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Café Amigo aconteceu na AA
Portuários e distribuiu cestas
ao som da Banda Imagem.
PAG. 10

Filhos e netos de associados
curtiram a festa infantil em
outubro com as guloseimas e
brincadeiras de sempre. PAG. 9

APP vai ao RJ, mais uma vez,
tirar dúvidas e discutir soluções

para o futuro do Instituto. PAG. 4

Uma nova parceria na área da
saúde é firmada e outra de

educação melhorada. PAG. 3

Aposentados que foram
admitidos na Codesp até 4

de junho de 1965 e que
têm direito de receber a

complementação de
aposentadoria se

decepcionam com
atitude da Companhia.

PÁGINAS 4 E 5

Entidades e interessados fizeram assembleia
para achar soluções e, junto à Codesp, conseguir
uma definição favorável aos aposentados
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Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 365 - Macuco - Santos/SP
Telefones: 3234-1788/3234-1387
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Lutas em 2016
EDITORIAL

Quando nos aproximamos do final do ano em que todas
as famílias se unem em uma grande confraternização, nossas
memórias tendem a nos levar para momentos de reflexão dos
meses que se passaram durante o ano.

Não é diferente com a nossa APP, sobressaltos que vimos
passando com o nosso Fundo de Pensão PORTUS, às várias
reuniões que fizemos em Brasília, Rio de Janeiro, juntamente
com os Sindicatos e a Federação, na tentativa de
encontrarmos uma solução para sua estabilização, dando
assim uma tranquilidade a toda família portuária.

Mas não foi possível, como já é do conhecimento de todos,
o Portus esta sob intervenção do Governo Federal desde 2011
e até o presente momento não foi encontrada uma solução
para o caso, como medida paleativa foram destinados
333,250 milhões de reais, para pagamento da parte da dívida
com o nosso Instituto.

A Companhia liberou a quantia de cento e seis milhões e a
CDRJ uma parte, este foi o motivo da nossa última reunião
no Rio de Janeiro. A outra grande dor de cabeça é o
reenquadramento da complementação das aposentadorias; já foram feitas várias reuniões
com os três últimos Presidentes da Codesp e até o momento não houve solução para o
problema, só no Ministério Público foram quatro audiências, onde a empresa não nos nega o
direito, mas alega não ter como pagar esta despesa.

Após várias tentativas conseguimos marcar uma última reunião com a Codesp para tentar
confirmar uma proposta, infelizmente não tivemos boas notícias, segundo o Presidente da
companhia não pode confirmar tal proposta, pois segundo ele a realidade agora é outra e
possivelmente só em 2018 seria possível.

Na oportunidade convidamos o Presidente da Codesp para nossa reunião no Sindaport a
qual compareceu e ratificou tudo que nos havia dito.

Depois de tudo isso só nos resta o caminho da justiça, embora saibamos que é lenta e a
maioria dos aposentados tem
idade avançada; só nos resta
pedir a Deus saúde para que
possamos estar vivos para
receber o que nos é devido.

Estamos em oração
permanente!

A Diretoria
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PEDIMOS DESCULPAS, MAS O

CRONOGRAMA DE PAGA-
MENTO DO PORTUS DE 2017
AINDA NÃO FOI DIVULGADO

PELO INSTITUTO. ESSA INFOR-
MAÇÃO SERÁ PRESTADA NA

PRÓXIMA EDIÇÃO  DO

APPNEWS E, EM BREVE,
PODERÁ SER OBTIDA POR MEIO

DA SECRETARIA DA APP.
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APP

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

Associação tem novidades nas
parcerias da APP para o novo ano...

  

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 

Um convênio de educação foi reformulado com mais vantagens
para os associados e outro ligado à saúde foi firmado. Aproveite!

Academia Unilus - Um
novo convênio foi firmado
visando o bem-estar e a saúde
dos associados. A academia
Unilus fica na rua 28 de
setembro, 233, no Macuco, em
Santos. O convênio dispo-
nibiliza desconto de 15% para
sócios e dependentes, sendo
eles filhos e netos. O desconto
não é válido para a matrícula,
somente para os planos
descritos no quadro ao lado.

Educação Unimonte - O
convênio que a APP já havia
firmado em outros tempos com
a Unimonte foi reformulado,
para facilitar as solicitações dos
descontos corporativos. Com
isso, os descontos estão maiores
a partir deste ano.

Basta o aluno entregar uma

Plano Unilus 1 - musculação + condicionamento físico.

Plano Unilus 2 - ginástica localizada + spinning +circuito
aeróbio + GP (glúteo e perna) +alongamento +abdômen.

Plano Unilus 3 - musculação +condicionamento físico (das
7h às 11h para aposentados e pessoas acima de 60 anos).

Plano Unilus Plus - Unilus 1 + Unilus 2 + pilates.

PLANOS DE EXERCÍCIOS

declaração de vínculo com a
associação.

A renovação do desconto é
semestral. Portanto, essa
declaração precisa ser
requerida na APP e entregue no
Centro Universitário todos os
semestres.

Os descontos são aprovados

e lançados pela Unimonte,
conforme declaração entregue
no atendimento.

Contudo, já a partir de 2017,
a parceria APP/Unimonte
oferece 20% de desconto nas
mensalidades da graduação e
30% de desconto na Pós-
graduação.

Quando for até a
APP, identifique-

se na portaria e
estacione no

subsolo

Quando for até a
APP, identifique-

se na portaria e
estacione no

subsolo
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A APP, junto com a Unapportus e a FNP, esteve na
sede do Portus dia 26 de outubro. Na ocasião, foi
esclarecido que está sendo criado um cronograma
para quitação dos valores devidos ao Instituto. Por
enquanto, só a Codesp quitou o débito. A CDRJ
depositou apenas uma parte.

Quanto a um possível plano de benefícios para
novos portuários, foi dito que a criação de um novo
plano só é possível com o pedido das patrocinadoras.

Sobre atrasos de pagamentos em setembro, o Portus esclareceu que foram causados pela
atualização do sistema operacional, mas tudo foi normalizado.

OUTUBRO - A quarta
audiência no MPT sobre a
complementação também
fracassou. Como ocorreu nas
três audiências anteriores, a
Codesp também deixou de
apresentar uma proposta para
o reenquadramento dos
aposentados complementados
no PECs de agosto de 2013. A
companhia alegou inexistência

DEZEMBRO - Antes da tomada de
uma posição pelo SINTRAPORT, a
APP e o sindicato tentam, junto à
presidência da Codesp, uma
definição favorável aos aposentados.

No dia 5 de dezembro foi
convocada uma assembleia na sede
do Sindaport com a presença de
muitos aposentados que já recebem
ou tem direito de receber a
complementação de aposentadoria,
ou seja, aposentados que foram
admitidos na Codesp até 4 de junho
de 1965.

A novela da complementação
de verba orçada para reajustar
os ganhos dos que têm direito
à complementação de
aposentadoria e inviabilizou os
esforços do MPT que se
prontificou, a pedido da
própria companhia, mediar os
interesses das duas partes.

Contudo, o procurador do
Trabalho, Dr. Rodrigo Lestrade
Pedroso, despachou: "ES-

GOTADO O OBJETO DO PRE-
SENTE PROCEDIMENTO DE
MEDIAÇÃO, ARQUIVE-SE,
SENDO QUE, EM CASO DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO
COLETIVA POR QUAISQUER
DOS SINDICATOS SUSCI-
TANTES, MANIFESTAR-SE-Á
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO NA CONDIÇÃO
DE FISCAL DA LEI".

Uma assembleia foi convocada na
sede do Sindaport com a presença de muitos aposentados

PORTUS

APOSENTADOS

APP vai ao RJ mais uma vez discutir soluções
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NOTAS

Plano de
saúde da
Codesp...

...recentemente, um
acordo foi assinado no
contrato relativo ao
plano de saúde da
Codesp.

A partir de então, o
plano será extensivo aos
ex-empregados aposen-
tados da Codesp e a seus
dependentes legais,
quando a aposentadoria
ocorrer a serviço da
companhia, sendo de
responsabilidade do
respectivo titular o
pagamento da parcela
de contribuição da
ordem de 60% do valor.

Os ex-empregados
desligados da CODESP
também terão direito ao
Plano de Saúde, desde
que obtenham sua
aposentadoria junto ao
órgão previdenciário no
prazo máximo de 90
dias após seu
desligamento da
CODESP.

Plano de
saúde Santa
Casa...

...quem tem plano de
saúde Santa Casa tem
que ficar atento, pois as
carteirinhas do plano
estão na secretaria da
APP prontinhas para
serem retiradas.

Quando o DEST - hoje SEST - reconheceu, através da Nota
Técnica nº 293/CGPOL/DEST/SE-MP, os mesmos direitos
para os complementados de Santos iguais aos do Rio de
Janeiro, renasceu em todos nós a grande esperança de solução
na Complementação de Aposentadoria... estava sendo
corrigida uma grande injustiça com os Portuários de Santos!

Vencida esta etapa, agora se fazia necessário que a Codesp
reconhecesse a documentação recebida e providenciasse todos
os trâmites para, ao final, fazer o devido pagamento.

Várias reuniões com a Presidência da Codesp foram
realizadas e em nenhum momento foi negado o nosso direito,
mas, por sugestão do Departamento Jurídico e Recursos
Humanos, seria necessário levar ao Ministério Público para
que a Codesp estivesse apoiada quanto a forma de pagamento.

Quatro reuniões foram realizadas no Ministério Público e,
na segunda, autorizado pelo Presidente da Codesp, o Gerente
Jurídico da Companhia apresentou uma proposta com o teor:
em 2016 não era possível tal pagamento, já que não tinha sido
colocado no P.D.G. (Plano de Despesas Gerais). Mas que a
partir de janeiro de 2017, sim, seria possível aceitar a proposta
que consta da Ata nº2 da Reunião no MP.

Procuramos agendar uma reunião com a direção da Codesp,
mas por diferentes motivos não foi marcada com a urgência
que nós gostaríamos.

Após várias tentativas, conseguimos a audiência com o
Presidente da Codesp e que, para nós, foi uma verdadeira
decepção. Cobrado, ele nos disse que a realidade agora é outra.
Não nos negou o direito, mas alegou que não tem como
cumprir com o pagamento, já que não tem verba para tal...
que, possivelmente, pagariam só lá pra 2018... que o SEST/
DEST avisou que era devido, mas que não disse como deveria
ser o pagamento... portanto...

A nossa decepção é enorme, pois não esperávamos tal
posicionamento da Codesp. Trata-se de um direito dos
trabalhadores reconhecido pelo SEST/DEST e este processo
teve início com a empresa. Solicitamos à secretaria dos Portos
como agir e, ao sair a Nota Técnica nos dando o direito, nos
restou o caminho da justiça que, como todos sabemos, é lento.
Quando ganharmos, quem sabe quantos já terão falecido, pois
é fato que a idade da maioria já ultrapassa os 70 anos.

DECEPÇÃO... DECEPÇÃO... SÓ DECEPÇÃO!

A Comissão da Complementação

COMPLEMENTAÇÃO
COM A PALAVRA, A APP...
DECEPÇÃO

5

48.pmd 22/12/2016, 10:465



APPNEWSAPPNEWS

6

D
es

co
n

to
s 

es
p

ec
ia

is
 p

ar
a 

os
 a

ss
oc

ia
d

os
 d

a 
A

P
P

48.pmd 22/12/2016, 10:466



APPNEWS
APPNEWS

7

LAZER

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

Em 2016, associados
seguiram estrada afora

Em setembro, um grupo de
associados e amigos da APP
saiu de ônibus de Santos rumo
à Caldas Novas, com pernoite
em Ribeirão Preto. Foram dias
de muita alegria e descontração
esquecendo da rotina e
aproveitando ao máximo.

Em novembro,  outro grupo
curtiu bastante 5 dias de folga.
O passeio começou com uma
parada em Aparecida. No dia
seguinte seguiram para  a
cidade de São Lourenço, em
Minas Gerais. Teve também um
dia de passeio em Caxambú.

Réveillon
Para alguns associados e

amigos, a virada do ano
aconteceu em grupo, em Poços
de Caldas, também no estado
de Minas Gerais. A turma se
reuniu para uma ceia no

Nos últimos meses, foram 3 passeios em grupo, promovidos pelo
departamento de excursões da APP, pelas estradas brasileiras

réveillon e refeições especiais
no primeiro dia de 2017.

O NOVO ANO PROMETE SER DE

MAIS PASSEIOS. INFORME-SE NA

SECRETARIA DA APP E FIQUE

LIGADO NO APPNEWS.

Grupo
reunido
 em São

Lourenço,
MG

Turma
pronta pro
passeio em
Caldas Novas
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Portus: novo site

Tá no ar: o novo site do Portus já pode ser consultado por
qualquer aposentado.

Mais dinâmico e fácil de navegar, agora o assegurado tem
todas as informações em um ícone chamado espaço do
participante, onde dá pra acessar a legislação, a cartilha do
participante, recadastramento, entre outros.

 O novo site tem ainda um canal de relacionamento, além de
notícias do Instituto, em intervenção, e  cronogramas.

Conheça: www.portusinstituto.com.br
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Essa edição do APPNEWS faz um importante
agredecimento aos associados:

 - Milton Alonso Arias que doou uma cadeira de
rodas e duas almofadas de água;

- Davi Fernandes Rodrigues que doou uma
cadeira de banho e um acento elevado;

- Alcides Pereira da Fonseca que doou uma
cadeira de rodas e uma cama.

Essas três simples atitudes beneficiaram todo o
quadro social. Bom saber que as campanhas e ações
visando o bem funcionam, mas só dão certo, porque
os associados entram de cabeça.

COMO FUNCIONA

Quem tiver objetos que ajudem colegas
adoentados, pode doá-los para a APP. Esses ítens
passam a ser de propriedade da associação e quem
necessitar pode pedir para os funcionários.  Eles irão,
de pronto, verificar se a APP dispõe do objeto para
que seja emprestado, sem custos...

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 EDUARDO
DE ALMEIDA
- MARIO SEVERIANO
DE LIMA
- CID ARAUJO SILVA
- MAURO GONÇALVES
TEIXEIRA
- MANUEL DEOLINDO
PEDROSO FILHO
- MOACIR DE ASSIS
DIAS
- LOURIVAL CORREIA
DE ANDRADE
- JOSÉ FERREIRA DA
ROCHA
- BELARMINO
JERÔNIMO
- JOSÉ CARLOS LOPES
- DOUGLAS
VERKUISEN
- JOSÉ CARLOS GODOI
SANTOS
- JOSÉ BENEDITO
VIEIRA DA SILVA

MAIS 90 DIAS PRA CONTA
Se as contas não estiverem

erradas, partimos para a 19ª
prorrogação da intervenção no
Portus, que vigora desde agosto
de 2011.

Na nova portaria consta a
prorrogação por mais 90 dias
a contar de 10 de dezembro.
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EVENTOS

Bailes e festas animam a APP
Baile de Primaveva

aconteceu em 17 de
setembro com a Banda

Imagem, de Santos

Baile do
Branco e Vermelho

marcou o dia 12 de
novembro. Os convidados

foram pra pista ao som
da Banda Baila

Brasil, de São Paulo

Festa Infantil
A tradicional manhã de

brincadeiras e guloseimas
que os filhos e netos dos

associados tanto esperam
foi no dia 8 de outubro, um
sábado. A turminha deixou

a sede da APP, exausta

Bailes e festas animam a APP
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Café Amigo LOTOU!
Esse é o evento mais tradicional e que mais

lota todos os anos. O Café Amigo aconteceu no
dia 3 de dezembro lá no ginásio da AA dos
Portuários. Como todo café da manhã, começou
cedo... mas foi até a hora do almoço, já que
tinham muitas cestas de Natal a serem
sorteadas e uma turma animada para
aproveitar uma manhã como poucas, ao som
da Banda Imagem, de Santos.
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