estava faltando para o
cargo de maior importância,
além de uma pessoa honesta,
teria que ser afável, gentil, dura
e firme, quando a ocasião
assim o determinasse. Foi
assim que chegamos à nossa
companheira Theresa.

Quando de sua indicação,
sofremos algumas críticas de
pessoas que não a conheciam,
ou por algum preconceito em
não se conformarem que uma
telefonista pudesse ocupar tal
cargo de tamanha respon-
sabilidade.

O tempo passou e logo ela se
mostrou eficiente, participa-
tiva e atuante, tornando-se
pessoa imprescindível à nossa
Associação. Com sua forma de
ser, acabou nos conquistando
a todos, diretores, funcionários

AS VOLTAS QUE A VIDA DÁ

e associados.
Além de seu bom trabalho

no setor financeiro, quando
alguém precisava de doadores
de sangue lá ia ela consultar
sua agenda de doadores e
quase sempre resolvia o
problema. Qualquer outra
necessidade, procurava
ajudar como pudesse.

Recentemente realizamos
uma excursão a Portugal e foi
ela quem tomou a frente de
tudo, organizando e
contatando nossos associados
para a viagem que obteve

pleno êxito, tanto que o
grupo já pensava em uma
outra, só que agora para a
Itália.

Mas, e sempre há um mas,
o que nós não sabíamos é que
lá no céu alguma Associação
estava precisando de uma
diretora financeira e Deus
resolveu-nos pregar uma
peça e levou-a para junto de
si, deixando um vazio na
APP, nos seus familiares, nos
seus amigos e nos associados
em geral, e com certeza, ao
lado Dele, olhando por todos
nós, Tetê, descanse em paz.
Até um dia!

A Diretoria

PS: Nossa saudade

12/11/1939
04/10/2015
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APP

CRE tem texto aprovado
O Condel deu Ok para a nova redação do Estatuto Social

da APP, preparado pela Comissão de Reforma Estatutária

Associados votantes: 119 (cento e votos e e de considerados NULOS: 2 (dois), Votos considerados VÁLIDOS: 117

NOVO ENDEREÇO - Av. Ana Costa, 221 cj. 54 - Santos/SP - 2202-2193
consultórioodontomr@hotmail.com

Foi por unanimidade. Em
uma reunião na noite de 28 de
outubro, o Condel deu parecer
favorável ao estudo da nova
redação do Estatuto Social da
entidade preparado pela CRE,
Comissão de Reforma
Estatutária.

Em obediência ao preceito
legal disposto no artigo 59, II,
do Código Civil Brasileiro

CARTEIRINHAS

A t e n ç ã o
associados: as
carteirinhas do

plano odontológico APO e do
plano de saúde Santa Casa estão
‘esquecidas’ por muitos na
secretaria da APP. Essas devem
ser retiradas com urgência.

(modificado em parte pela Lei
nº 11.127, de 28.7.2005),
caberá, privativamente, à
Assembleia Geral, “alterar o
Estatuto”.

Isso foi marcado para o dia
11 de novembro. Na ocasião,
será decidido, em última
instância, a nova redação do
Estatuto Social da APP.

O presidente da APP, Odair

Augusto de Oliveira,
aproveitou para parabenizar,
por meio deste informativo,
todos os integrantes da CRE -
constituída pela DIREXE,com
Orlando Nelson Coelho e
Moacir Santos; pelo Condel,
com Jurandir França da Hora
e Silvio Amado Gonçalves; e
pelo Confis, com Luis Carlos
Interdonato Azevedo.

APP vai à luta no RJ
Nos dias 26 e 27, o

presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira,
acompanhado do presidente
da Unapportus, Jurandir
França da Hora, e de
aproximadamente 50
aposentados do Portus
estiveram no RJ para
acompanhar o processo que o
Portus move contra a extinta
Portobrás. Em linhas gerais, o

resultado foi este: manteve-se a
condenação da União em pagar
cerca de 22 milhões de reais ao
Portus, em relação a alínea A do
Estatuto. Já quanto às
obrigações previstas na alínea
B, a desembargadora Salete
Maccaloz entende que a União
deve pagar 1bi, mas os outros
dois desembargadores têm
opinião contrária. Cabe, agora,
recurso no TRF.

AINDA NO RIO...

A APP, junto com a Federação
e sindicatos, procurou a
interventora do Portus.

O apelo foi para que se
encontre uma maneira de
viabilizar a entrada de novos
participantes no Portus.

Isso, visto que foram
prometidos benefícios na
contratação de novos
empregados pelas patro-
cinadoras, o que ainda não foi
cumprido.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Clínica Geral - Adultos - Crianças

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE SILVA - CRO 71.644
Extrações - Restaurações - Tratamentos de Canal - Prótese Dentária
 - Clareamento Dental - Implantes - Aparelhos Ortodônticos - Raio X  

Convênios: Uniodonto (Unimed)  e APP
ATENDIMENTO: 2ª À 6ª das 9:00hs às 19:00hs - 

Sábados das 8:00hs às 12:00hs
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LUTA I

O deputado federal Faria de Sá
participou de um encontro no dia 21 de
setembro na Sede do Sindaport. Na
ocasião, se discutiu a Complementação de
Aposentadoria dos ex-empregados da
Codesp.

Como em outras oportunidades, o
deputado se mostrou solícito e disposto a
colaborar com o movimento em ações lá
em Brasília.

Após discussão, APP e sindicatos
elaboraram carta à presidente Dilma
Roussef.

CARTA

No documento, foi lembrado que o
Plano de Empregos, Carreiras e Salários foi
implantado em 2013 e que ficou entendido
que os reflexos seriam repassados para as
complementações de aposentadorias pagas
aos ex-empregados aposentados, admitidos
na Codesp até 4 de junho de 1965.

Também consta que no começo do ano o
governo, por meio de ministérios e
departamentos, se mostrou favorável ao
reenquadramento desses empregados nos

Deputado se encontra
com portuários em Santos

mesmos moldes que já vem acontecendo na
Companhia Docas do Rio de Janeiro.

Posteriormente, foi relatado que a Codesp,
ainda que não oficialmente tenha se posicionado
a favor, alega ser necessário um aditivo ao Acordo
Coletivo de Trabalho.

Por isso, a associação e sindicatos portuários
solicitaram na carta à presidente uma audiência
em caráter de urgência para a busca por um
entendimento que solucione essa questão.

Após discussão com Faria de Sá, APP e sindicatos
elaboraram carta à presidente Dilma Roussef

VOCÊ SABIA?
A Unapportus teve

mudanças na diretoria. Olha só
como está:

Presidente
Jurandir França da Hora

Vice-presidente
Maurício Medeiros Costa

Diretor Administrativo
 Humberto Giglio

A viagem foi para encontrar
com o  Ministro da Previdência
Social. Participaram também  o
Secretario Executivo do
Ministério, a Diretoria da Previc,
Portuarios de Vitória, Bahia,
Santos, Rio de Janeiro, SSFNP/
Dieese e a Presidente da ANAPAR
Claudia Ricaldoni.

Solicitada pela FNP, a
audiência teve objetivo de

Portuários vão à Brasília
encontrar um jeito para salvar o
Portus. O Ministro reconheceu a
necessidade e a urgência de
acharmos uma saída.

Ele ficou de analisar a proposta
junto com a Previc, para então
organizarmos uma nova reunião,
quando iremos saber qual
posicionamento do Governo e
como serão os próximos
encaminhamentos.
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LUTA II

Manifesto é entregue
a novo ministro dos Portos

Com as recentes mudanças
ministeriais, Helder Barbalho
deixou o Ministério da Pesca e
veio parar na pasta dos Portos.
Com o intuito de conhecer de
perto as necessidades do maior
porto do país, o novo ministro
veio à Santos dia 22 de outubro
anunciar investimentos e
conversar com os prefeitos da
região, empresários e
sindicalistas sobre as principais
questões portuárias.

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira,
aproveitou a oportunidade
para entregar um manifesto -
COMO MOSTRA FIGURA AO LADO.

Dois problemas que afligem
os portuários atualmente
foram apresentados como
forma de pedir ajuda à nova
autoridade portuária.

O primeiro diz respeito ao
Fundo de Pensão, Portus, que
vem sofrendo com um
desenquadramento de mais de
3 bilhões de reais causado por
dívidas das Patrocinadoras,
RTSA e da extinta Portobrás.

A segunda questão
levantada foi o problema

referente ao reenquadramento
dos ex-empregados ao Plano de
Empregos, Carreiras e Salários
- mesmo assunto apresentado
em carta enviada à presidente
Dilma Roussef - QUE O

APPNEWS DESCREVE NA

PÁGINA 4.
Foi pedida uma intervenção

do novo ministro para que o
assunto seja resolvido
rapidamente.

Uma cópia do mesmo
documento foi entregue ao
deputado Faria de Sá para que

dê apoio aos portuários da
Codesp e acompanhe esse
desenrolar por Brasília.

O novo ministro, Helder Barbalho (de gravata), veio à região
conversar com autoridades, empresários e sindicalistas

Como está a situação do tal repasse do governo?

Sabe aqueles R$330,250
milhões de reais que o governo
prometeu para salvar o Portus?
Não tem como esquecer, né?

Pois bem, até o fechamento
desta edição, 100 milhões haviam
sido aportados em quatro
parcelas. Mas, desde já, as

associações vem procurando as
autoridades para que respondam:
como ficaremos, nós assistidos,
depois que o dinheiro acabar?
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PELO AR... PELO MAR

Sim, meus amigos... a
próxima parada é a Itália, a
terra dos sabores. Capisci?

Essa é mais uma parceria da
APP com a Tâmega Turismo.

A saída vai ser dia 16 de
setembro e o grupo pode
conhecer a Itália de Norte a Sul.

O roteiro? Comece a
memorizar: Milão, Stresa,
Locarno, Lugano (Suíça),
Como, Verona, Pádua, Mestre,
Veneza, Toscana (Florença e
Pisa), Assis, Nápoles, Pompéia
e Capri. Esse  roteiro vai até o

Tem coisa melhor do
que viajar com uma turma
animada? E encontrar
outras turmas tão
animadas quanto durante
o passeio??

Isso é fácil, fácil de
acontecer em um cruzeiro.
Nunca falta animação!

E também não vai
faltara partir de 29 de
fevereiro. Serão 4 noites a
bordo do MSC Armonia. A
saída é de Santos. Passa
um dia navegando até
chegar em Cabo Frio e
depois vai pra Ilha Bela.
Aí, volta para Santos.

Os amigos da APP saem
daqui com um kit:
camiseta, boné e bolsa.
Informações na secretaria
da APP ou na Tâmega.

Próximo destino:
Itália, amici miei!

A gente se vê
lá no Porto...

dia 30 de setembro.
Quem quiser e puder, tem

a continuação do passeio até
dia 6 de outubro: Sicília,
passando por Palermo,
Selinunte, Agrigento, Catânia,
Taormina, Messina.

Com essa parceria, os
associados da APP têm
desconto. As dúvidas devem
ser tiradas com a Regina na
secretaria da APP ou com o
Luciano na própria Tâmega,
na Av Carvalho de Mendonça
595, na Vila Belmiro.

Ora pois,
Portugal não
poderia ter
sido melhor

Ora pois,
Portugal não
poderia ter
sido melhor

A primeira viagem
internacional dos amigos da
APP surpreendeu. Em parceria
com a Tâmega Turismo, vários
associados e parentes partiram
para Portugal em agosto.

A foto resume o clima da
viagem: alto astral em boa
parte do tempo.

Eles começaram o passeio
por Lisboa. Depois, passaram
por Funchal, depois Ilha da
Madeira, Santarém, Coimbra,
Fátima, Batalha, Nazaré,
Óbidos, Braga, Guimarães,
Santiago de Compostela, Vigo,

Pontevedra, Viana do Castelo,
Barcelos, Douro, Amarante,
Vila Real, Peso da Régua,
Lamego, Aveiro, Queluz,
Cintra e Cascais.

E de tão bom, o pessoal já
está se organizando pra
próxima viagem.

Em uma das paradas do grupo, com o alto astral de sempre

CRUZEIRO
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SOS ASSOCIADOS

Quem tiver remédios de um
tratamento que já terminou ou
objetos como cadeira de rodas
e muletas, podem doar para a
APP.

Para entender melhor a
dinâmica: esses passam a ser de

A querida Paula Camargo,
secretária da APP, é quem
coordena tudo. Mas tem muita
gente junto com ela nessa

propriedade da associação e
quem se encontra em
necessidade pode entrar em
contato que os funcionários
irão, de pronto, verificar se a
APP dispõe do objeto ou
medicamento para que seja
emprestado...

ASSOCIAÇÃO

empreitada de não deixar
ninguém com o corpo parado.
E nessa foto sempre vai caber
mais gente, viu??

E só páram se for pra tirar foto ou chamar
novos associados pra entrar na dança

As aulas de dança ficam com
as  inscrições constantemente
abertas.

Podem participar
associados, parentes e também
amigos da APP. É só procurar
a Paula em horário comercial
na própria secretaria da APP.

As atividades acontecem no
salão social todas às terças e
quintas, sempre das 20h às 22h.

Agora nos responda: tá
esperando o quê?

As aulas de dança ficam
com as  inscrições
constantemente abertas

Eles dançam muito!!!Eles dançam muito!!!
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IMÓVEL

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

Paulo Marques
Roberto Souza Pinto
Antonio Vaz de Lima
Amauri Costa Santiago
Luiz dos Santos Correia
Fabio Ferrari Oliari
José Carlos Ribeiro Rebouças
Abílio Moraes Filho
Waldemar Luiz
Américo Pinto
Paulo Flávio Brunete
Thereza de Souza Santos
Oswaldo Martins
Valdir Alves
Helcio Katzor
Sidney Lopes Gutierrez
Ariovaldo Vasques
João Carlos Moraes Pires

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

APP aluga...
É um prédio para comércio.

São 5 metros por outros 50 de
profundidade com dois salões.
A localização é ótima, perto da
Codesp e de uma estação do
VLT, transporte que deve
começar a operar em breve.

O imóvel que está disponível
para locação foi adquirido pela
APP recentemente e fica colado
à atual sede, na Rua Rodrigues
Alves. Os interessados devem
procurar diretamente a
imobiliária responsável  na Av.
Dona Ana Costa, 50, na  Vila
Mathias. O telefone para
contato é o (13) 3233-2211.

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

O imóvel é vizinho à atual sede
da associação, na Rua

Rodrigues Alves, no Macuco

8

APP aluga...
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Se a vida é curta...
vamos aproveitar!!!

EVENTOS

Esse ano, foram sete eventos festivos. A maioria na sede da APP.
Em cada um, a sensação de que vale a pena estar

 com a família e amigos curtindo momentos especiais

ARRAIÁ DA APP
Esse foi o evento que estreou no calendário

desse ano. E o APPNEWS já adianta que veio
pra ficar. A aceitação foi grande, mais de 300

pessoas participaram. A boa e conhecida
Banda Imagem apareceu vestida a caráter. O

pessoal só se foi a uma da manhã, levando
para casa Kit Doces, pipoca e amendoim.

DIA DAS CRIANÇAS

O dia das crianças chegou um pouquinho
antecipado na APP para que eles pudessem

aproveitar por um tempão.
E todo ocorreu do jeitinho que elas gostam,

cheio de brincadeiras, de guloseimas e com um
espação pra que pudessem fazer o que

quisessem.

9

BAILE DA PRIMAVERA

Não teve evento mais concorrido do que esse.
A procura pelos convites foi enorme e quem
se adiantou para comprar não se arrependeu.
A apresentação musical da noite foi
impecável. Os músicos da Banda Sem Limite
agitaram os mais de 300 convidados que
celebraram o início da primavera.

eventos

Se a vida é curta...
vamos aproveitar!!!
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Tá chegando

A diretoria deseja a
todos os associados e

amigos um Feliz
Natal e um 2016

repleto de
conquistas!!

Nesse ano novo eu vou...
- Baile da Ressaca em 12 de março com o
conjunto New Zago

- Baile de Aniversário em 14 de maio com a banda
Luzes, de São Paulo

- Arraiá da APP em 16 de jullho com a banda
Imagem, de São Paulo

- Baile de Primavera em 17 de setembro com a
banda Baila Brasil, de São Paulo

- Evento Infantil em 8 de outubro

- Baile do Branco e Vermelho em
19 de novembro, com a Banda Imagem de Santos

- Café Amigo em 3 de dezembro

ev e
n
to
s

ENCERRAMENTO

Tá chegando
o último evento do ano

Talvez esse seja o ítem do calendário
da APP mais aguardado pelos associados:
o Café Amigo.

É tradicional. É grande. É cheio de
coisas  gostosas. E ainda boa parte da
turma é sorteada e sai feliz da vida
carregando a pesada cesta de Natal em
mãos.

Como sempre, vai ser lá no ginásio da
Associação Atlética dos Portuários. Como
é um café da manhã, começa às 8 horas,
mas se estende quase até a hora do
almoço: ao meio-dia.

A Banda Imagem também já
confirmou presença pra fazer o dia
começar no melhor astral possível!!

Não vai esquecer, põe o recado na
geladeira: já é dia 5 de dezembro!!
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