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Café Amigo marca
confraternização de
final de ano da APP

Nossa tradicional confra-
       ternização de final de
      ano foi mais uma vez

um sucesso. Mais de 600 pessoas,
entre associados e familiares,
participaram do “Café Amigo”
promovido por nossa Associa-
ção, no dia 02 de dezembro, no
ginásio da Associação Atlética
dos Portuários de Santos.

Um cardápio variado foi
preparado especialmente para o
evento. Sucos, café, bolos,
tortas, pães, petiscos doces e
salgados, além de frios e frutas
foram servidos aos convidados.
Para alegrar o evento, música ao
vivo.

Além do sorteio de cestas de
Natal sempre muito esperado
pelos associados, a Diretoria da
APP preparou uma outra sur-
presa. Bolos e panetones tam-
bém foram distribuídos.

A Diretoria da APP agradece
mais uma vez a presença dos

associados e familiares. Espe-
ramos que o quadro associativo
continue prestigiando e alegran-
do nossos eventos. Em breve,
divulgaremos o calendário de
festas para 2007. Aguarde !

PORTUS
Atendendo pedido da APP,
revisão da aposentadoria é
prorrogada até 31 de março

Pág. 3

Associados e familiares se divertiram no evento

Uma mesa especial de frutas foi preparada para
os convidados

A mesa de frios fez sucesso entre os associados

O ginásio dos “Portuários” ficou lotado

NOVA SEDE
Conselheiros aprovam
liberação de verba para

construção de novo prédio
Pág. 3

Para muitos associados, o “Café Amigo”
é um momento de encontrar antigos

companheiros
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Você Sabia ?
♦♦♦♦♦ PLANO BEM
Todos os associados da

APP usuários dos planos de
saúde Santa Casa, Ana
Costa contam agora com
orientação médica telefônica e
emergência médica domiciliar.
O novo serviço, chamado de
Plano Bem, não tem custo
adicional ao associado.

♦♦♦♦♦ INTERNET
Nossa Entidade também está
na Internet. É só acessar
www.apportus.com.br e con-
ferir informações sobre a his-
tória da entidade, os serviços
oferecidos, projetos sociais e
fotos dos eventos realizados.

♦♦♦♦♦ CÂMARA
O vereador e ex-presidente

do SINDAPORT, Benedito
Furtado (PSB), encaminhou re-
querimento ao presidente da
República, Luiz Inácio Lula da
Silva, solicitando interferência
junto ao Portus visando solução
em relação à decisão do fundo
de pensão em realizar a revisão
da suplementação de aposenta-
doria especial.

♦♦♦♦♦ SÓCIO REMIDO
A Associação Atlética dos

Portuários de Santos está ofe-
recendo uma promoção espe-
cial: venda de título de sócio
Remido Especial. Também
estão abertas as inscrições
para novos associados, sem
pagamento de jóia.

Informações na Secretaria
do clube ou pelo telefone
3252-6711.

 Grandes conquistas
marcaram o ano

de 2006

O ano de 2006 foi ex-
        tremamente positi-
        vo para nossa Asso-

ciação. Primeiro, porque com-
pletamos 15 anos de atividades.
Além da comemoração que reuniu
centenas de associados, a data
marcou o início de uma nova
etapa para nossa Entidade: o
fortalecimento da APP e de nosso
quadro associativo perante a
comunidade portuária e a certeza
de que temos muito a crescer e a
contribuir para a melhoria do
Portus e de benefícios sociais.

Outro motivo, e que nos deixou
muito orgulhosos, foi a compra de
nossa nova sede, localizada na
avenida Rodrigues Alves, 365.
Decidimos adquirir um novo imó-
vel porque o atual está pequeno
diante de tantos eventos, reuniões
e serviços realizados por nossa As-
sociação.  Esperamos que até o
final do primeiro semestre as

obras de ampliação da nova sede
sejam iniciadas.

O ano passado também foi
marcado por grande atuação e
entrosamento de nossa Entidade
com o Portus. Vários assuntos
mereceram a interferência da
APP, entre os quais a eleição para
o Conselho do fundo de pensão e
a revisão das aposentadorias. En-
caminhamos ofícios, participamos
de reuniões, estivemos sempre pre-
sentes na discussão do futuro de
nosso fundo de pensão.

Na certeza de que trilhamos o
caminho certo, esperamos que este
novo ano que se inicia seja reple-
to de boas realizações, assim como
foi 2006, possibilitando que nos-
so quadro associativo se orgulhe
de pertencer a esta Entidade, ci-
ente de que aqui a confiança, o
respeito e a credibilidade têm lu-
gar garantido.

A Diretoria

Associados: mantenham seus
dados cadastrais atualizados

na APP e no Portus
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♦♦♦♦♦PORTUS

Conselho Deliberativo atende pedido
de nossa Associação e prorroga

prazo para revisão de aposentadoria

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

O Conselho Deliberativo
        (Condel) do Portus apro-
        vou em reunião realizada

nos dias 18 e 19 de dezembro a
prorrogação por mais 90 dias do
prazo para revisão das aposenta-
dorias do fundo de pensão. Ou
seja, agora a data limite será 31
de março.

De acordo com a ata da reu-
nião, “o Condel tomou conheci-
mento das cartas da APP,
datadas de 20 e 21 de novembro/
06, tendo decidido prorrogar por
mais 90 dias, o prazo concedido
anteriormente, informando a
DIREXE que a partir desta pror-
rogação somente serão concedi-
das novas prorrogações para

aqueles casos em que forem apre-
sentadas cópias do protocolo do
INSS. Para os casos sem com-
provação, a diretoria executiva
deverá enviar carta ao aposen-
tado informando-o que no próxi-
mo pagamento serão promovidos
os devidos ajustes no benefício”.

Ofício
Em ofício encaminhado por

nossa Entidade ao Portus, ressal-
tamos a preocupação diante das car-
tas enviadas aos aposentados e
pensionistas avisando que quem se
aposentou pelo regime especial teria
um prazo, inicialmente de 30 dias e
depois prorrogado por mais 60,
para regularizar a situação no INSS.

Explicamos que a necessidade
de uma nova data seria necessá-
ria diante das dificuldades infor-
madas pela representante do INSS
em nossa região, uma vez que o
órgão aguardava orientação do
Ministério da Previdência sobre
como proceder diante das revi-
sões solicitadas pelos participan-
tes assistidos e pensionistas do
Portus. Além disso, também era
preciso a adequação de recursos
técnicos, desarquivamento de
processos e deslocamento de fun-
cionários para o referido trabalho.

Se você, associado, recebeu
carta do Portus informando so-
bre a revisão da aposentadoria,
entre em contato com a APP.

O Conselho Deliberativo da
APP aprovou, em reunião reali-
zada no dia 11 de dezembro, a
liberação de verba para início
das obras de nossa nova sede

social. Os conselheiros analisaram
o parecer de nosso Conselho
Fiscal e emitiram também resposta
favorável ao pedido da Diretoria.

O imóvel onde será a nova sede

da APP está localizado na ave-
nida Rodrigues Alves, 365. No
entanto, um novo prédio terá que
ser construído no terreno para
abrigar nossa Associação.

Conselheiros da APP aprovam liberação de
verba para construção de nova sede
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♦♦♦♦♦COLUNA JURÍDICA

Donas de casa também podem ter
direito à aposentadoria, afirma INSS
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FALECIDOS
É com profundo pesar que

informamos o falecimento dos
associados:

Solicitamos às viúvas dos
associados que entrem em

contato com a APP para orientação
sobre pensão e o Portus.

♦Aristides Vieira
Reg. 13.471/8 – Em 20/10/2006
♦Manuel Vieira dos Santos
Reg. 21.682/0 – Em 18/11/2006
♦Tomas Peres Caldeira
Reg. 14.947/6 – Em 03/12/2006
♦Raphael Spilotros
Reg. 13.008-8 – Em 10/12/2006

Fonte: Site do Portus - www.portusinstituto.com.br

Mês

Recebimento de 
documentos na 
sede do Portus Pagamento

Janeiro 5/12/2006 26/1/2007
Fevereiro 5/1/2007 28/2/2007

Março 5/2/2007 28/3/2007
Abril 5/3/2007 27/4/2007
Maio 4/4/2007 28/5/2007

Junho 4/5/2007 28/6/2007

1º semestre - 2007

Cronograma de Pagamento de Benefícios do Portus

FINAL Jan Fev Mar Abr Mai Jun
1 e 6 2 1 1 2 2 1
2 e 7 3 2 2 3 3 4
3 e 8 4 5 5 4 4 5
4 e 9 5 6 6 5 7 6
5 e 0 8 7 7 9 8 8

Cronograma de Pagamento de Benefício do INSS

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

As donas de casa podem
     receber os benefícios
    da Previdência Social,

como salário-maternidade, auxí-
lio-doença e aposentadoria. Para
isso, basta que se inscrevam no
INSS e contribuam mensalmente
para a Previdência Social como
contribuintes facultativas.

O facultativo é uma categoria de
contribuinte na qual estão todas as
pessoas com mais de 16 anos que
não exerçam atividade remunerada,
mas decidem contribuir para a Pre-
vidência Social para garantir direito
aos benefícios previdenciários.
Além das donas de casa, são con-
siderados contribuintes facultativos

os estudantes, os desempregados,
os síndicos de condomínio não-re-
munerados, entre outros.

Como se inscrever
A inscrição é a formalização do

cadastro na Previdência Social. Para
se filiar como contribuinte facultati-
vo é preciso ter mais de 16 anos e
não exercer atividade remunerada,
o que caracterizaria essa pessoa
como contribuinte obrigatório.

O cadastro no INSS é gratuito
e pode ser feito nas agências da
Previdência Social ou pelo
PREVFone, no número 0800-
780191. A inscrição também pode
ser feita pela página da Previdên-

cia na Internet, no endereço
www.previdencia.gov.br.

Caso já tenha tido algum vín-
culo empregatício e possua nú-
mero de PIS/Pasep, a dona de
casa não precisa fazer nova ins-
crição e pode utilizar esse núme-
ro como identificador para o pa-
gamento das contribuições.

Como calcular a contribuição
Os facultativos devem contri-

buir para a Previdência Social apli-
cando a alíquota de 20% sobre
qualquer valor que desejarem, en-
tre o piso (R$ 350,00 - um salário
mínimo) e o teto da Previdência
(R$ 2.801,56). Isso significa que
o valor da contribuição pode ser,
no mínimo, R$ 70,00 (20% de R$
350,00) e, no máximo, R$ 560,31
(20% de R$ 2.801,56). Fonte:
Ministério da Previdência Social
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Além de computadores, as-
sociados da APP também po-
dem adquirir a partir de agora
notebooks com desconto, gra-
ças à parceria entre nossa En-
tidade e a Type Shop.

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),
Teclado, Mouse, Caixa de
Som Amplificada, Monitor LG
15”, Impressora HP 3845,
Estabilizador e Modem 56
Kbps sai por apenas R$
1.620,00 à vista ou 24 par-
celas de R$ 109,12. Mais in-
formações na sede da APP.

Computador e
notebook com
desconto para

associados

João Pinto de Abreu Filho,
 de 64 anos, acompanha
 nossa Entidade desde a

fundação. Participou do primeiro
Conselho Deliberativo que elegeu
a primeira diretoria da APP, inte-
grando, inclusive, a vice-presidên-
cia. Entre 1993 e 1995 ocupou o
cargo de presidente de nossa As-
sociação e de 1996 a 2004 coman-
dou a Unapportus. “Lutei muito
para o que o Portus pudesse ter

GENTE QUE FAZ
Entrevista com João Pinto de Abreu Filho

Ex-presidente da APP lembra com
saudade das oficinas da Codesp

Por ter sido presidente da APP, João Pinto é
conselheiro nato de nossa Entidade

seu próprio patrimônio, sua pró-
pria sede, sem que precisasse ocu-
par uma área da Codesp”, afirma.

Durante 32 anos trabalhou na
oficina mecânica da Codesp,
onde atuou como operador de
máquinas, ajudante de chefe de
turma, ajudante de supervisor até
chegar a supervisor do Departa-
mento de Oficinas. Diz que tem
saudade da época que trabalhava
no Porto e vê com tristeza a atual
situação do setor que dedicou
por mais três décadas parte de sua
vida. “Hoje a oficina está toda
abandonada”, lamenta.

Casado há 28 anos com dona
Neusa, pai de dois filhos e avô de
João Gabriel. Torcedor do São
Paulo, ressalta que aproveita o tem-

po livre para ler e ajudar a esposa
em casa. Para 2007, deseja que a
APP continue crescendo e que as
empresas patrocinadoras entrem em
acordo com o Portus para que pos-
sam saldar as dívidas com o nosso
fundo de pensão.

Continua a parceria entre a
APP e a Interodonto para que as-
sociados e dependentes possam
aderir ao plano odontológico sem
carência. A Interodonto mantém
convênio com dentistas em toda
a Baixada Santista, sendo que no
Brasil atende cerca de 700 mil
usuários.

Associados e dependentes da
APP interessados em aderir a
Interodonto podem se inscrever até
20 de março. Mais informações so-

Parceria entre Associação e
Interodonto oferece adesão sem

carência aos associados

O presidente da APP e o gerente de
Relacionamento da Interodonto, Jefferson

bre a empresa odontológica podem
ser obtidas na Internet, no
www.interodonto.com.br

Fotos: Gisele de Oliveira
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♦♦♦♦♦EVENTOS

Almoço de confraternização
reúne diretores e

conselheiros  da APP

Associados
comemoram chegada

de 2007 na praia

Os associados que participam
das aulas de dança de salão, na
sede da APP, também promo-
veram uma confraternização de
final de ano, com direito a troca
de presentes e, é claro, muita
dança.

Quem não se inscreveu no
curso ainda dá tempo ! As aulas
de dança de salão acontecem
todas as terças e quintas-feiras,
das 19 às 21 horas, em nossa
sede. A aula custa R$ 8,00.

Essa iniciativa tem por obje-
tivo, além de ensinar a dança de
salão aos associados, propor-
cionar um melhor relacionamen-
to entre os companheiros e me-
lhorar a auto-estima.

Alunos de
dança de salão
fazem festa de

final de ano

No dia 09 de dezembro
realizamos um almoço de
confraternização com dire-
tores, conselheiros e fun-
cionários de nossa Enti-
dade. O associado Adrei
Degasperi foi homena-
geado durante o evento,
recebendo uma placa das
mãos do presidente Odair
Augusto de Oliveira, em
agradecimento ao trabalho
prestado como diretor do Portus.

Adrei, que também é um dos
fundadores da APP, tendo
participado do Conselho Delibe-
rativo de nossa Associação, atuou
de 2002 a 2006 no Portus

ocupando os cargos de diretor de
Administração, de Seguridade e
Financeiro. Adrei também sempre
assessorou tecnicamente nossa
Entidade, desde o início de nossa
gestão.

Os associados também trocaram presentes
durante a confraternização de final de ano

Muitos associados fes-
tejaram a virada do
ano na praia ao lado

de amigos e familiares. A barraca
de praia foi enfeitada com bolas,
uma mesa de frutas foi especialmen-
te preparada e cada participante le-
vou um prato de doce ou salgado.

Para quem ainda não conhece,
nossa Associação mantém parce-
ria com o Peteca Praia Clube para
que associados e dependentes uti-
lizem a barraca de praia que fica

entre o Canal 3 e a Rua Jor-
ge Tibiriça, em frente ao Pos-
to 04, no Gonzaga, em San-
tos. A barraca funciona aos
sábados, domingos e feriados.

Associados lotaram a barraca de praia na virada do ano

O tradicional almoço promovido pela APP reuniu
conselheiros, diretores e esposas

Fotos: Divulgação


