Boletim Especial dos

PORTUÁRIOS
Santos, 25 de setembro de 2018 .

ATENÇÃO: PARTICIPANTES ATIVOS,
ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PORTUS

ASSEMBLEIA
QUARTA-FEIRA, 03/10,
ÀS 9 HORAS, NA SEDE
DO SINDAPORT

Na próxima quarta-feira, 03 de outubro, às 9 horas, o SINDAPORT, SINTRAPORT, SINDOGEESP, SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS e a APP SANTOS
(Associação de Participantes do Portus) promovem assembleia geral com todos
os participantes ativos,aposentados e pensionistas do Portus. A reunião será na
sede do Sindicato da Administração Portuária, que fica na rua Júlio Conceição 91
(estacionamento no 133C).
O objetivo da assembleia é prestar contas sobre os trabalhos desenvolvidos para salvar o Plano de Benefícios Portus 1 – PBP1 nas diversas esferas
administrativas e judiciais, além de informar os contribuintes sobre a proposta
de salvamento apresentada pela ABEPH - Associação Brasileira das Entidades
Portuárias e Hidroviárias. Vamos também discutir sobre as próximas medidas
que podem ser tomadas para salvar o Portus e evitar prejuízos aos participantes ativos, assistidos e pensionistas. Participe da assembleia !! Contamos
com a sua presença !
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O SINDAPORT e APP/SANTOS contrataram, em conjunto, a empresa Rodarte
Nogueira para a criação de um Plano de
Saldamento para o nosso fundo de pensão.
Essa contratação foi necessária, conforme
já discutido em assembleia, para contrapor
à proposta de aumento nas contribuições,
elaborada e sugerida pelo interventor do
Portus, Luis Gustavo da Cunha Barbosa.
De forma paralela, as Companhias Docas,
patrocinadoras do Plano Portus, também
contrataram uma empresa, especializada
em planos previdenciários, para que elaborasse uma alternativa de sobrevivência
para nosso fundo de pensão.
A proposta, da empresa contratada
pelo SINDAPORT e APP/Santos, será exposta aos participantes ativos, assistidos
e pensionistas durante a assembleia na
próxima quarta-feira, 03 de outubro. Após
a apresentação desse Plano de Saldamento, os participantes deverão votar se
aprovam ou não o documento, que será
enviado aos Ministérios dos Transportes
e da Previdência como alternativa para a
sobrevivência e futuro do Portus.
Participe da assembleia para conhe
cer mais detalhes sobre esse plano, que
visa garantir a continuidade do Portus sem
prejudicar os portuários. Compareça !!! Sua
presença é muito importante!! Assembleia
na próxima quarta-feira, 03 de outubro,
às 9 horas, na sede do SINDAPORT.

