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Banco de auxílio a enfermos e acamados da
APP aumenta com importante doação. Novos

objetos continuam bem-vindos.  PAG. 6
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Aulas de dança continuam agitando noites de
semana na APP. E tem inscrições abertas

para novos alunos. PAG . 7

Arraiá da APP ficou com
cheiro e lembrança de
coisa boa no ar. PAG . 8

Presidente da APP e repre-
sentantes de outras entidades
portuárias se reúnem no Rio de
Janeiro com o atual interventor,
Dr. Luís Gustavo da Cunha Bar-
bosa. Ele afirmou que está em diálogo
com o Ministério dos Transportes e
setor econômico do governo federal em
busca de uma solução financeira para
o Instituto. PAG. 3

Duas excursões para Minas Gerais estão
programadas. Que tal passar um réveillon
diferente?? PAG . 7

Codesp pede mais 30 dias ao Ministério
Público do Trabalho para analisar
reenquadramento dos aposentados. PAG. 5

Vêm aí: Baile da
Primavera e Festa
Infantil, que deve ter
cadastramento prévio.
PAG. 8
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Av. 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
de Assuntos Jurídicos Orlando Nelson Coelho; Diretor Financeiro e
de Patrimônio Moacir Santos; Diretor Social e de Benefícios Djalma
Batista da Silva.

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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Pedaladas
EDITORIAL

Quando for até a APP,
identifique-se
na portaria e
estacione no

subsolo

Parece-nos que de algum
tempo a esta parte quase
tudo se resolve de uma
maneira meio que
camuflada com o nome de
“PEDALADAS”, pois até a
complementação de
aposentadorias dos
portuários passa por essa
situação.

Senão, vejamos: quando
em 1988 o Ministério dos
Transportes, através da
extinta PORTOBRAS,
autorizou o aumento de
10,1% sobre as tarifas
portuárias cobradas no
Porto de Santos, a
finalidade de tal reajuste
era exclusivamente para
pagamento do benefício da
complementação de
aposentadoria aos
portuários inativos que
ingressaram na
Companhia Docas de
Santos até 4 de junho de
1965. Era um dinheiro
“carimbado”!

Acontece que, recente-
mente, nas dependências do
Ministério Público do
Trabalho, ficamos sabendo
que não mais existe tal
importância em razão de ter
sido usada para outros
fins... e que, por isso, não
está sendo fácil ser atendido
o pedido de reenquadra-
mento dos atuais aposen-
tados complementados no
Plano de Empregos, Car-
reira e Salários – PECS – de
agosto de 2013, nos moldes
do que foi concedido aos
portuários do Rio de
Janeiro, segundo Nota
Técnica do DEST.

Como se observa, os
portuários de Santos estão
sendo vítimas de uma
senhora PEDALADA, com a
qual, obviamente, não
podemos concordar.

Estamos tentando resol-
ver o caso administrativa-
mente com os Sindicatos e a
Federação Nacional dos

Portuários, mas não temos
encontrado boa receptividade
por parte da atual Diretoria da
CODESP.

“PEDALADAS NOS
PORTUÁRIOS SANTISTAS,
NÃO!”

A DIRETORIA
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PORTUS

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

APP vai ao Rio para dois encontros

  

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Drª.   MILENE RIBEIRO ANDRADE PERES    -       CRO 71.644 

-   Clínica Geral   -   Prótese dentária     -    Ortodontia 

CONVÊNIOS: Uniodonto e APPSANTOS 

Av. Ana Costa, 221 cj. 54 – Santos/SP 
e-mail: consultorioodontomr@hotmail.com 

Telefones:    2202-2193  ou   98852-6005 

Em um deles, a cobrança foi pela restauração definitiva do Portus

No dia 14 de julho, a APP de
Santos se reuniu com a APP do
Rio, Federação Nacional dos
Portuários, Unapportus e
sindicatos para falar com o
atual interventor do PORTUS,
Dr. Luis Gustavo da Cunha
Barbosa, Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.

Ele afirmou que está em
diálogo com o Ministério dos
Transportes e setor econômico
do governo federal em busca de
uma solução financeira para o
Instituto. Afirmou, ainda, que
os PIDVs, em andamento nas
Companhias, podem impactar
nas reservas do Portus.

Do total de 333.250 milhões
destinados por Lei ao Fundo de
Pensão, só 123 milhões foram
encaminhados.

A impressão de todos ao final
da reunião é que o interventor
parece empenhado, mas todos
os interessados devem seguir
mobilizados.

UM DIA ANTES...
O presidente da APP, Odair

INTERVENÇÃO PRORROGADA

Partimos para a 17ª
prorrogação da intervenção no
Portus, que vigora desde
agosto de 2011.

Agora, a portaria é a nº 259
e foi baixada pelo Diretor-
Superintendente-Substituto
da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar
- PREVIC,  Esdras Esnarriaga
Júnior.

No documento, consta a
prorrogação por mais 90 dias
a contar de 13 de junho.

Clínica de Repouso
Plenytude

Rua Osvaldo Cruz, 102
Boqueirão - Santos/SP

contato: 97411-3494

Associado da APP
tem desconto especial

Augusto de Oliveira, participou
de um encontro que visava
formalizar um novo nome na
Unapportus: Kléber Cardoso
Corrêa.

Kléber é o novo presidente
eleito da APP do Rio de Janeiro
e passa a ser o novo
representante da entidade
junto à Unapportus.

Atual interventor disse buscar
alternativas para o Portus em

Ministério e setor econômico
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Nova parceria da APPNova parceria da APP
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CODESP

Alguns companheiros que
ainda estão trabalhando e
que já têm tempo para a
aposentadoria no INSS e no
PORTUS, constantemente
nos perguntam se devem se
aposentar de imediato ou se
melhor seria aguardar a
implantação do PIDV tão
anunciada ultimamente na
CODESP.

A resposta, para nós,
torna-se difícil, por
entendermos que o melhor
aconselhamento é o de que a
decisão é muito pessoal e que
deveria ser tomada somente
depois de bem compartilhada
com os próprios familiares.

Ótimo seria se cada um
pudesse usufruir, ao
aposentar-se, dos benefícios
do INSS, do PIDV/CODESP
e do PORTUS. Entretanto,
vários fatores merecem ser
considerados e muito bem
analisados antes do
desligamento do trabalho.
Senão, vejamos: o PIDV é,
verdadeiramente, um grande
atrativo, e, com o tal, não
pode ser desprezado se vier a
ser realmente oferecido pela
CODESP. Por outro lado, a
situação econômica do
PORTUS é aflitiva e
conhecida por todos: a dívida
das patrocinadoras continua
e como o governo teima em
não saldar seus débitos, fica
difícil um aconselhamento

quanto à futura estabilidade
financeira do nosso Fundo de
Pensão.

Diante de tal situação, os
companheiros que gozam de
boa saúde deveriam pensar
bem se seria viável, no
momento tão incerto,
desligarem-se da CODESP,
procedimento, como
sabemos, de caráter
irreversível. Estarão todos
preparados para uma possível
queda no padrão atual de vida
caso venha a ocorrer uma
indesejável extinção do
PORTUS - Fundo de Pensão
criado para suplementar o
ganho do INSS com a
finalidade de quase igualar os
salários auferidos na ativa ???

Evidente que o ideal seria
o governo quitar suas dívidas
junto ao PORTUS,
ressarcindo-o dos prejuízos
financeiros que certamente
advirão com o provável
implemento do PIDV.
Entretanto, por serem uma
incógnita os próximos passos
que o governo adotará com
relação ao PORTUS, é que o
nosso aconselhamento torna-
se difícil de prever.
Reiteramos, contudo: nossa
sugestão é que a tomada de
decisões – que será definitiva
– deve acontecer depois de
uma prudente e bem
fundamentada reunião
familiar.

PORTUS/PIDV/INSS

Com a palavra... a APP

No dia 3 de agosto, a
Superintendência Jurídica da
Codesp solicitou ao Ministério
Público do Trabalho mais 30
dias para que pudesse terminar
a análise de viabilidade
financeira apresentada
durante a segunda audiência
na sede do MPT em Santos.

Assim que analisado, o
estudo deve ser encaminhado à
Diretoria Administrativa e
Financeira.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A sensação da comissão que
acompanha o  processo (com
membros da APP e do Sinda-
port) é de que, finalmente, o
assunto começa a fluir.

De tanta insistência, chegou-
se ao consenso de que o melhor
seria promover uma audiência
de conciliação com o Ministério
Público do Trabalho.

Duas reuniões foram
realizadas e dado o prazo de 30
dias para a Codesp analisar a
proposta - este, como visto,
agora ampliado por mais 30.

Vale constar aqui que, se o
prazo dos novos 30 dias
solicitados estourarem,
poderemos requerer nova
audiência de intermediação
junto ao MPT em Santos.

Companhia
pede mais 30

dias ao MP
 Requerimento foi feito

após fim do prazo de 30
dias para analisar o

reenquadramento dos
aposentados no PECS/13
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Recentemente, a APP
recebeu mais uma importante
doação para seu banco de
objetos: uma cadeira de banho.

O agradecimento vai à
associada Marilena Novoa
Assunpção que com essa ação
debeneficia todo o quadro
social.

As ações da APP só
funcionam, porque os
associados entram de cabeça
nelas e nesta campanha de
doação de produtos para
colegas acamados e enfermos
não tem sido diferente.

ASSOCIAÇÃO

APP recebe nova doação
para colegas enfermos

6

NÃO SE ESQUEÇA...

ALGIRDAS JURGIS VILTRAKIS
· RUBENS AUGUSTO S.
NOVAES
· JOSE ALVES COELHO
· GILBERTO DE SOUZA CARIAS
· DIVALDO FIGUEIRA
· MILTON ALVES DOS SANTOS
· JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR
· OSCAR SENAGA
· GUILHERME VAZ DE LIMA
· NORBERTO DE PAULA
MANSO

FALECIMENTOS

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato

para orientação sobre a
pensão.

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

- Carlos Amancio de
Azevedo
- Adilson dos Santos
- Benedito A. dos Santos
- Oswaldo de Abreu Silva
- Manoel Paulíno Ignacio
- José Galdino Ribeiro
- Nilton Modesto
- Onézio Jose da Silveira
- Milton Dutra da Silva
- Gilberto de Souza Carias
- Benedito Jordão dos
Santos
- Aldo Ayres Lopes
- Elson de Oliveira Chaves
- Arymar Dario da Silva
- Milton Alves de Oliveira
- Antonio Batista dos
Santos
- Waldyr Correa da Silva
- Expedito José Gonçalves

COMO FUNCIONA

Quem tiver remédios de um
tratamento que já terminou ou
objetos como cadeira de rodas
e muletas, podem doá-los para
a APP. Para entender melhor
como funciona essa dinâmica:
objetos doados passam a ser de
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, sem custos...

As famílias enlutadas dos
associados que são também
sindicalizados do Sindaport,
agora, podem optar por fazer
a cremação fora da Baixada
Santista: no cemitério da Vila
Alpina, em São Paulo, ou no
Jardim da Colina, em São

Bernardo do Campo.
A Osan oferece traslado de

ida e volta sem custo adicional.
O crematório é particular e
possui preços especiais para os
associados. As dúvidas podem
ser esclarecidas pelo telefone
3228-8000.

Cremação pode ter preço
diferenciado fora da Baixada

47.pmd 05/10/2016, 21:386



APPNEWS
APPNEWS

LAZER

7

DANCE NA APP
A querida Paula Camargo,

secretária da APP, é quem
coordena tudo. As aulas de
dança ficam com as  inscrições
constantemente abertas.

Podem participar associ-
ados, 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.

Manipulação de medicamentos
Alopático - Homeopatia - Florais - Fitoterápicos - Chá

Variados Produtos Naturais
Diet - Light - Sem Glúten - Zero de Açúcar

Whats: 99645-6455
Tel: 3221-4211

orcamento@farmaciamiosotis.com.br
Entregas gratuitas para Santos

Excursões à vista
São Lourenço - MG -

Pensão completa - De 23 a 27
de novembro, 5 dias. Com
parada em Aparecida no
primeiro dia que será livre, com
coquetel de recepção à noite no
Hotel do Papa e pernoite. No
dia 24, após o café da manhã,
embarque para São Lourenço
e chegada prevista para 11h30
no Hotel Sul América. No dia
25, tem passeio programado
para Caxambú. No hotel, terão
jantares especiais com

churrascada, barracas de
doces típicos, noite de Queijos
e Vinhos... sempre com música
ao vivo.

Réveillon em Poços de
Caldas - MG - Meia pensão -
De 28 de dezembro a 2 de
janeiro. 6 dias. Hotel Jóia com
ceia na virada do ano e
refeições especiais no primeiro
dia de 2017.

AMBAS TERÃO SAÍDA DE SANTOS.
MAIS INFORMAÇÕES COM O DJALMA

PELO TELEFONE 3234-1788.

NA IMPRENSA: IMÓVEL EM SP
Recentemente, jornais da

Capital noticiaram a invasão de
cerca de 30 famílias em um
imóvel nos Jardins que
pertenceria ao Portus. Muitos
vizinhos disseram que está vazio
há mais de 10 anos e vive dando
dor de cabeça, além de ser foco
de dengue.

PORTUS

O Instituto esclarece que o
imóvel não pertence mais ao
Portus há muitos anos e que,
portanto, não tem nenhuma
responsabilidade sobre os
problemas citados.
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Nesse ano novo eu vou...

- Baile do Branco e Vermelho em
12 de novembro, com a Banda Baila Brasil,
de São Paulo.

- Café Amigo em 3 de dezembro com a
Banda Imagem, de Santos.

Próximo evento:
- Baile de Primaveva em 17 de
setembro com a Banda Imagem, de Santos,
das 20h às 0h.

Próximo evento:

- Evento Infantil em 8 de outubro,
sábado, das 9h às 13h. Atenção: o cadas-
tramento de filhos e netos deve ser feito até
dia 19 de setembro na secretaria da APP.
A festa é para crianças menores de 10 anos.
Uma cópia da Certidão de Nascimento deve ser
apresentada na inscrição.

Salão lotado, mais uma vez, só que nesta festa o
aroma era de pipoca, vinha quente e todos
aqueles quitutes deliciosos das festas juninas e
julinas, como foi o caso, acontecendo dia 17 de
julho. A animação ficou por conta da sempre
prestigiadíssima Banda Imagem, de São Paulo.

EVENTOS

Associados entraram
em clima de arraiá

Associados entraram
em clima de arraiá

47.pmd 05/10/2016, 21:388


