
APPNEWS
APPNEWSAPP

Publicação da Associação de
Participantes do Portus - Santos/SP

 Ano XII - Mar/Abr/Mai 2016 - Nº 46Fundada em 14 de maio de 1991
NEWSNEWSAPP

Associação de Participantes do Portus/
RJ elege Diretoria Executiva, Conselho

Deliberativo e Fiscal são renovados.
PAG. 6

Condel aprova, por unanimidade,
as contas de 2015.

PAG. 3

APP segue na luta pela
complementação da aposentadoria.

PAG. 5

Interventor faz reuniões com
lideranças, mas é exonerado

83 dias após assumir o cargo.
PAG. 4E 

ta
m

bé
m

...

Vem aí mais um
Arraiá da APP.
Convites à venda.
PAG . 8

Bodas de Prata da APP tem
festa e comemoração. PAG . 9

Baile da Ressaca lota
pista de dança e abre
calendário social.
PAG . 8

Novas doações
de associados
chegam à APP.
PAG . 7

46.pmd 24/05/2016, 22:261



APPNEWSAPPNEWS

2

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
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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Luto
EDITORIAL

Mais uma vez, a tristeza
se abate sobre o quadro
associativo da nossa APP.

Há pouco menos de um
ano perdemos nossa
diretora financeira e agora
foi a vez de vermos partir o
nosso diretor secretário,
que,  embora estivesse
adoentado há algum
tempo, lutava bravamente
por uma saúde melhor.

Falar  do querido
Manoel Motta  é  algo

muito fácil. Durante toda
sua vida sempre foi um
companheiro f iel  e
dedicado em todas suas
atuações – seja na vida
particular ou durante sua
permanência à frente da
nossa Associação.

Ao longo de sua
existência, sua fortuna
sempre foi  colecionar
amigos. .. Portanto, se
olharmos por esse ângulo,
podemos considerá-lo um
milionário.

Partindo da certeza de
que todos nós temos um
prazo de validade, devemos
nos conformar com a sua
ausência. Não podemos nos
esquecer , porém, do
grande companheiro que

part iu deixando enorme
saudade em todos
associados, funcionários,
diretores,  amigos  e
familiares, os quais, com
certeza, estão rogando ao
Pai Maior que reserve ao seu
lado, para o  descanso
eterno, um lugar especial ao
nosso amigo.

Maneco, a nossa saudade...
Que Deus o abençoe!

        A DIRETORIA

MANOEL MOTTA
17/11/1940
10/05/2016

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

subsolo
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BALANÇO

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

Condel analisa contas de 2015

  

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 

8 de abril foi dia de prestar
contas na APP. O balanço
anual das contas de 2015 e a
previsão orçamentária que
entra em vigor de 12 de junho
de 2016 a 11 de junho de 2017
foi apresentado, como de
costume, em reunião do
Conselho Deliberativo.

A reunião contou com a
presença de 32 associados:

- 25 conselheiros
- 4 diretores
- 3 membros do CONFIS
E tudo o que foi apresentado

foi aprovado por unanimidade
pelo CONDEL.

PORTUS

E como tem acontecido em
quase todas as vezes em que
associados se encontram, um
assunto entra em debate: o
Portus. A preocupação é
grande. Por isso, a situação
financeira do Instituto
também foi objeto de debates
pelo plenário.

Nesta reunião, também foi empossado um  novo
conselheiro efetivo:

- José Roberto Rodrigues
Ele entra na vaga do conselheiro Djalma Batista da Silva.
Djalma foi designado para a função de Diretor Social e

de Benefícios em 17 de fevereiro de 2016.

Tudo o que foi apresentado foi aprovado por unanimidade

A reunião do Condel contou com 32 participantes

NOVO CONSELHEIRONOVO CONSELHEIRO

Clínica de Repouso
Plenitude

Rua Osvaldo Cruz, 102
Boqueirão - Santos/SP

contato: 97411-3494

Associado da APP
têm desconto especial

Arquivo APP

46.pmd 24/05/2016, 22:263



APPNEWSAPPNEWS

4

8 DE MARÇO - SEDE DO PORTUS - RIO DE JANEIRO -
Odair Augusto de Oliveira, presidente da APP, se
encontrou com o presidente da Federação Nacional dos
Portuários, Eduardo Guterra, e também  lideranças da
Unapportus, APP/Rio e demais sindicatos e associações
do país para a apresentação do novo interventor José
Pereira Filho. Ele assumia os trabalhos recentemente
após a exoneração da antiga interventora, Maria Batista
da Silva.

Na ocasião, o novo interventor enfatizou o seu desejo de bem administrar nosso Instituto,
destacando seu interesse em solucionar, de vez, a situação financeira do Fundo de Pensão.

4 DE ABRIL - SEDE DO SINDICATO DOS PORTUÁRIOS - RIO

DE JANEIRO - representantes de Sindicatos, da Federação,
da Unapportus, das Associações APPORTUS, da
Associação dos profissionais de nível superior da CDRJ e
do PORTUS se reúnem para dar continuidade à reunião
que aconteceu em janeiro na sede do Instituto. O assunto
da reunião foi o mesmo da primeira: tentar encontrar
uma solução para a situação financeira do nosso Fundo
de Pensão, mas também encaminhar o encontro do dia
seguinte com o interventor nomeado para assumir o lugar da anterior, com quem todas as reuniões
aconteciam.

5 DE ABRIL - SEDE DO PORTUS - RIO DE JANEIRO - o
mesmo grupo  foi ao encontro do, então,  novo interventor,
José Pereira Filho. Ele afirmou que o Instituto está
preparando um plano para a recuperação do Fundo de
Pensão e que o mesmo será submetido à apreciação da
PREVIC.

Sobre o repasse dos R$ 330,250 milhões, o interventor
declarou que houve um recebimento parcial: além da
CODESP, também a CDRJ depositou a quantia R$
17.835.193,48 no PORTUS, muito embora a SEP tenha transferido para a CDRJ em dezembro/15
o valor de 19 milhões de reais e em janeiro/16, mais 20 milhões.

11 DE MAIO - Para surpresa de todos, José Pereira Filho deixa o cargo após apenas 83 dias.
Por meio da Portaria nº 220, de 11 de maio de 2016, a PREVIC exonerou o então interventor do

PORTUS, JOSÉ PEREIRA FILHO, e nomeou LUIS GUSTAVO DA CUNHA BARBOSA para ocupar
o seu lugar. A Portaria entrou em vigor no dia seguinte, data da sua publicação no DOU.

PORTUS
‘Novo’ interventor começa os

trabalhos, mas também é substituído
José Pereira Filho ficou apenas 83 dias à frente do Instituto

Fotos: arquivo APP
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CODESP

Os reflexos do Plano de Cargos
e Salários de 2013 nas
Complementações de Aposen-
tadorias dos empregados
admitidos até 4 de junho de 1965
na Codesp e a situação financeira
do Portus foram os assuntos de
uma reunião que aconteceu dia
28 de março na Codesp.

O presidente da APP,  Odair
Augusto de Oliveira, participou
junto com lideranças do

Sindaport do encontro com o  Dr.
Gabriel, advogado da CODESP,
Dr. José Alex Botêlho de Oliva,
presidente da Estatal.

Sobre os reflexos do PECs nas
complementações de aposenta-
dorias, o advogado da Codesp
ficou de encaminhar o processo
para a presidência da empresa,
com despacho favorável ao pleito
dos aposentados comple-
mentados, já que não há nenhum

impedimento de ordem jurídica.
Quanto à parte financeira,

somente a DIREXE poderá
responder, tendo em vista que
o impacto na folha de
pagamento da estatal será
grande. Mas o presidente da
Codesp disse que fará tudo
para que  seja encontrada uma
fórmula que atenda a todos:
patrocinadoras e assistidos do
Portus.

Plano de Cargos e salários e
Portus foram assuntos em reunião

O presidente da APP, Odair Augusto
de Oliveira, e o presidente do Sindaport,
Everandy Cirino, foram até a Codesp no
dia 2 de maio para mais uma reunião
junto com a comissão que vem tratando
das questões que envolvem a luta pela
complementação da aposentadoria.
Todos foram recebidos pela direção da
Estatal.

Na ocasião, o diretor presidente da
CODESP, Alex Oliva, iniciou a reunião
dizendo que a empresa não dispunha de
verba orçada para reajustar a folha de
pagamento mensal da Companhia em
mais 2 milhões de reais - valor estimado
para promover a atualização dos
pagamentos de complementação de
aposentadorias com base no PECS/2013.

Ficou definida a criação de uma nova
comissão, agora composta por dois
representantes da CODESP -  advogado
e gerente de RH e dois representantes da

Nova comissão tentará resolver
complementação da aposentadoria

primeira Comissão, Orlando Nelson Coelho e Rubens
Lopes Ramos.

A nova Comissão tem 30 dias para apresentar
sugestões visando a forma de pagamento mais
adequada, tentando atender os interesses da empresa
e os dos complementados.

Ficou definida a criação de uma nova frente, agora
composta por dois representantes da CODESP e outros

dois da antiga comissão

Arquivo APP
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NOTAS

RETIRAR NA SECRETARIA

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

No dia 5 de maio aconteceu
a eleição para a renovação da
Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal.
Duas chapas concorram. A
chapa 1 obteve 111 votos. A
chapa 2, 64 votos. Sendo assim,
foram eleitos:

Diretor presidente: Kleber
Cardoso Corrêa. Diretor
financeiro: Nauri Menezes
Pereira. Diretor adminis-
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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:

SINDAPORT

A APP parabeniza o
Sindaport  pelos 83 anos de
fundação, completados no dia
14 de maio e comemorados
dois dias depois com ótimo um
coquetel na sede do Sindicato.

APP/RJ renova Diretoria
Executiva, Conselho
Deliberativo e Fiscal
Eleitos tomam posse dia 31 de maio

e terão mandato de 3 anos
trativo: Humberto Giglio.

O Conselho Fiscal passou a
ser composto pelos seguintes
membros efetivos: Carlos
Alberto Moreira,  Clenir
Teixeira de Faria e Cosme
Pereira da Silva.

A posse dos eleitos será dia
31 de maio de 2016.

O mandato será de 3 anos a
partir de 1 de junho de 2016 até
31 de maio de 2019.

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.

- Algirdas Jurdis Viltrakis
- José 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
- Jorge Lopes Sales
- Manoel Motta
- Rubens Augusto S.
Novaes
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ASSOCIAÇÃO

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

- Descontos ao fazer compras
no Supermercado Varandas;

- 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;

- 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;

A diretoria e os conselhos se esforçam dia após dia em
trabalhar por convênios, vantagens, auxílio de questões
jurídicas e também visando o bem estar de todos. Mas você,
associado, conhece todos? Confira a lista no quadro abaixo e entre
em contato com a secretaria da APP.

O que faz a APP...

 255
Esse foi o número de atuações no INSS só no ano passado,

em respectivas agências, referente à propositura de
aposentadorias, pensões e 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, em 2015, pelo Diretor Social e

de Benefícios  na rede hospitalar com quem a APP mantém
convênios, prestando o devido acompanhamento e orientação
ao quadro social e a seus dependentes.

As ações da APP só
funcionam, porque os
associados entram de cabeça
nelas. Tem sido assim também
na campanha de doação de
produtos para colegas
acamados e enfermos.

Recentemente, a APP teve
três importantes doações para
seu banco de objetos. Portanto,
a diretoria vem agradecer:

- à associada Neide da Silva
Dolbano pelo repasse de um
par de muletas;

- ao associado Milton Alonso
Arias pela doação de uma cama
hospitalar;

- e ao associado Sergio
Ferreira Alves pela cadeira de
rodas que agora também faz
parte do banco de apoio aos
associados da APP.

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...

- 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
acompanhamento até a
solução final,

- Visitas aos nossos
associados na rede hospitalar
contratada.

Novas doações
são entregues

à APP

7
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eventosBaile da ressaca
abre calendário

SOCIAL

ARRAIÁ DA APP
CONVITES À VENDA

Vai ter pé-de-moleque, pipoca, vinho quente
e quentão. Vai ter encontro com velhos
amigos e uma noite agradável na sede social.
Vai ter pista de dança com gente animada e
Banda Imagem de São Paulo. Vai ter o Arraiá
da APP dia 16 de julho preparado com
carinho pra você. Mas só enquanto sobrar
convite. Corre lá.

8

Uma das cenas mais gostosas das
festas da APP, sempre, é ver a turma
se esbaldar na pista de dança. E no

Baile da Ressaca, que aconteceu dia 12 de março,
foi assim mais uma vez. Essa festa marcou o início
das atividades sociais da APP. O conjunto New
Zago não deixou ninguém sentado e lotou a pista.

A primeira foto retrata um dos momentos
marcantes da festa, com a pista cheia e os
convidados se divertindo.

Abaixo, o registro do casal de associados que
bate cartão em praticamente todas as festas do
calendário de eventos.

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

Arquivo APP
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Nesse ano novo eu vou...

- Baile de Primavera em 17 de setembro
com a Banda Imagem, de Santos.

- Evento Infantil em 8 de outubro.

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

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

A APP foi criada em 1991 com o
princípio de que juntos somos mais
fortes em qualquer aspecto. Todos os
anos, a diretoria promove uma festa

para comemorar a união e a fortificação do
grupo. Mas esse ano, a festa teve gosto especial.

Como em um casamento, onde os casais
comemoram as bodas ano após ano, uma é
sempre mais festiva: a de prata. Os 25 anos
juntos representam não só mais uma velinha em
cima do bolo, mas a comemoração da família
que se formou, com os filhos que vieram, muitas
vezes os netos... e com certeza os amigos que se
aproximaram nos momentos de luta e de
glórias.

Foi assim também com a família da APP que
cresceu muito nesses 25 anos. E, por isso, os
votos foram renovados dia 14 de maio com mais
de 300 associados. Teve bolo, guaraná e muita
alegria ao som da Banda Luzes de São Paulo
que animou a todos até a madrugada.

Que venham mais e mais aniversários,
porque a chama dessa união que começou lá na
década de 90 continua bem acesa!!

Bodas
de prata da APP

Próximo evento:
Arraiá da APP em 16 de julho com
a Banda Imagem, de São Paulo.

da APP

Bodas

9

A
rquivo A

PP
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Capisci?
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EXCURSÃO

Parece sonho?? Então,
acompanhe o roteiro que é mais
do que uma realidade... e que
pode se concretizar nos
próximos meses.

Começa por Milão, depois
segue por Stresa, Locarno,
Lugano (Suíça), Como, Verona,
Pádua, Mestre, Veneza,
Toscana (Florença e Pisa),

Próxima parada... Itália.
Capisci?

Assis, Nápoles, Pompéia e
Capri. A saída vai ser dia 16 de
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,

O grupo vai  de Norte a Sul entre os dias 16 e 30 de setembro
Taormina, Messina.

Com mais essa parceria da
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.
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