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APP comemora 15
anos de fundação

TELEFÔNICA
Desistir ou manter a ação ?
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Seiscentas pessoas pres-
     tigiaram no dia 12 de
    maio o baile em come-

moração ao aniversário de 15 anos
da APP, realizado no Centro Es-
panhol, em Santos. Ao som da
Banda Star Five, associados e fa-
miliares se divertiram na pista de
dança; animação que foi contem-
plada também com o show do can-
tor Luiz Ayrão, que apresentou su-
cessos atuais e do passado.

Além de servir um delicioso co-
quetel, a APP também promoveu
um sorteio de diversos prêmios
para os associados. Destaque
para a viagem para Camboriú,
com direito a acompanhante, ofe-
recida especialmente pela Yellow
Tour. Por este bonito gesto, agra-
decemos os proprietários da agên-
cia de viagem Gilmar do Cravo
Claro e Ugo Rossoni
Neto pela confiança e
parceria.

Também prestigia-
ram nossa festa de ani-
versário o vereador e
associado da APP,
José Antonio Marques
de Almeida (Jama) e a
deputada federal Ma-
riângela Duarte.

Diretoria cortou
o bolo de aniversário

da APP
juntamente com o
cantor Luiz Ayrão

Luiz Ayrão cantou
sucessos atuais e
do passado

Associados e familiares lotaram o Centro Espanhol
para prestigiar o aniversário da APP

Ao som da Banda Star Five e do cantor Luiz Ayrão,
os associados lotaram a pista de dança

EVENTOS
APP prepara eventos para o

segundo semestre - Pág. 6
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Responsabilidade
administrativa e financeira

♦♦♦♦♦ EDITORIAL Você Sabia ?

APP News é uma publicação da Associação de Participantes do Portus Santos
Rua Osvaldo Cruz, 102 -  Boqueirão - Santos/SP - CEP 11045-100
Telefones: 3234-1788 - 3234-1387 - E-mail: apportusantos@cmg.com.br
Diretoria Executiva: Presidente Odair Augusto de Oliveira; Vice-Presidente Manoel Motta
Diretor Financeiro e de Patrimônio  Thereza de Souza Santos; Diretor Secretário José Gon-
çalves; Diretor Social Djalma Batista da Silva; Diretor de Assuntos Jurídicos Orlando Nelson
Coelho; Diretor de Benefícios Moacir Santos
Jornalista Responsável:  Gisele de Oliveira  - Mtb. 28.641- Redação, edição, fotos e diagramação:
Gisele de Oliveira (9119-1387) - Impressão: Gráfica Isagraf

Tabela de Pagamento de Benefício do INSS 2006

Fonte: Site do Ministério da Previdência Social - www.previdencia.gov.br

♦♦♦♦♦ PLANO DE SAÚDE
A APP em conjunto com a

Santa Casa de Santos está
com inscrições abertas para
um novo plano de saúde: o
Plano Pai. O novo serviço,
que abrange as cidades de
Santos, Guarujá, Cubatão e
Praia Grande, oferece atendi-
mento médico ambulatorial e
de exames, internação, além
de Emergência Médica Domi-
ciliar e Orientação Médica Te-
lefônica. Para usuários até 43
anos, o valor mensal é de
R$ 72,00; de 44 a 53 anos,
R$ 150,00; e acima de 54
anos, R$ 280,00. Os asso-
ciados interessados devem
entrar em contato com a Se-
cretaria da APP.

♦♦♦♦♦ UNIP
As representações do

Portus agora passam a se cha-
mar Unip - Unidades de Aten-
dimento ao Participante. Os
serviços prestados continuam
mantidos.

Por unanimidade, os
    conselhos Deliberativo
   e Fiscal, respaldados

por homologação da assembléia
geral, aprovaram o balanço
anual de 2005 e a previsão
orçamentária, que vigorará de
junho deste ano a junho de
2007, elaborados pela Diretoria
da APP.

O resultado positivo da apre-
sentação financeira demonstra
o acerto na dinâmica admi-
nistrativa que a Diretoria exe-
cuta em nossa Entidade, objeti-
vando a busca de realizações
que possam aumentar o nosso
patrimônio, bem como ampliar
cada vez mais o atendimento a
nossos associados e familiares.

A aprovação de nossa pres-
tação de contas prova que com
perseverança e responsabilidade
é possível comandar uma Enti-
dade, oferecer um serviço de

qualidade e, principalmente,
manter um quadro associativo
de quase 3 mil pessoas.

O reconhecimento e a acei-
tação de nossa previsão orça-
mentária denotam que estamos
no caminho certo, que o trabalho
desenvolvido até então visando ao
bem-estar do associado deve ser
mantido e ampliado.

É imprescindível ressaltar
também que o sucesso de nossa
administração deve-se a sempre
e indispensável colaboração
que recebemos de nossos funcio-
nários e parceiros, que estão
presentes a cada momento de
nossa administração.

Em suma, as metas traçadas
e alcançadas pela Diretoria re-
velam o comprometimento com
nossa Entidade e, principal-
mente, com nossos associados.
Vamos seguir em frente.

A Diretoria

♦♦♦♦♦ VACINAÇÃO
Trezentas e dezoito pesso-

as foram vacinadas contra a
gripe influenza nos dias 29 de
abril e 02 e 04 de maio, duran-
te a Campanha de Vacinação
de Idosos, quando nossa
sede, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde de
Santos, foi utilizada como pos-
to de imunização. Já no dia 10
de junho, durante a vacinação
contra a poliomelite, 78 crian-
ças tomaram “a gotinha” em
nossa sede.

FINAL Jul Ago Set Out Nov Dez
1 e 6 3 1 1 2 1 1
2 e 7 4 2 4 3 3 4
3 e 8 5 3 5 4 6 5
4 e 9 6 4 6 5 7 6
5 e 0 7 7 8 6 8 7



3

APP
NEWS

♦♦♦♦♦ PORTUS

Conselho Deliberativo discute situação
financeira do fundo de pensão

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

Asituação financeira do
       Portus e a paridade
     contributiva foram te-

mas de reunião extraordinária do
Conselho Deliberativo, que contou
com a explicação dos associados
e conselheiros Adrei Degasperi,
Márcia Rubino e José Carlos
Figueiredo. Na ocasião, Adrei
forneceu um panorama dos vários
acordos que estão sendo firmados
entre o Portus e as empresas
patrocinadoras, para que sejam
quitados os débitos existentes.

Ele também ressaltou que a
Codesp assinou contrato para
contribuir paritariamente, também,
em relação aos assistidos. O con-
trato foi assinado no final de mar-

ço e representará ao Portus um
considerável acréscimo em suas
receitas previdenciárias.

A nova contribuição deve-se ao
Acórdão nº 169/2005, do Tribu-
nal de Contas da União, que defi-
niu que o assistido deve ser con-
siderado na paridade contributiva
estabelecida pela Emenda Cons-
titucional nº 20/98. O Portus tam-
bém está viabilizando esse acordo
com as demais patrocinadoras.

Assembléia
Na ocasião, também ocorreu

a reunião ordinária, na qual
foram aprovados a Previsão
Orçamentária 2006/2007 e o
Balanço Financeiro 2005.

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, participou no
dia 23 de maio, na sede do Portus,
de reunião para elaboração de
normas para a eleição de represen-
tantes para os Conselhos Fiscal e
Deliberativo. Pela Federação

Nacional dos Portuários participa
Irineu Barros Filho e pela Unap-
portus Jurandir França da Hora. Uma
nova reunião deve ser realizada, mas,
ainda não há data definida.

Além do representante da APP
também participaram do encontro

o presidente da APP-Rio Orlando
dos Santos, o presidente da FNP
Eduardo Lirio Guterra, o presi-
dente da Unapportus Jurandir
França da Hora e o presidente do
Sindicato dos Portuários do Rio
de Janeiro Sérgio Giannetto.

Reunião aborda regras para eleição
de conselheiros do Portus

Adrei (à direita) fez parte da mesa junto com a
diretoria do Conselho Deliberativo

Os conselheiros e associados da APP
fizeram várias perguntas sobre a situação

financeira do Portus
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♦♦♦♦♦ JURÍDICO

Ação contra a Telefônica:
desistir ou manter?

É com profundo pesar que
informamos o falecimento dos

associados:

Solicitamos às viúvas dos
associados falecidos que
entrem em contato com a

APP para orientação sobre
pensão e o Portus.

Informações pelos telefones
3234-1788 ou 3234-1387

Tendo em vista o grande
     número de sentenças
    desfavoráveis aos asso-

ciados, onde se  percebe que o
desfecho final da causa tende a ser
conveniente à Telefônica, o Depar-
tamento Jurídico da APP faz ques-
tão de esclarecer a todos os envol-
vidos que só há duas opções:

1ª - Manter a ação, arcando
com todas as custas que venham
a surgir e, em caso de conde-
nação, no pagamento dos hono-
rários da Telefônica;

2ª - Ou, desistir da ação.
Diante dessa situação, o Depar-

tamento Jurídico da APP solicita
aos associados, que ingressaram
com ação contra a Telefônica,
que compareçam à Entidade para
que possam manifestar se desejam
ou não manter a causa. Caso o
interessado não entre em contato
com a APP, será reconhecida a
desistência automática da ação. É
necessário agendar horário para o
atendimento jurídico pelos telefo-
nes 3234-1788 ou 3234-1387

♦ Wenceslau Cardoso
Reg. 14.571-4  - Em 05/03/2006
♦ Edson Pulido
Reg. 17.701-4 - Em 19/03/2006
♦ Nilton Bergara de Lucena
Reg. 18.871-4  - Em 30/03/2006
♦ Eudoxio Carlos Oliveira
Reg. 14.123-4 - Em 02/04/2006
♦ Décio Carreta
Reg. 14.212-5 - Em 16/04/2006
♦ Actávio de Moraes Filho
Reg. 16.272-2 - Em 19/04/2006
♦ Adriano Rafael Filho
Reg. 19.099-1 - Em 23/04/2006
♦ Nilson Eduardo
Reg. 16.086-1 -Em 24/04/2006
♦ Ismael Francisco Gênio
Reg. 16.219-8 -Em 02/05/2006
♦ Ary Serpa Gomes
Reg. 14.465-9 - Em 03/05/2006
♦ Manoel Candido da Câmara
Reg. 25.936-6 - Em 25/05/2006
♦ Reinaldo da Silva Corralo
Reg. 17.388-0 -Em 30/05/2006

FALECIDOS

Associado, fique atento ao ca-
lendário de recadastramento do
Portus para que não seja prejudi-
cado com a suspensão do benefí-
cio previdenciário supletivo. Os
assistidos com idade até 59 anos
devem fazer o recadastramento até
10 de fevereiro do ano que vem.
Já os associados acima de 60 anos,
que possuem aposentadoria por
invalidez concedida até 1 de de-
zembro do ano passado, aposen-
tados sem beneficiário (indepen-

Associados, fiquem atentos ao
recadastramento do Portus

dente da idade) e pensionistas, de-
vem fazer o recadastramento até o
próximo dia 10 de agosto.

É preciso comparecer à repre-
sentação local do Portus, que em
Santos fica na rua Liberdade nº 41
(entre o canal 4 e a rua Oswaldo
Cruz) ou imprimir o formulário
pela Internet, acessando o site :
www.portusinstituto.com.br. In-
formações pelos telefones do
Portus (13) 3233-2050 / 3222-9325
/ 3233-2542.

A pedido da Companhia Do-
cas do Rio de Janeiro, o Portus
realizou no início de junho uma
reunião de esclarecimento sobre
o fechamento do plano de bene-
fícios vigente, o PBP1, e a im-
plantação do novo plano Docas.

Novo plano de benefícios é tema de reunião
Na reunião, a Diretoria do Por-

tus acompanhada  de técnicos e
do consultor atuarial, Wanderley
José de Freitas, ressaltaram ser im-
prescindível a adoção das seguin-
tes medidas: fechamento do atual
plano de benefícios - PBP1, im-

plantação do novo plano Do-
cas e a revisão do atual plano
de custeio.

Diante da importância do as-
sunto, uma nova reunião foi
agendada para o final de junho
na sede da CDRJ.
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GENTE QUE FAZ

Associado, que veio de Aracaju,
ajudou a construir o cais do Saboó
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Mês
Recebimento de 

Documentos no Portus 
Pagamento

Julho 5/6/2006 28/7/2006
Agosto 4/7/206 28/8/2006

Setembro 6/8/2006 29/9/2006
Outubro 5/9/2006 27/10/2006

Novembro 3/10/2006 24/11/2006
Dezembro 3/11/2006 20/12/2006

Um dos fundadores de
      nossa Associação é Jo-
    sé Tomaz da Mota, de

77 anos. Nascido em Aracaju, ele
veio para Santos com 18 anos
para apresentar-se ao Exército.
“Cheguei aqui com a cara e a
coragem acompanhado de um
amigo”, lembra.

Por causa de problemas na
vista, ele não pôde seguir a carreira
militar, mas logo conseguiu

Entrevista com José Tomaz da Mota

Mota ajudou a fundar a APP após
convite do atual presidente Odair

trabalho em Cubatão, pois era
uma época onde o pólo petro-
químico estava em franca ex-
pansão, assim como o cais
santista. Mota também con-
seguiu encontrar uma irmã, que
já morava em Santos. “Um dia
estava no portão de casa e vi
uma fila com muita gente. Fui
ver o que era e saí de lá com
um novo emprego”.

Foi assim que Mota ingres-
sou na Companhia Docas de
Santos (CDS) em 1947 como
trabalhador de serviços diversos.
Diz com orgulho e ao mesmo
tempo com tristeza que ajudou a
construir o cais do Saboó e
muitos armazéns que hoje foram
destruídos. Após passar para
limpador de locomotiva, virou
maquinista de primeira onde
permaneceu por 30 anos. Mota
aposentou-se em 02 de agosto de
1982 e guarda com satisfação a
carta que ganhou da Companhia
pelos “bons serviços prestados”.

Ele ressalta que sua participação
na fundação da APP deve-se ao

presidente Odair Augusto de Oli-
veira. “Foi ele quem me chamou
para participar das discussões de
criação da Entidade. Precisávamos
de uma sede aqui em Santos”, diz,
fazendo questão de elogiar a atua-
ção da APP perante o quadro
associativo e as atividades promo-
vidas, com ênfase para as excur-
sões. “Recentemente, aqui pela
APP, viajei junto com a minha es-
posa para Caldas Novas. Foi um
passeio muito bom”. Mota é casa-
do há 51 anos com Estefânia Mar-
ques Conceição da Mota.

A deputada federal Mariângela
Duarte esteve reunida no dia 11
de abril, em Brasília,  com Paulo
de Tarso Carneiro, presidente do
Conselho de Administração
(Consad) da Codesp e diretor
do Departamento de Programas
Aquaviários, do Ministério dos
Transportes, onde expôs a pro-
posta da APP-Santos para a qui-
tação dos débitos do Portus e a
criação de um novo plano
previdenciário.

“Foi uma longa conversa,
ocasião que passei a ele a
solicitação da APP”, disse a
parlamentar, ressaltando que
Paulo de Tarso é uma das pes-
soas mais sensíveis à situação
do Portus no Ministério dos
Transportes, “além de grande
interlocutor com o próprio
presidente Lula”.

Deputada expõe
reivindicação da APP



APP
NEWS

♦♦♦♦♦ DIVERSÃO
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APP prepara eventos
para o segundo semestre

O calendário
de eventos da
APP para o se-
gundo semestre
está a todo va-

por. Em julho, vamos promover
uma festa inédita: “Uma Noite de
Queijos e Vinhos”. O evento será
realizado dia 21 de julho, a partir
das 20 horas, no salão da As-
sociação Atlética dos Portuários.
Além de queijos diversos, haverá
pães e frios, acompanhados, é
claro, de um bom vinho ao som
do grupo “Imagem”.

Os convites são limitados e
custam R$ 25,00 por pessoa, já
incluso o estacionamento.

Dia das Crianças
Já a comemoração do Dia das

Crianças será realizada dia 07 de

A APP em parceria com a
Yellow Tour promove de 4 a 10
de agosto (sete dias) excursão
para Santa Catarina, onde serão
visitados Camboriú, Beto Car-
rero, Blumenau, Florianópolis e
Caldas da Imperatriz. Associa-
dos da APP pagam 10 parcelas
de R$ 95,00, com direito a seis
cafés da manhã e 11 refeições.

A hospedagem em Cambo-
riú será no Hotel Sibara Flat,
que possui piscina, american
bar com videokê gratuito, res-
taurante e apartamentos com
telefone, ar condicionado, tv e
frigobar. Fotos do hotel podem
ser vistas pela Internet, no site:
www.sibaraflathotel.com.br.

De Camboriú, a viagem seguirá
para o Beto Carrero World, e de-
pois para Blumenau e Floria-
nópolis. Já em Caldas da Impe-
ratriz a hospedagem será no Plaza
Caldas da Imperatriz Resort &
SPA, que oferece água termo-
mineral a 39ºC nos apartamentos,
salão de jogos, boate, seis pisci-
nas com água termomineral,
sauna, campo de futebol, quadras
de tênis, recreação infantil e
adulto, dentre outras atrações.

Reserve já a sua passagem!
Mais informações na Secretaria
da APP.

Excursão para
Santa Catarina
será em agosto

Pelo terceiro ano consecutivo,
a APP promove a Campanha do
Agasalho “Aqueça um coração
neste inverno”. Se você tem em

outubro (sábado) na sede da APP.
Para que possamos planejar a

festa, de modo a atender todas
as crianças, estamos cadastrando
filhos e netos de associados com
idade até 10 anos. Para o cadas-
tramento é necessário apresentar
em nossa Secretaria certidão de
nascimento ou documento de
identidade da criança.

Café Amigo
Nosso tradicional Café Amigo

também já está programado para
o dia 02 de dezembro no ginásio
dos “Portuários”. No ano passa-
do, cerca de 600 pessoas, associa-
dos e familiares, prestigiaram o
evento.

Anote as datas, adquira os con-
vites e aproveite as festividades
promovidas por nossa Associação.

Continua a parceria entre a
APP e Type Shop para que as-
sociados possam adquirir com-
putadores com preços e condi-
ções de pagamento especiais.

O computador completo
com Memória de 256 DDR,
Processador AMD Sempron
2600 (com cooler), HD 40 GB/

7.200 RPM, Gravador de CD,
Drive de Disquete (1,44 Mb), Te-
clado, Mouse, Caixa de Som
Amplificada, Monitor LG 15”,
Impressora HP 3845, Estabi-
lizador e Modem 56 Kbps sai
por apenas R$ 1.620,00 à vis-
ta ou 24 parcelas de R$
109,12. Informações na APP.

Computador com desconto

casa agasalhos que não usa mais
e estão em boas condições, en-
tregue-os em nossa Entidade, que
doaremos para quem precisa.

Campanha do Agasalho
♦♦♦♦♦ CALDAS NOVAS
Estamos planejando para ou-

tubro uma excursão de avião
para Caldas Novas. Os interes-
sados devem entrar em contato
com a APP


