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Será possível que só indo atrás do Presidente
da República vai dar pra resolver o problema
do Portus??
Tá ok. Então, a APP vai!
E foi: diretoria escreve carta
pro Jair Bolsonaro.
DESTAQUE: PÁGINA 5

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE
>>>PÁG. 7
Novidade: Café amigo
em novo local. PAG. 10
CONDEL

APROVA CONTAS

DE

2018. PÁG. 4

>>>>>>>Calendário de
eventos 2019 divulgado.
PAG. 10

NOVAS

EXCURSÕES ESTÃO

PROGRAMADAS.

PÁG. 8

Associados seguem com
aulas de dança. PAG. 8
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AS PALAVRAS
Apesar de o Interventor do PORTUS ter dito que tem dinheiro somente para pagar os
benefícios até o próximo mês de junho, temos ainda alguma esperança de que algo possa
mudar a atual situação. Senão, vejamos: o novo Presidente da CODESP, que vem
implantando uma administração dinâmica na empresa, foi à TV Tribuna e disse que não
iria deixar os participantes do PORTUS, na CODESP, ficar desamparados.
Dias após aquela entrevista, em reunião na Companhia, que contou com a nossa presença
e a do SINDAPORT, o Presidente, além de confirmar tudo, acrescentou dizendo que estava
estudando uma proposta para nos apresentar, e que a mesma falava em cisão e contemplava
a transferência de todos os participantes do Fundo de Pensão da CODESP para um plano
de previdência privada de alguma instituição bancária. Para tanto, já estava fazendo uma
pesquisa.
Convocados que fomos para uma reunião em Brasília com o Secretário Executivo do
Ministério da Infraestrutura - estando presentes também Associações e Sindicatos de Santos
e do Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Portuários - foi-nos dito pelo Senhor
Secretário, Diogo Piloni, que sua Secretaria estava analisando uma proposta do governo
para nos ser enviada o mais breve possível.
Até o início deste Editorial, não recebemos qualquer proposta. Nossa intenção, após recebêla, será a de convocar uma Assembléia para análise e tomada de decisão sobre o conteúdo da
mesma.
Por tudo que nos foi dito, tanto pela palavra do Secretário Executivo do Ministério da
Infraestrutura, quanto pela palavra do Presidente da CODESP, ao reafirmar, claramente,
mais uma vez, que era sua intenção não deixar os portuários de Santos, participantes,
assistidos e pensionistas do PORTUS, desamparados - afirmativa proferida no último dia 10
de abril, quando, atendendo ao nosso convite, gentilmente compareceu à reunião do
Conselho Deliberativo da APP que, na ocasião, analisava nossas contas.
Por tudo isso é que achamos não estar tudo acabado, e que o mês de junho próximo não
será o último para pagamento dos beneficios, como apregoou o Interventor do PORTUS.
Permanecemos confiantes nas palavras de nossos dirigentes.
A DIRETORIA

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS DO INSS
FINAL jun jul ago set out nov

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE
BENEFÍCIOS DO PORTUS
Junho
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O
instituto
não
disponibilizava,até o fechamento
desta edição, o cronograma de
pagamento do 2 o semestre de
2019.
Consultar
no
site
www.portusinstituto.com.br
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w ww.previdencia.gov .br

ATT. OS
BENEFÍCIOS
PAGOS PELO
PORTUS E PELO INSS
FORAM
REAJUSTADOS EM
JANEIRO
EM 2019 EM
3,56% E 3,43%,
RESPECTIVAMENTE
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No último dia 16 de maio foi
realizada a eleição de
renovação do Conselho
Deliberativo da associação.
20 nomes foram eleitos.
Confira ao lado quem são os
novos conselheiros e suas
colocações no pleito. A
Diretoria da APP deseja boa
gestão a todos.
Iphone Santos
Especialista em produtos Apple
18 anos de experiências
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ELEITOS

Eleição do
Conselho
Deliberativo

DJALMA BATISTA DA SILVA
MOACIR SANTOS
LAURINDO BRAGA
LEVI ATANES RODRIGUES
ADEMIR DE ALMEIDA
DOUGLAS RODRIGUES
MANOEL MIRANDA DE OLIVEIRA
BENEDITO SOLANGE COSTA
WALTER PAULO NEVES
MARCOS SALES GALVÃO
AILTON CAIXOTE
JOÃO CARLOS DE SOUZA
VALTER LEITE SANTANA
OSVALDO DE ALMEIDA
EDUARDO PEREIRA DA FONSECA
MÁRCIA RUBINO F. PEREIRA
ANTONIO CARLOS DE JESUS
ADILSON MANEIRA DA SILVA
LEANDRO PEDROSO
DUARTE MACHADO NETO

APP News é uma publicação da
Associação de Participantes do Portus - Santos
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 365 - Macuco - Santos/SP
Telefones: 3234-1788/3234-1387
www.apportus.com.br / secretaria@apportus.com.br

PEÇAS PARA IPHONE COM
6 MESES DE GARANTIA
Av. Floriano Peixoto, 20 cj 21 Gonzaga - Santos/SP
(13) 3307-5070 / (13) 3307-5071
(13) 99615-7944

www.iphonesantos.com.br
facebook e instagram: iphone.santos

Diretoria Executiva: Presidente Odair Augusto de Oliveira;Diretor
Secretário Jurandir França da Hora; 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
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Contas de

2018
2018
aprovadas
A prestação de contas do ano passado foi
apresentada aos conselheiros deliberativos no
primeiro semestre deste ano. E, assim como vem
ocorrendo anualmente, os gastos da diretoria
foram aprovados por todos.
APÓS O ENCONTRO...
O presidente da Codesp, Casemiro Tércio Carvalho, presente a convite da diretoria,
declarou verbalmente que existe uma provável solução do governo ao Portus.
Todos nós estamos aguardando ansiosamente o dia 11 de junho, data em que está agendada
uma reunião em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Nesta ocasião, a proposta tende a ser revelada.

APP e Sindaport cobram ABEPH
Dois ofícios foram enviados
ao presidente da Associação
Brasileira das Entidades
Portuárias e Hidroviárias,
Casemiro Tércio Carvalho.
Vale aqui lembrar que uma
empresa especializada em
previdência fechada foi
contratada para encontrar
solução de interesse dos
associados para os problemas
do Portus e que um plano com
soluções
definitivas
saldamento, quitações dos
débitos e equacionamento das
dívidas - foi apresentado e,
posteriormente, votado e
referendado por assembleias.
Portanto,
no
último

documento, os presidentes da
APP e Sindaport destacaram a
importância de considerar que
o Instituto liquidará o plano se
o saldamento não for aprovado
até meados de julho de 2019,
segundo
previsão
do
Interventor, resultando em
milhares de ações judiciais de
responsabilização
das
patrocinadoras.
E ainda: “REQUER a Vossa
Senhoria, sejam adotadas as
medidas necessárias para, com
urgência, INFORMAR como
anda o procedimento de
saldamento e equação do
fundo Portus de Seguridade
Social que foi proposto aos

suplementados e assistidos,
visando a implementação da
proposta apresentada pela
ABEPH convocando todos os
interessados, inclusive a União
Federal, visando solucionar de
forma definitiva o problema.
Ofício equivalente foi enviado
a V.Sa. aos 21 de março
corrente e até o momento não
foi respondido, ensejando esse
segundo oficio”.
E STE SEGUNDO OFÍCIO ESTÁ
DATADO EM 22 DE ABRIL E ATÉ O
FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO DO

APPNEWS

GOVERNO SE COMPROMETEU A
FAZER.
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Diretoria da APP escreve carta
ao presidente Jair Bolsonaro
Odair Augusto de Oliveira explicou a situação
do Instituto e pediu ajuda aos assistidos
A correspondência foi
escrita pela diretoria da APP
em 29 de abril deste ano e
enviada à Brasilia, sob os
cuidados do Sr. Presidente,
Jair Messias Bolsonaro. Cópias
foram enviadas para o
Sindaport, Sintraport, FNP e
APP RJ. Segue o texto: “Em
primeiro lugar, gostaríamos de
nos desculpar por trazer-lhe
mais um problema, pois
sabemos que o senhor está
sobrecarregado deles, mas com
fé, esperança e perseverança,
conduzirá o nosso Brasil ao seu
devido lugar.
Sr. Presidente, trata-se do
Fundo de Pensão dos
Portuários, Portus, que já está
sob intervenção desde 2011 e
até agora não foi apresentada
uma solução para o caso.
Quando
instalada
a
intervenção, o então Ministro
da Previdência, Garibaldo
Alves, durante uma reunião em
Brasilia, disse-nos que a
intervenção não era para
liquidar o Portus, mas para
que fosse encontrado um
número, pois as Companhias
Docas não concordavam com a
cobrança feita pelo Instituto.
Sr. Presidente, em recente
reunião com o atual
interventor, foi-nos dito que
somente teria como continuar
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pagando os benefícios aos
aposentados e pensionistas até
o próximo mês de junho e que
não teria de onde tirar mais
dinheiro. Há aproximadamente
um mês, estivemos reunidos, aí
em Brasília, com o Sr.
Secretário Executivo do
Ministério da Infraestrutura,
Diogo Piloni, que nos garantiu
que apresentaria uma proposta
para solucionar o caso Portus, o
mais breve possível.
Sr. Presidente, somos mais de
dez mil famílias em todo o
Brasil, sendo que, somente em
Santos, perto de cinco mil, e não
podemos ficar sem o nosso
beneficio,pois já pagamos há
mais de 30 anos pelo
recebimento do mesmo, e não é
justo que se cometa tamanha
maldade com os portuários que
em nenhum momento deram
causa à atual situação.
Sr. Presidente,contamos com
o seu apoio para a apresentação
de uma solução o mais breve
possível, pois o que recebemos
como beneficio, na sua grande
maioria é para pagamento de
planos de saúde e para a
compra de remédios tão
necessária na nossa velhice.
Sr. Presidente, contamos com
o seu apoio nesta luta justa em
favor de mais de dez mil famílias
e temos a esperança de

podermos contar com a sua
inestimável colaboração”.
A carta foi assinada pelo
presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira.
No dia 6 de maio, um ofício
resposta chegou à APP
informando que o documento
foi
encaminhado
aos
Ministérios da Infraestrutura
e da Economia.
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NOTAS
I NTERVENTOR
A APP, representada pelo
presidente Odair Augusto de
Oliveira, juntamente com os
representantes da Unapportus
e Sindaport, foram ao Rio de
Janeiro em 20 de março para
um encontro com o interventor
com o intuito de cobrar
resposta da ABETH sobre o
plano de solução do Portus.
Nessa ocasião soube-se que o
instituto só tem dinheiro para
pagamento dos assistidos até
junho, agora.
APOIO POLÍTICO
Com novos nomes políticos
na cena nacional desde janeiro
de 2019, a diretoria da APP
não demorou e logo procurou
representantes para a causa
que vem sendo o motivo de luta
dos assistidos do Portus. Os
deputados federais, Júnior
Bozzella, PSL, e Rosana Valle,
PSB, receberam cartas com a
descrição do problema e
pedidos de apoio para a
constante movimentação em
prol de uma solução definitiva.

APP RJ elege
conselheiros
Os companheiros da APP
DELIBERATIVO
do Rio de Janeiro realizaram
Nauri
Menezes Pereira
eleições para definição de
Kleber
Cardoso Corrêa
novos nomes para os
Ernesto Corrêa Gomes
conselhos deliberativo e
Nildes Sampaio da Silva
fiscal.
Raul Gomes da Silva
O pleito de chapa única
Carlos
Eduardo
F. de Queiroz
aconteceu no dia 10 de maio
Geraldo
Celestino
Dantas
e definiu a gestão 2019/2022.
Elizabeth
Marzullo
Coelho
Entre os nomes eleitos,
Ivan
Luiz
de
Carvalho
destaque para a grande
Leni Maria Ribeiro Gomes
quantidade de mulheres,
representatividade que tanto Marcos Antonio L. M. Guerra
Vanda Mascarenhas Guimarães
nos orgulha .
Maria
Emilia Moreira dos Santos
Como os companheiros
Dayse de Oliveira Bastos
cariocas disseram, ‘eleições
Maria
Leda Bispo Arsenio
sempre
mexem
com
lembranças de bons e maus
FISCAL
momentos e também com
Clenir Teixeira
expectativas e esperanças de
Cosme Pereira da Silva
tempos melhores para nossas
Aloyde Gomes da Silva
causas’... e nessa luta vamos
juntos, desejando boa gestão
aos eleitos DESCRITOS AO LADO.

MAIS APOIO
O vereador santista Sérgio
Santana, PR, esteve na sede da
APP no dia 16 de abril para
entender a afliação que os
assistidos do Portus estão
passando. Após conversa com
membros da diretoria, o
político
saiu
se
comprometendo a ajudar
fazendo intermédio com Major
Olímpio, líder do PSL no
Senado.
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Abertas as inscrições
para novo plano de saúde
Pensando em oferecer aos associados mais
opções de convênios de planos de saúde, a APP
firmou parceira com a USISAÚDE.
A empresa tem uma boa lista de hospitais
credenciados na região (CONFIRA AO LADO).
Associados e parentes que estiverem sem
assistência podem procurar a secretaria da APP
pelo telefone 3234.1788 e ter mais informações
sobre valores e como proceder.
Atenção: não se trata de troca de plano. A
USISAÚDE é apenas mais uma opção que a APP
oferece àqueles que não têm plano de saúde.

SANTOS
SANTA CASA / HOSPITAL ANA COSTA /
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA / CASA DE
SAÚDE / HOSPITAL VITÓRIA / HOSPITAL
SÃO LUCAS / HOSPITAL INFANTIL
GONZAGA / HOSPITAL SANTO EXPEDITO
PRAIA GRANDE
CASA DE SAÚDE
GUARUJÁ
HOSPITAL SANTO AMARO
CUBATÃO
HOSPITAL CUBATÃO

Troca de carteirinha do
plano odontológico APO
Associados com plano
odontológico devem comparecer
à secretaria da APP com a
carteirinha da APO ODONTO e
trocá-la pela nova, da SÃO
FRANCISCO ODONTO.
Talvez não seja de
conhecimento de todos, mas a
APO Planos Odontológicos se

aliou à São Francisco Odonto,
que assumiu a operação de sua
carteira de clientes em 1° de março
deste ano, após autorização da
Agência Nacional de Saúde.
As coberturas, valores de
mensalidades e demais condições
contratuais
permanecem
garantidas e inalteradas. A São

Francisco Odonto é uma das
maiores do país, segundo nota
da própria ANS, com mais de
70 anos e rede com mais de
7.500 dentistas credenciados
em todo o território nacional.
Em caso de dúvidas, ligar
para 0800.183.456 ou acessar
saofrancisco.com.br/faqapo.
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EXCURSÕES

Turma animada, organizada
e curtindo uma estrada...
Na Semana Santa, vários associados viajaram para curtir a
Páscoa em Botucatu, interior de São Paulo. A hospedagem
aconteceu no hotel Primar e os dias foram avaliados como
‘sucesso total’ (FOTO 2).
Antes, outra turma resolveu curtir o Carnaval com as excursões
da APP. Um ônibus saiu de Santos em direção à Caldas Novas, em
Goiás, para que os dias de folia fossem especiais (FOTO 1).

DANCE NA APP

Ainda não colocou em
prática a promessa da
virada do ano de se mexer
em 2019??? Dá tempo!
Faça isso dançando com a
equipe da Paula,
secretária da APP.
Interessados podem
procurá-la, pois as aulas
ficam com as inscrições
constantemente abertas.
Podem participar
associados, parentes e
também amigos da APP. É
só se informar na
secretaria. As atividades
acontecem no salão social
todas terças e quintas,
sempre das 20h às 22h.
Junte-se aos dançantes!!!

Márcia Andrea Pinheiro
terapeuta complementar
TARÔ
ACUPUNTURA
REIKE
MASSAGENS
- Drenagem
- Modeladora
- Quick
- Shiatsu
- Pinda Chinesas
13 99176.1195
marci37@ig.com.br

Se animou?? Tem mais viagens sendo organizadas. Anote aí e
programe-se.
Junho - 4 dias - Recanto das Hortências. Cidade de Passa
Quatro com visita a São Lourenço-MG
Réveillon 2020 - 8 dias. Caldas Novas - GO. Hotel
AcquaBella. Estamos repetindo o sucesso do ano passado, agora
com duas pernoites na ida e na volta.
Carnaval 2020 - A programação é ir ao Balneário Camboriu
Hotel Geranium. 6 dias com visitas em Brusque e em Joinville
para o passeio de iate ‘O Príncipe de Joinville’ com almoço à
bordo.
ASSOCIADOS TÊM DESCONTOS NOS PACOTES DE VIAGENS. Q UEM QUISER
SABER MAIS DETALHES SOBRE AS VIAGENS PODE ENTRAR EM
CONTATO DIRETAMENTE COM A SECRETARIA DA

APP PELOS TELEFONES

3234.1788 E 99785.5077.
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Banco de apoio ganha reforços
Diretoria da APP agradece aos associados que fazem
doações desde o início da campanha, há quase 3 anos

Nos últimos meses, mais
objetos chegaram
para
reforçar o Banco de Apoio da
APP: 2 cadeiras de rodas,
4 cadeiras de banho, 3
bengalas de madeira e um
andador.
Os doadores foram os
associados e dependentes:
- Adriano Mendonsa,
- Marisa do A. Suarez,
- Marivalda Barbosa dos Santos,
- Manuel Utacilio Taborda,
- Tacio Nunes.
A diretoria da APP agradece
aos cinco pela confiança nesse
trabalho que começou há
quase 3 anos e vem ajudando

FALECIMENTOS
LUIZ ORTIZ
SILESIO LEONEL DE ALMEIDA
LOURIVAL DE MOURA
MANOEL CESAR R. GARCIA
ARMANDO DOS SANTOS
ANTONIO PALAZZI FONSECA
ORLANDO MOURA LIMA
VALTER GONÇALVES CASANOVA
WALTER BARBOSA DE FREITAS
VALDECIR BENEDITO DE MELO
JADIR MARICATO ALONSO

vários
associados
acamados. Aos poucos,
uma campanha começou
com divulgação no
APPNEWS e, hoje, já são
mais de 40 objetos
catalogados no banco de
apoio da APP. No
momento, praticamente
todos estão emprestados
beneficiando
outras
pessoas do quadro
associativo.
São muletas, botas
ortopédicas, armações de
óculos,
andadores,
cadeiras de rodas, de
banho e outros objetos que,
após um momento de
necessidade,
ficavam
encostados, enquanto colegas
associados poderiam estar
precisando.
Agora, a APP faz essa ponte.
Os objetos doados passam a ser
de propriedade da associação.
Quem se encontra em ne-

São muletas, botas
ortopédicas, armações de
óculos, andadores, cadeiras
de rodas e de banho que
ajudam adoentados

cessidade pode entrar em contato com a APP que os funcionários verificarão se o acervo
dispõe do objeto. Se sim, ele
será emprestado, sem custos...

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

Café Amigo vai mudar
Em dezembro último, o evento mais
tradicional da APP, o CAFÉ AMIGO,
aconteceu na AA dos Portuários, COMO MOSTRA
FOTO AO LADO e como sempre foi de costume.
Mas o último evento do calendário vai mudar
para a Abrescas, na Rua Francisco Manoel,
no Jabaquara. A mudança - em caráter
experimental em 2019 - busca oferecer mais
conforto aos participantes do café da manhã
mais esperado do ano. Ah, o que não vai
mudar são os sorteios: foram 181 cestas
distribuídas na útima edição e dezenas serão
sorteadas novamente em 7 de dezembro.

PRÓXIMOS EVENTOS
27/7 - Noite Country
Banda Luzes
21/9 - Baile da Prim
avera
- Banda Ocean
5/10 - Evento Infa
ntil

O registro de 30 de março é da festa
que tem se tornado uma das mais
divertidas do calendário: O BAILE
DE MÁSCARAS!!
A turma fez jus ao nome, se arrumou
com belas máscaras e arrasou na
pista ao som da sempre animada
Banda Imagem de São Paulo.
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23/11 - Baile de
Encerramento - Vila
Brasil
7/12 - Café Amigo
Trio Barral

“DEUS NÃO ESCOLHE OS CAPACITADOS.
ELE CAPACITA OS ESCOLHIDOS”
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