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MARAproveite... ABR

Março           31
Abril             30
Maio             31
Junho           30

MAI

Situação
legalizada,
pensões em

ordem...
Evitar problemas é sempre

bom, não é mesmo? Então, se a
situação de sua companheira não
está regularizada junto ao Portus,
deixe sua família previnida.

A falta dessa legalização está
causando o não pagamento de
pensões por morte a muitos
associados da APP.

Se existir dúvida, lembre-se
que a advogada Gláucia Ester
está à disposição para consultas
e orientações de cunho jurídico.
Os interessados devem agendar
pessoalmente, ou por telefone,
junto à Secretaria da APP.

ANOTE AÍ: A DRA. GLÁUCIA

ATENDE ÀS TERÇAS E QUARTAS-
FEIRAS, DAS 8 ÀS 11 HORAS.
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Há quem acredite que sempre
o Ano Novo será melhor do que o
que terminou... a APP crê nisso
também.

Qualquer avaliação que seja
feita da 2009 vai ser positiva. Fo-
ram divesas conquistas. Está cer-
to que algumas ainda estão cami-
nhando, como a luta para reer-
guer nosso instituto. Por outro
lado, algumas se concretizaram
após anos anteriores de muita
luta e sonhos: é o caso da nossa
nova casa. 2010 começa, então,
com pé direito e por que não di-
zer com as forças renovadas para
irmos ainda mais adiante?

E adiante vamos com a
história das aposentadorias espe-
ciais dos nossos associados. Um
desacordo entre o INSS e o Por-
tus gerou pânico em mais de mil
famílias brasileiras e em muitas
aqui da região em 2009.

A APP entrou na briga e o de-
partamento jurídico, nesse ano,
vai continuar a não medir es-
forços para ajudar os associados
em busca de esclarecimentos e
pela conquista de seus direitos.

Em outra esfera, quem sabe
não seja agora em 2010 que va-
mos ver nosso fundo de pensão

respirar mais tranquilo? Ainda
tem mais uma parcela do gover-
no para chegar e aguardamos,
todos, ansiosos pela boa notícia.

Mas a diretoria da APP acre-
dita que 2010 vai ser mesmo ano
de aproveitar. Sim, aproveitar ao
máximo o que foi conquistado
até agora.

Ninguém aqui está dizendo
que os problemas dos aposenta-
dos e participantes do Portus
acabarão em 2010, não. Mas po-
demos nos dar o direito de
aproveitar um pouco mais do
que antes.

E nessa linha de pensamento,
um calendário de eventos
bastante eclético foi programado
na nossa associação. Pelo menos
um dia do mês vai ser de confra-
ternização.

É um jeito de curtir a casa
nova... trocar conversa com os
amigos... curtir aquela música
que pouco se ouve nos dias atu-
ais... comemorar o que se tem
para comemorar com bailes, noi-
tes de seresta, queijos, vinhos,
caldo verde, cafés...

Com tudo, alguém discorda
que 2010 tem tudo para ser me-
lhor do que o ano que passou?
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CONVÊNIOS APP

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
R.Ver. Álvaro Guimarães, 219 - Jd. Rádio Clube - Santos - 

Telefone: 3203-4469

ANUNCIO LE

Seja na saúde, na educação,
no comércio, são dezenas de
parcerias que visam beneficiar
associados e parentes. Mas o
que a diretoria da APP vem per-
cebendo é que uma das catego-
rias que mais agrada os asso-

ciados é a dos convênios firma-
dos com as instituições de
ensino da região. PROCURE A

APP PARA OBTER DESCONTOS NAS

MENSALIDADES. FAÇA O MESMO

PARA SABER COMO É TORNAR-SE UM

CONVENIADO DA APP.

Você conhece as
parcerias da APP?

O Plano Bem foi implantado
há três anos sem custo adicional
para os associados que mantém
planos de saúde com a Santa
Casa de Santos e com o Hospital
Ana Costa. É uma parceria entre
a APP e a empresa Bandeirante
Emergências Médicas. Portanto,
é também um direito do usuário
dos planos de saúde.

Basicamente,o Plano Bem

Plano Bem pode ser usado pelos
usuários dos planos de saúde

consiste em prestar atendimento
médico via telefone, e, em casos
de emergência, consulta
domicilar. Essa abrange tanto o
chamado ‘Pronto Socorro em
casa’ quanto a remoção do
paciente para um dos hospitais.

O atendimento abrange as
seguintes cidades: Santos, São
Vicente, Guarujá, Praia Grande,
Cubatão, Bertioga, Mongaguá,

Itanhaém, Peruíbe, Santo André,
São Bernardo do Campo, São
Caetano, Diadema, Guarulhos,
Osasco e São Paulo. PARA TER

ACESSO À ORIENTAÇÃO MÉDICA PELO

TELEFONE OU ATENDIMENTO DE

EMERGÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR, O

ASSOCIADO DEVE ACIONAR A CENTRAL

DE ATENDIMENTO 24 HORAS PELO

TELEFONE 0800-77-01-797. MAIS

INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA APP.

Na saúde bucal, a APP tam-
bém sempre esteve preocupa-
da em disponibilizar planos
odontológicos. Prova disso é
que mantém convênio com
quatro empresas: Odontoprev,
Paulident, Interodonto e APO.
As mensalidades são a partir
de 18 reais. MAIS INFORMAÇÕES

NA SECRETARIA DA APP.

CONFIRA QUAIS INSTITUIÇÕES SÃO CONVENIADAS À APP

ENSINO REGULAR

- Instituto Anglo-Germânico
- Colégio Estrela
- Colégio Uno
- Colégio Monteiro Lobato
- Liceu Santista
- Leão XIII
- Colégio Carmo

ENSINO SUPERIOR

Universidade Santa Cecília - UNISANTA
Centro Universitário Monte Serrat - UNIMONTE
Fundação Lusíada
Esamc - Campus Santos
Unip - Universidade Paulista
INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A

SECRETARIA DA APP PELO TELEFONE 3234-1788.
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ASSOCIAÇÃO PESQUISA

SE VOCÊ MANTÉM
CONVÊNIO COM

NOSSA ENTIDADE,
ANUNCIE NO APP

NEWS. LIGUE
PARA 3234-1788

ANUNCIE AQUI...

A secretaria da APP não recebe
mais nenhum tipo de quantia
referente ao pagamento dos
planos de saúde. Com isso, tais
pagamentos, que antes eram
aceitos na associação, devem ser
pagos diretamente na agência
bancária.  A medida está em vigor
desde o final do no passado, por
motivos de segurança tanto do
associado, quanto da entidade.

Planos de
saúde

Bordado é uma forma de
criar desenhos e figuras
ornamentais em um tecido,
utilizando  ferramentas como
agulhas, fios de algodão, de
seda, de lã, de linho, de metal
etc., de maneira que os fios
utilizados formem o desenho
desejado. Interessou?

Pois bem, a APP quer saber
se você  gostaria de aprender
técnicas de bordados como
tricô e crochê com aulas na
sede da associação?

Se sim, manifeste esse
desejo na secretaria da APP.
Existe uma professora à
disposição, resta saber se você
quer ser aluna dela!

Aprenda a dançar
Já diz a sabedoria popular:

“nunca é tarde para aprender
aquilo que você sempre teve
vontade”. Se essa vontade
acumulada é de soltar o corpo,
deixar a música levar e se divertir
com corpo e pés compassados,
aproveite essa oportunidade que
a APP está proporcionando.

Todas as terças-feiras, sempre
das 20 às 22 horas, dezesseis
professores passam a ocupar a
sede da APP com muita música.

O projeto ‘Aprenda a Dançar’ é
uma novidade de 2010
coordenada pela secretária Paula
que explica que qualquer pessoa
pode aprender a dançar, mesmo
aqueles que não sabem nem os
primeiros passos mais básicos.
“Todos podem aprender aqui. É
para todas as idades. É só

aparecer e conferir”.
E se você associado ou familiar

tem algum outro amigo que
também sempre quis fazer bonito
no salão, pode espalhar a
novidade. O projeto contempla
associados e não associados.

Ficou interessado? Então, para
ter mais detalhes sobre as aulas e
valores ligue no 3234-1788.

SAIBA MAIS...
A dança de salão é uma das

formas mais tradicionais de
se dançar. Tem sua origem
nas gafieiras e ganhou
bastante divulgação no final
da década de 80. No seu
formato original, é composta
por três ritmos principais:
samba, bolero e soltinho.

FOTO

Arquivo APP

Todas as terças-feiras professores ensinam a dançar na sede da APP
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SAÚDE

Com pesar, informamos o falecimento dos associados:
FALECIMENTOS

NOME                                                                  FALECIMENTO

Solicitamos às viúvas que entrem em contato com nossa
Associação para orientação sobre pensão e o Portus

Aluisio Fernandes 09/11/2009
Artenio Brito Mendonça 17/09/2009
Antonio Costa Leitão 27/11/2009
Renato Suarez Rodrigues 27/11/2009
José Roberto Cardoso Pinto 28/10/2009
Hilton Teixeira 04/11/2009
Sócrates Ribeiro Filho 11/12/2009
Orlando Fernandes Oliveira 13/10/2009
Waldomiro Marciano Luz 14/12/2009
Sebastião da Silva 20/12/2009
Eudaldo Eitor 19/12/2009
João de Freitas 07/01/2010
Auzo Teles 12/02/2010
Ronaldo Thiago de F. Martins 14/02/2010
Henrique Rodrigues Pereira 12/02/2010

Retire seu

chaveiro
Quem retirou, elogiou o brinde.

Mas muitos associados ainda não
viram o presente que têm direito.

O chaveiro - igual ao da
fotografia -  foi confeccionado em
comemoração à inauguração da
nova sede da entidade. É um
brinde aos associados que
estiveram junto à diretoria em
cada passo dessa conquista.

Para retirar, basta ir na
secretaria da APP e pedir o seu, o
mais breve possível.

Todos sabem que gripe é
assunto cada vez mais sério, seja
qual for o tipo de vírus. Por conta
disso, a APP mais uma vez vai
montar posto de vacinação contra
a gripe em sua sede. A campanha
faz parte da ação do governo do
estado de imunizar pessoas com
mais de 60 anos na região. ANOTE

AÍ: A VACINAÇÃO ACONTECE DIA 24 DE

ABRIL DE 2010.
GRIPE INFLUENZA

A vacina contra a gripe tem
eficácia comprovada e deve ser
tomada todo ano, pois o vírus se
modifica constantemente. A
Campanha é realizada antes do
inverno para prevenir o risco de
transmissão de doenças
respiratórias na estação,
principalmente em idosos. Segundo
a Secretaria Municipal de Saúde, a

vacina não provoca a gripe.
Algumas pessoas podem
apresentar apenas dor leve e
pequena vermelhidão no local da
aplicação, sendo muito raro
ocorrer febre e mal-estar. Quem já
teve reação alérgica à dose anterior

ou é portadora de doenças
neurológicas em fase aguda não
pode ser vacinada.

Idosos devem se vacinar
Arquivo APP

Aproveite e anote aí: a vacinação
contra poliomielite nas crianças
acontece dia 12 de junho na APP.

A vacinação contra a gripe na APP acontece dia 24 de abril de 2010



APPNEWS
APP

NEWS

6

GENTE QUE FAZ

Qual conquista da FNP se
recorda com orgulho e pode
destacar?

Em primeiro lugar, a nossa
maior conquista foi a de ter
reunificado os nossos sindicatos
em torno das bandeiras de lutas
dos trabalhadores e obviamente
da FNP. Adquirimos Sede Própria
em BSB, contratamos uma
Assessoria Jurídica, de
Comunicação, o próprio processo
de recuperação do Portus é uma
vitória também nossa. Estamos
vencendo a batalha judicial con-
tra a Resolução 09 do Dest, que
discriminava portuários.
Participamos do processo de
construção da SEP junto ao
Presidente Lula, lutamos para a
exclusão das Cias Docas do PND,
estivemos recentemente em
evento sobre questões portuárias
na Bélgica, a convite do Ministro
Pedro Brito e do Presidente Lula.
Temos participado de diversos
fóruns em todo o Brasil, numa
demonstração de que estamos no
caminho certo e de que essa

trajetória é a nossa maior
conquista.

Considera o trabalho das
associações importante nas
lutas da categoria?

As APP’s têm um papel
importante na luta pela
recuperação do Portus, elas
acompanham o dia a dia dos
portuários e portuárias,
principalmente os aposentados,
realizam eventos de
confraternização, festas, prestam
apoio jurídicos, divulgam noticias
da Previdência complementar,
enfim organizadamente estão
dando a sua parcela de
contribuição para a categoria.

Lembra de alguma
situação em que as
associações e sindicatos
tenham ajudado em
conquistas importantes?

Acredito que o episódio de
mobilização do Portus é o maior
exemplo dado nos últimos anos. O
objetivo maior é a tranqüilidade
do sistema Portus. Essa unidade
foi fundamental e continua sendo,
pois, momentos de decisões
deverão voltar e teremos que ter a
mesma serenidade que tivemos
naquela ocasião, apostando
sempre na unidade e na nossa
mobilização.

Como avalia a atual
situação do Portus?

A situação do Portus continua
complicada, principalmente por
que existem setores dentro do
governo que ainda querem a
liquidação do Portus, boicotando
as iniciativas. Mas temos que dar
continuidade a nossa luta e as

Eduardo Guterra
presidente da Federação Nacional dos Portuários

associações tiveram, e continuam
a ter, um papel importante nos
nossos encaminhamentos.

Como está a situação do
pagamento das dívidas do
Portus?

O pagamento mensal tem sido
honrado pela maioria e pelas
mais importantes patrocinadoras
(uma vitória do Sistema), o
diálogo com o Governo, SEP e as
Patrocinadoras (Cias Docas e
Administrações Delegadas) está
acontecendo. Não devemos, pelo
menos por enquanto, falar em
valores para não divagarmos e
não cometermos erros no que diz
respeito à divida e do que é
necessário para o saldamento
definitivo do nosso Plano de
Benefício. O que sabemos é que,
as empresas, por meio da
Associação Brasileira de
Entidades Portuárias e
Hidroviárias contrataram
auditoria dos números
apresentados pela diretoria do
Portus. Ainda não temos acesso
oficialmente a esse trabalho, mas
o que se sabe é que os números
levantados se assemelham com os
apresentados pelo Instituto.
Entendo que 2010 vai ser um ano
de definição para todos nós.

Seu trabalho é falar com os
portuários e discutir os
problemas da categoria. Viaja o
país com o objetivo de apresentar
melhorias aos portuários. São
muitas horas de trabalho, de
contatos com dirigentes sindicais,
de olho nos projetos que
tramitam no Congresso Nacional
e que podem afetar o sistema
portuário nacional. Antes de ser
presidente da FNP, é funcionário
da Companhia Docas do Espírito
Santo há mais de trinta anos.

Eduardo Guterra

Divulgação
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um sucesso
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ASSOCIAÇÃO

Quem já foi, sabe como é
bom... e por conta disso, no
último Café Amigo muitos
associados fizeram questão
de marcar presença na
confraternização, ocorrida
em dezembro.

O evento - que já é
tradicional na APP,
ocorrendo desde 2001 - era
para ser realizado na recém
inaugurada sede social, mas
precisou ser transferido para
um local mais amplo, uma
vez que o novo salão de
eventos da associação
comporta 500 pessoas e a
procura foi bem maior.

Então, a festa aconteceu
na sede da Associação
Atlética dos Portuários de
Santos e contou com aquele
tão aguardado sorteio das
Cestas de Natal entre os
associados.

Quem perdeu, já pode
anotar na agenda: o evento
acontece todo ano, sempre
em dezembro, e em 2010 a
programação é para que não
seja diferente.

EVENTOS DE 2010

CALENDÁRIO DA APP

19/03 (sexta) - Baile da Ressaca - Dj Beto

16/04 (sexta) - Seresta - Amigos da Música

14/05 (sexta) - Baile de Aniversário - Zago com show de Silvio Brito

11/06 (sexta) - Baile dos Namorados - Leninha

16/07 (sexta) - Queijos e Vinhos - Banda Imagem

20/08 (sexta) - Noite do Caldo Verde - Dj Beto

24/09 (sexta) - Seresta - Amigos da Música

09/10 (sábado) - Dia das Crianças

05/11 (sexta) - Baile de Encerramento do Ano - Irmãos Ribeiro

04/12 (sábado) - Café Amigo - Banda Imagem

11/12 (sábado) - Confraternização Final de Ano - Banda Imagem

CALENDÁRIO DA APP

Arquivo APP

O salão de festas da nova sede
pode ser locado para eventos
adultos, como casamentos, bodas
e demais confraternizações
familiares. A disponibilidade e
outros detalhes podem ser
tratados na secretaria da APP.

Falando nisso, a antiga sede,

APP aluga...
localizada na Osvaldo Cruz, no
Boqueirão, em Santos, também
está à disposição paralocação,
mas somente para fins
comerciais. Nesse caso, os
interessados devem procurar a
corretora Marques pelo telefone
3233-2211.

APP aluga...

O salão de festas
da nova sede pode

ser locado para
eventos adultos
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O que fazer para começar bem
o ano? Há quem acredite que só
pulando as sete ondas... Tem
também os menos superticiosos
que pensam que só estar com o
pé na areia acompanhando o
queimar de fogos basta para
atrair boas vibrações... Mas
existem as pessoas que só fazem
questão de estar acompanhadas
de amigos e pessoas queridas...
Para todos esses tipos de pessoas,
a barraca da APP atendeu - e bem

- as expectativas.
O adeus a 2009 e as boas

vindas de 2010 reuniu mais de
cento e sessenta pessoas
associadas da APP e do Peteca
Praia Clube - barraca parceira da
associação. Ao todo, foram três
barracas armadas nas areias do
Gonzaga. E justiça seja feita: a
decoração chamava a atenção - e
uma certa inveja boa - de quem
estava ao redor.

A confreternização à meia

noite do dia 31 se deu com a
tradicional ceia. E foi regada
também a muita cerveja, vinho,
whisky, refrigerantes, sucos e
champagne. Os participantes
animados comemoraram ainda
mais ao perceberem a
proximidade com as barcaças de
queima de fogos. Estava bem na
direção!

Assim como devia ser,  foi uma
noite inesquecível. Outra dessas
só no próximo 31 de dezembro.

Alegria e boas vibrações

...em breve de
cara nova!

Você associado ou familiar
tem à disposição uma
ferramenta importante de
informação: o site da APP. A
página na internet é
constantemente atualizada com
notícias da associação e outras
de interesse do participante do
Portus.

WWW.APPORTUS.COM.BR

Site da APP...

Alegria e boas vibrações
Arquivo APP

Alegria e boas vibrações

na chegada de 2010 na barraca de praiana chegada de 2010 na barraca de praia
As boas vindas ao novo ano reuniu mais de cento e sessenta pessoas na barraca parceira da associação


