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APP se apresenta para novo
presidente da Codesp

Novo estatuto entra
em vigor. PAG . 5

Portus tem novo
Interventor. PAG . 5

2016 tem lista de
excursões. PAG . 6

Café Amigo encerra as
atividades de 2015 em

grande estilo. PAG . 8

Em dois encontros, foi pedido
ao Engenheiro José Alex
Botêlho de Oliva a colaboração
para solucionar os vários
problemas relacionados ao
Portus e também ao
reeenquadramento dos
aposentados.
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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 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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Por ocasião de nossa
reunião dia 12 de janeiro na
sede do PORTUS no Rio de
Janeiro, convocados que
fomos pela interventora do
Instituto, Dra. Maria
Batista da Silva, e que
contou com a presença da
Federação Nacional dos
Portuários, da Unapportus
e da Associação de
Participantes do Rio de
Janeiro, tomamos
conhecimento da atual
situação contábil  e
administrativa do nosso
Fundo de Pensão.

Com a demonstração dos
números apresentados pela
interventora, um fato
bastante significativo
chamou a nossa atenção:
apesar de já haver
transcorrido um ano da
promulgação da Lei nº
13.068, de 31.12.2014, que
liberou a soma de R$

Desrespeito,
pouco caso etc

EDITORIAL

333,250 milhões para o
PORTUS como parte do
pagamento da dívida das
patrocinadoras, somente a
CODESP, até o momento,
havia cumprido com a sua
obrigação tendo repassado
aos cofres do Instituto a
importância de R$ 106
milhões.

As demais patrocinadoras,
descumprindo a Lei, ainda
não providenciaram o
pagamento de suas cotas
visando o ressarcimento de
suas dívidas.

Está provado, mais uma
vez, que a participação da
CODESP tem sido
fundamental para a
manutenção da saúde
financeira do PORTUS, fator
que tem propiciado o
cumprimento, por parte do
Instituto, do regular
pagamento, até agora, das
suplementações de

aposentadorias e dos
benefícios às pensionistas
em todo território
nacional.

Algo urgentemente
precisa ser feito. Não é
possível que tal situação
perdure. Quem paga tem
direito e não pode ficar sem
receber. O Fundo não pode
ficar só na dependência de
uma única patrocinadora.

    A DIRETORIA

P.S. Deixamos registrado
em Ata, como proposta,
que a próxima reunião se
faça na SEP para que a
mesma possa sensibilizar as
patrocinadoras inadim-
plentes.
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ESTATAL

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

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

No dia 19 de novembro, o
novo presidente da Codesp, o
Engenheiro José Alex Botêlho
de Oliva, foi apresentado aos
principais representantes dos
sindicatos portuários e
também ao presidente da APP,
Odair Augusto de Oliveira.

Dada as boas vindas, o Sr.
Odair se manifestou e pediu
ao  novo presidente a solução
urgente dos vários problemas
relacionados ao Portus.

No dia 17 de dezembro, um
novo encontro aconteceu entre
as lideranças da Codesp e da
APP. O presidente do Condel
da APP, Jurandir França da
Hora, também participou.

Um dos assuntos foi a complementação
da aposentadoria. O novo presidente, José
Alex, disse que não iria prometer o que não
pode cumprir, mas que iria verificar o que
estava dificultando o reenquadramento e

APP se apresenta ao novo
presidente da Codesp

Em encontro, presidente da APP Odair Augusto de
Oliveira pede a colaboração de José Alex Botêlho de Oliva

para solucionar os  problemas dos aposentados

O engenheiro José Alex Botêlho de Oliva assumiu a presidência da
estatal e se inteirou, em duas ocasiões, sobre a situação do Portus

daria uma resposta à APP.
Sobre a atual situação do Portus, José

Alex adotou a mesma posição dos
presidentes anteriores: que fará o que estiver
ao alcance.
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APP 2015

- Descontos em univer-
sidades, escolas, incluindo de
idiomas;

- Assistência e orientação
jurídica;

- Planos de saúde hospitalar
odontológico, com preços
inferiores ao mercado para
nossos associados, inclusive
alguns de graça;

- Plano BEM “ambulância”
só urgência e emergência saúde
contratado por esta
Associação;

- Convênios com agências de
turismo com descontos e
facilidades nos respectivos
pagamentos;

- Aulas de dança de salão para
associados com desconto e não
sócios;

- Eventos;
- Convênios, com descontos

especiais, para nosso quadro
social em: farmácia de
manipulação, cabeleireiro,
podologia, clínicas de repouso,
dentistas, fisioterapeutas,

fonoaudiólogas, nutricionis-
tas, psicólogos e centros
auditivos,

- Convênio firmado com o
INSS para requerimento de
aposentadoria, pensões,
auxílios doença e acidentário
e outros benefícios em favor
do nosso quadro social,
procedendo ao acompanha-
mento até a solução final,

- Visitas aos nossos associa-
dos na rede hospitalar
contratada.

Mais uma ano com muitas ações
Não é de hoje que a APP

realiza uma lista de
atividades em prol de seus
associados.

Todos os anos, a diretoria e

os conselhos se esforçam em
trabalhar por convênios,
vantagens, auxílio de questões
jurídicas e também visando o
bem estar de todos.

Abaixo, no quadro,
listamos algumas delas para
que todos tenham
oportunidade de conhecer e
usufruir.

Mais uma ano com muitas ações

Todos os anos, a APP presta
contas com seus associados
sobre aquelas atividades
individuais. É um trabalho que
quem precisou , agradeceu...
mas que pros demais pode
passar despercebido. Tudo
fruto de uma parceria entre os
departamentos Jurídico, Social
e de Benefícios.

 255
Esse foi o número de

atuações no INSS, em
respectivas agências, referente
à propositura de
aposentadorias, pensões e

e bons números!!
diversos outros benefícios e
serviços colocados à disposição
do nosso quadro social,
acompanhando toda a
tramitação com assistência e
orientação do Departamento
Jurídico.

454
Foram as visitas realizadas

pelo Diretor Social e de
Benefícios  na rede hospitalar
com quem tem convênios,
prestando o devido
acompanhamento e orientação
ao quadro social e a seus
dependentes.

Números...
e bons números!!

1 real a mais
A mensalidade da APP

aumentou em 1 real, passando
para 13 reais.

A direção da associação
explica que esse reajuste
anual consta no novo estatuto,
disponível no site para
consulta. A cláusula é clara ao
descrever que o índice mínimo
deve acompanhar o índice do
Portus.

Norma estatutária seguida
pela associação este ano, uma
vez que os assistidos e
pensionistas tiveram10,97%
de aumento nos valores das
suplementações pagas desde
1º de janeiro de 2016.
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NOTAS

PRORROGOU DE NOVO

Essa é a 16a vez que a

IDA AO RIO DE JANEIRO

No dia 12 de janeiro,
representantes da APP
estiveram no Rio, para
prestigiar a posse da direção do
sindicato dos Portuários do RJ
e desejar boa sorte aos novos
membros.

APROVEITANDO

Na mesma ocasião,
aconteceu mais uma reunião
com a interventora do Portus,
Maria Batista da Silva... que
gerou o Editorial dessa edição.

INFORMAÇÕES REPASSADAS

Em 21 de janeiro, houve uma

reunião na APP entre a Direxe,
mesa do Condel e Confis para
tratar da reunião com a
interventora.Na ocasião, foram
apresentados quadros
ilustrativos sobre a situação do
Portus.Odair sugeriu que a
próxima reunião aconteça na
SEP com a presença da Previc
para que cobranças sejam
feitas.

NOVO ESTATUTO EM VIGOR

Por unanimidade e em
segunda instância,  os
associados  da APP
aprovaram o novo Estatuto
Social da entidade em vigor
por  6 anos,  de  11  de
novembro de 2015 a 10 de
novembro de 2021.

O  Conselho Deliberativo
já havia, também por una-
nimidade, emitido parecer
favorável à aprovação, em
definitivo, por meio de uma
Assembleia.

O documento foi
registrado em Cartório e
pode ser consultado, na
íntegra, por qualquer
interessado no site da APP -
WWW.APPORTUS.CO M.BR. É só
acessar a janela Serviços e
depois clicar em Jurídico.

No dia 19 de fevereiro, a
Previc surpreendeu ao publicar
a portaria 74 que dispensa, a
então interventora, Maria
Batista da Silva da atividade. O
novo nomeado para exercer a
função de interventor no
Instituto de Seguridade Social
Portus foi José Pereira Filho.

DIAS DEPOIS, MUDANÇAS...

RETIRAR NA APP
Muitas carteirinhas da APO

e do plano de saúde Santa Casa
estão  na APP e devem ser
retiradas com urgência.

Intervenção do Portus é
prorrogada. O adiamento vale
por mais 180 dias.
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EXCURSÃO

A procura por equipamentos
para recuperação médica tem
sido grande e constante.
Remédios também estão com
boa circulação entre os
associados que precisam e os
que doam por terem deixado de
precisar.

Por isso, quem tiver remédios
de um tratamento que já
terminou ou objetos como

Mamma mia, conhecer a
Itália, é um sonho... então, que
tal realizá-lo???

O roteiro? Milão, Stresa,
Locarno, Lugano (Suíça),
Como, Verona, Pádua, Mestre,
Veneza, Toscana (Florença e
Pisa), Assis, Nápoles, Pompéia
e Capri.

A saída vai ser dia 16 de

Itália, por que não?
setembro e o grupo pode
conhecer a Itália de Norte a
Sul até o 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 mais essa parceria da

É só procurar a Paula
Camargo em horário
comercial na própria
secretaria da APP.

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

Páscoa em Joinville - SC
com passeio de barco Príncipe
Joinville - De 24 à 27 de
Março.

 

Feriado em Thermas dos
Laranjais - Thermas de
Olímpia Resort - De 21 à 24 de
Abril.

Corpus Christi na Serra
Catarinense com a Rota da
Amizade: Friburgo, Treze
Tilias e Tangara - De 25 à 29
de Maio.

Mais viagens

O grupo vai  de Norte a Sul entre os dias 16 e 30 de setembro
APP com a Tâmega Turismo, os
associados têm desconto. As
dúvidas devem ser tiradas com
o Djalma na secretaria da APP
ou com o Luciano na própria
Tâmega, na Av Carvalho de
Mendonça 595, na Vila Belmiro.

Corrente do Bem
invade a APP

cadeira de rodas e muletas,
podem doar para a APP.

Para entender melhor a
dinâmica: esses passam a ser
de propriedade da associação
e, quem precisa, pode entrar
em contato que os
funcionários irão, de pronto,
verificar se a APP dispõe do
objeto para que seja
emprestado...

Dance mais.
Se solte mais

As aulas de dança ficam com
as  inscrições constantemente
abertas. Podem participar
associados, parentes e também
amigos da APP.

7 DIAS EM CALDAS NOVAS

Ônibus semi-leito e
refeições completas. No
caminho, a turma pernoita
em Ribeirão Preto. Em
Caldas Novas, a hospeda-
gem é no Hotel Acqua Bela.
Passeio opcional até o
Santuário Divino Pai Eterno.

INFORMAÇÕES COM O
DJALMA NA APP

PARCERIA COM YELLOW TOUR
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IMÓVEL

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.

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

Rodrigues Alves, no Macuco

APP aluga...

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

Luiz Carlos Farjani
Raimundo Juarez dos Santos
Ivan José Figueiredo
Paulo do Prado
Olga Gonçalves
Carolina Dias Garcia
Maria Vieira Alves

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

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:
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Café Amigo
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 julho com a
Banda Imagem

- 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 com a
Banda Imagem

eventos

fechou 2015
Mais de 830 associados, familiares

e amigos da APP compareceram... e
quase 40% dos que foram, deixaram o
evento  de mãos cheias. Esse ano, foram

sorteadas 300 das famosas e aguardadas cestas
de natal.

Fora isso, o mais gostoso da festa foi a
confraternização. Os associados dizem gostar
desse café da manhã por ser uma ótima
oportunidade de rever velhos amigos e desejar
pessoalmente um bom ano novo. Famílias
inteiras compareceram, mais uma vez, e se
deliciaram com as mesas fartas de quitutes,
pães, doces, salgados, frutas, sucos, café e leite.

Ainda marcaram presença no evento, o
prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o secretário
de Assuntos Portuários e Marítimos, José
Edmundo Lopes e o Vereador Jorge Vieira de
Souza Filho, o Carabina.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi a
animação do pessoal desde bem cedo. Uma
infinidade de “pés de valsa” pularam da cama e
correram para a pista para aproveitar o som da
Banda Imagem.

fechou 2015
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