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Já foi dada a largada para a
 construção de  nossa nova
 sede na avenida Rodrigues

Alves, 365. O primeiro passo é a
demolição do imóvel, que está no
terreno, para que em aproximada-
mente 50 dias comecem as esca-
vações para a estrutura do novo
prédio. A obra está sob o coman-
do do engenheiro José Emídio
Gaspar (CREA. 0601292000).

Nossa nova sede será construí-
da em um terreno de 750 metros

quadrados. Serão três pavimen-
tos: a garagem no subsolo terá
estacionamento para carros, mo-
tos e bicicletas; no térreo, com
rampa de acesso para portadores
de necessidades especiais, será o
salão para eventos com mais de
300 metros quadrados; e no an-
dar superior, ficará nosso setor
administrativo e social.

A previsão é que a nova sede seja
entregue aos associados em 2008.
A Diretoria da APP decidiu comprar

um novo imóvel porque a atual Casa
ficou pequena diante de tantos
eventos realizados. Por essa razão,
para dar mais conforto e ampliar o
atendimento ao associado, decidi-
mos adquirir um espaço maior.

É importante que o associado sai-
ba que nossa Entidade já está com a
escritura definitiva do novo terreno,
pois quitamos a última prestação no
mês de março. O que comprova,
mais uma vez, a administração res-
ponsável de nossa Associação.

EVENTOS
Confira a

programação de
atividades sociais

previstas  para
este ano

 Pág.6

A previsão é que o novo prédio onde funcionará a sede de nossa Associação esteja pronto em 2008
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Você Sabia ?
 De novo, Diretoria do

Portus sofre mudanças

Associado: mantenha seu
endereço e telefone atualizados no

cadastro da APP e do Portus

Ma i s  uma vez o nos-
so fundo de pensão
sofreu modifica-

ções em sua Diretoria Executi-
va. Alegando motivos de saú-
de, Wildjan da Fonseca Mag-
no, presidente do Portus de
agosto de 2005 a janeiro de
2007, solicitou seu desligamen-
to do órgão.

Infelizmente, as entidades re-
presentativas dos participantes
e assistidos do Portus, ou seja,
Sindicatos e Associações, não ti-
veram tempo suficiente para to-
mar providências visando indi-
car um representante nosso para
ocupar esse importante cargo no
Instituto. Isso porque, rapida-
mente, o Ministério dos Trans-
portes apresentou um candida-
to sem que as entidades fossem
consultadas e tivessem chance
de aprová-lo ou não.

Seria ótimo que o tratamento
dado a este caso se repetisse no
que se refere à dívida do Gover-

no Federal em relação às patro-
cinadoras, ex-Portobrás, Compa-
nhia Docas do Rio de Janeiro
(CDRJ), entre outras, e também
ao RTSA, pois com certeza se isso
ocorresse a situação financeira
do Portus estaria resolvida.

Não temos nada contra o
atual presidente Eduardo Ma-
rinho, mas, sobre o processo de
escolha de seu nome para o car-
go, o que demonstrou flagran-
te desigualdade no tratamento
de decisões tão importantes.

Torcemos para que mais essa
indicação, consumada unilate-
ralmente pelo Ministério dos
Transportes sem ouvir aqueles
que mensalmente contribuem
para a manutenção do fundo de
pensão, possa acelerar o proces-
so de recuperação financeira da
entidade. Afinal, há muito tem-
po almejamos esse objetivo.

No entanto, de novo, só nos
resta rezar e torcer...

A Diretoria

♦♦♦♦♦REVISÃO DE
APOSENTADORIA
Nossa entidade já ingressou

com 435 pedidos de transfor-
mação do Benefício por Tem-
po de Serviço (42) para Espe-
cial (46). Destes, 109 foram
transformados em especial

♦♦♦♦♦IMPOSTO DE RENDA
Os assistidos do Portus

podem retirar na representa-
ção do Portus, agora chama-
da de Unip - Unidade de Aten-
dimento ao Participante, os In-
formes de Rendimentos (IR)
referente ao ano de 2006.

♦♦♦♦♦ELEIÇÃO
A Eleição para a Diretoria

de nossa Entidade será no pró-
ximo dia 11 de junho. Além dos
integrantes da Diretoria, os as-
sociados também escolhem o
Conselho Fiscal e um terço do
Conselho Deliberativo.

♦♦♦♦♦INTERNET
Acesse o site da APP:

www.apportus.com.br e con-
fira informações sobre a his-
tória de nossa entidade, ser-
viços oferecidos e fotos dos
eventos realizados.

♦♦♦♦♦SÓCIO REMIDO
A Associação Atlética dos

Portuários de Santos está
vendendo título de sócio Re-
mido Especial. Também es-
tão abertas as inscrições para
novos associados, sem paga-
mento de jóia. Informações na
Secretaria do clube ou pelo
telefone 3252-6711.
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APP solicita expansão
de rede bancária

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

A APP já reivindicou ao
       novo presidente do Por-
        tus, Eduardo Celso de

Araújo Marinho, a expansão da
rede bancária para que partici-
pantes, assistidos e pensionistas
possam receber suas suplemen-
tações de aposentadoria, emprés-
timos e demais benefícios conce-
didos pelo fundo de pensão.

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, esclareceu ao
representante do Portus que inú-
meros associados têm solicitado
a revisão dessa determinação,

pois, atualmente, apenas os ban-
cos Bradesco e do Brasil são
credenciados pelo Instituto.

No ofício explicamos que “gos-
taríamos, a exemplo do que foi
praticado anteriormente, que nos
fosse disponibilizada uma rede
bancária maior, para que pudés-
semos, livremente, optar pelo ban-
co a nosso ver mais viável ou que
já temos relações financeiras”.

Como sugestão, a APP expôs
os bancos Itaú, Real, Unibanco,
Santander e as Caixas Econômi-
cas (Federal e Estaduais). 

A APP solicitou ao Portus
aumento do prazo de validade
da Procuração, de seis para 12
meses, emitida pelos participan-
tes, assistidos ou pensionistas
que estão impossibilitados de
se locomover devido a proble-
mas de saúde. O prazo de um
ano já é utilizado pelo INSS.

Em ofício endereçado à di-
retora financeira do Portus,
Javacidnei Cosme Cuiñas, o
presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, ressalta
que a renovação semestral da
Procuração causa para quem
dela necessita grande custo,
pois o documento tem um va-
lor elevado devido ao deslo-
camento do cartorário até a re-
sidência ou o hospital onde
está o participante.

Hoje, se o participante não
renova a procuração após seis
meses pode ter seu benefício
suspenso.

Aumento do
prazo para

renovação de
procuração é
tema de ofício

Eduardo Celso de Araujo Ma-
rinho foi empossado pelo Con-
selho Deliberativo no cargo de
Diretor-Presidente do Portus no
dia 24 de janeiro. Ele substituiu
Wildjan da Fonseca Magno.

Eduardo Marinho é formado em
Ciências Contábeis e pela segunda
vez assume a direção do Portus,  pois
já foi presidente entre 2002 e 2003.

Eduardo Marinho é o novo
presidente do Portus

Eduardo Marinho assume pela
segunda vez a presidência do Portus
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FALECIMENTOS
É com profundo pesar que

informamos o falecimento dos
associados:

Solicitamos às viúvas (os)
dos associados (as) que

entrem em contato com a
Secretaria da APP para

orientação sobre pensão e o
Portus.

♦Neide Simões
Reg. 13.355/3 – Em 30/12/2006
♦ Ewerton E. Victor
Reg. 17.870/7 – Em 01/01/2007
♦Antonio Sergio de Souza
Reg. 21.013/8 – Em 09/01/2007
♦Guaraci Trigo Vidal
Reg. 18.329/3 – Em 11/01/2007
♦José Roberto Iannuzzi
Reg. 20.027/9 – Em 22/01/2007
♦Arnaldo dos Santos
Reg. 13.106/0 – Em 27/01/2007
♦José Vicente da Silva
Reg. 21.450/2 – Em 08/02/2007
♦Maurílio Ramos
Reg. 16.001/0 – Em 15/02/2007
♦Umberto Nunes Garcia
Reg. 14.269/5 – Em 23/02/2007
♦Agnaldo José da Silva
Reg. 14.026/9 – Em 17/02/2007
♦Roberto Ferreira Góes
Reg. 13.726/5 – Em 18/02/2007

Cronograma de Pagamento de
Benefícios do Portus

Cronograma de Pagamento de
Benefício do INSS

Fonte: Site do Ministério da Previdência Social -
www.previdenciasocial.gov.brFonte: Site do Portus - www.portusinstituto.com.br.

O Instituto Nacional do
       Seguro Social (INSS)
      começa a convocar, a

partir de julho, 2,2 milhões de
beneficiários, em todo o país, que
recebem aposentadoria por
invalidez há mais de dois anos.
Eles farão nova perícia médica
para verificar se persistem as con-
dições que deram origem ao be-
nefício. Quem tiver condições de
voltar ao trabalho terá a aposen-
tadoria cessada. A revisão será re-
alizada em um ano e meio e, a par-
tir daí, a perícia médica a cada
dois anos será rotina.

Hoje, existem 400 mil pessoas
nas áreas urbanas que recebem a
aposentadoria por invalidez há
menos de dois anos. Segundo o
presidente do INSS, Valdir Moy-

Aposentadoria por invalidez:
Quem recebe há mais de dois

anos fará nova perícia
sés Simão, primeiro serão chama-
dos os beneficiários mais jovens.

Ele disse ainda que, caso fique
comprovado, durante a revisão,
que o beneficiário satisfaça as
condições para solicitar uma apo-
sentadoria por idade ou por tem-
po de contribuição, poderá fazer
a migração, pois o período em
que recebeu o benefício conta
como tempo de contribuição.

O cronograma para a realiza-
ção da revisão será definido de
acordo com a capacidade opera-
cional de cada localidade. O rit-
mo será diferente em cada agên-
cia e em cada município. Os se-
gurados farão a perícia com dia
o hora previamente agendados.
(Fonte: Ministério da Previdência
Social- www.previdencia.gov.br)

Associados têm direito ao 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.

Mês
Recebimento de
documentos na
sede do Portus

Pagamento

1º Semestre 2007
Abril
Maio
Junho

5/3/2007
4/4/2007
4/5/2007

27/04/2007
28/05/2007
28/06/2007

FINAL ABR MAI JUN
1 e 6
2 e 7
3 e 8
4 e 9
5 e 0

2
3
4
5
9

2
3
4
7
8

1
4
5
6
8
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GENTE QUE FAZ
Entrevista com Walter Paulo Neves

Ex-marceneiro do Porto de Santos
admira trabalho desenvolvido na APP

•CIRURGIA AMBULATORIAL
•IMPLANTES
•PRÓTESE
•ESTÉTICA
•ENDODONTIA

Dr. Rodrigo da Costa Pinto
CIRURGIÃO DENTISTA

CRO - 72.987

NOVO ENDEREÇO: Av. Afonso Pena,
314 - Sala 31 - Embaré - Santos - SP
Telefones: (13) 3271-3130 ou 9705-2750

Desconto
especial para
associado da

APP

Continua a parceria entre a APP
e a Type Shop para que associa-
dos comprem computador com
desconto e facilidade na forma de
pagamento. O computador com-
pleto com Placa Mãe ECS 761,

Computador com desconto para associados
Memória de 512MB, Processador
Sempron 3.0 AM2 BOX, HD 80 GB,
Gravador de DVD, Drive de
Disquete (1,44 Mb), Monitor CRT
15”, Teclado, Mouse óptico PS/2,
Caixa de Som Amplificada, Impres-

sora HP D 1360, Estabilizador,
Modem 56 K e placas de Vídeo,
som e rede Onboard sai por ape-
nas R$ 1.610,00 à vista ou 24
parcelas de R$ 103,22. Infor-
mações em nossa Secretaria.

Oriundo de uma família
                ligada ao Porto de San-

      tos, o associado Walter
Paulo Neves não poderia ter se-
guido um caminho diferente. De-
dicou 32 anos de sua vida ao cais
santista. Seguindo os passos do
avô, do pai e dos tios, Walter en-
trou com 20 anos na então Com-
panhia Docas de Santos.

Formado em carpintaria, após
trabalhar por dois anos em uma
firma de móveis, ingressou na
Companhia pelas mãos do enge-
nheiro Berenguer, que conheceu
seu trabalho de marcenaria e o
convidou para aplicar seus conhe-
cimentos no porto. “Dr. Beren-
guer foi um grande amigo. Na
Companhia pude fazer móveis

para o porto todo”, diz orgulho-
so, lembrando que cada móvel en-
tregue à empresa levava sua assi-
natura, em forma de coração.

Walter sente saudade dos tem-
pos que atuava nas Docas e lembra
da mobilização para a fundação de
nossa Associação. Ele foi um dos
primeiros conselheiros da entidade,
foi diretor fundador e secretário da
Unapportus (União Nacional de
Participantes do Portus).

Mas a saudade da família dian-
te das constantes viagens para re-
presentar a entidade fez com que
largasse as atividades na Una-
pportus. Casado há 47 anos com
dona Valdeci, Walter pai do téc-
nico em computador Valdinei e da
fonoaudióloga Mônica e avô de

Tatiana, Juliana e Leonardo.
Sobre a administração desenvol-

vida pela APP, ele é taxativo. “Ad-
miro muito o trabalho realizado em
nossa Entidade. Sei que está em
boas mãos”.

Walter está aposentado da Codesp
há 17 anos



APP
NEWS

6

♦♦♦♦♦EVENTOS

Assembléia
aprova

prestação de
contas 2006
Em Assembléia Geral

Ordinária, realizada dia 04 de
abril, foram aprovados o ba-
lanço anual 2006 e a previsão
orçamentária, que irá vigorar
de junho deste ano a junho de
2008, elaborados pela Dire-
toria da APP. Os Conselhos
Deliberativo e Fiscal já haviam
emitido pareceres favoráveis.

O resultado positivo da apre-
sentação financeira, o aumento
de nosso patrimônio e a
ampliação de serviços e
atividades aos associados e
familiares, demonstram o
comprometimento e a respon-
sabilidade da Diretoria no
comando de nossa Associação.

A Diretoria de nossa As-
       sociação já elaborou o
      calendário de eventos

para este ano. Em maio, vamos
comemorar o aniversário de 16
anos da APP. A festa será dia 11
de maio, sexta-feira, na Associa-
ção Atlética dos Portuários de
Santos. A animação será coman-
dada pela Banda Imagem e o show
será com Ari Sanches, um dos
ídolos da Jovem Guarda.

Queijos e Vinhos
No dia 27 de julho será realiza-

da a segunda edição da “Noite de
Queijos e Vinhos”. O evento será
na ABRESCAS (Associação Be-
neficente e Recreativa dos Empre-
gados da Santa Casa de Santos),
na Rua Francisco Manoel s/nº, no
bairro do Jabaquara. Além de quei-

Anote o calendário de atividades
sociais da APP para este ano

jos diversos, haverá pães e frios,
acompanhados, é claro, de um bom
vinho ao som do grupo “Imagem”.

Dia das Crianças
Já a comemoração do Dia das

Crianças será dia 06 de outubro,
no ginásio da ABRESCAS (Asso-
ciação Beneficente e Recreativa dos
Empregados da Santa Casa de San-
tos). A festa será para filhos e ne-
tos de associados com idade até
10 anos.

Café Amigo
Nosso tradicional Café Amigo

também também já está progra-
mado. Será dia  08 de dezembro
no ginásio dos “Portuários”.

Anote as datas, adquira os con-
vites e aproveite os eventos pro-
movidos por nossa Associação.

Aulas de dança de
salão têm novo
dia e horário

Nossa Associação participa-
rá mais uma vez da Campanha
de Vacinação do Idoso em par-
ceria com a Secretaria Munici-
pal de Saúde. A vacinação em
nossa sede será do dia 02 ao 04
de maio, das 9 às 16 horas.

Já a vacinação contra a polio-
mielite será no dia 16 de junho,
das 9 às 16 horas. E a segunda
dose no dia 25 de agosto, tam-
bém das 09 às 16 horas

APP participa de
Campanha de

Vacinação
Diante do sucesso das aulas de

dança de salão abrimos um novo
horário. Além das terças e quintas-
feiras, das 19 às 21 horas, agora
também haverá aula às segundas-
feiras, das 20 às 22 horas, em
nossa sede. A aula custa R$ 8,00.

Além de ensinar dança de salão
aos associados, a iniciativa visa
proporcionar um melhor relacio-
namento entre os participantes e
melhorar a auto-estima. Participe !

O aniversário da APP terá show do ídolo da
Jovem Guarda, Ari Sanches


