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Diretoria é reeleita
para gestão 2007/2009
Com 473 votos,

      nossa Direto-
       ria foi reeleita

para mais uma gestão,
sob o comando do pre-
sidente Odair Augusto
de Oliveira. Apenas uma
chapa concorreu ao plei-
to, realizado no dia 11 de
junho. Além da Diretoria
Executiva, também fo-
ram eleitos representan-
tes para o Conselho Fis-
cal e um terço do Con-
selho Deliberativo.

Gostaríamos de agra-
decer à confiança depo-

sitada pelos associados
que acreditam no traba-
lho realizado por nossa
administração e nos de-
legaram mais dois anos,
de 12 de junho de 2007
a 11 de junho de 2009, à
frente da APP.

Vamos continuar de-
senvolvendo um trabalho
administrativo focado na
seriedade e na responsa-
bilidade financeira, fisca-
lizando o Portus e am-
pliando o trabalho soci-
al para a integração dos
associados e familiares.

Nossa eleição foi uma grande confraternização, com o reencontro
de antigos companheiros

ANIVERSÁRIONOVA SEDE
Começam as obras de

construção de novo prédio
APP completa 16 anos de

atividade com grande baile
Pág. 6Pág. 5

APP firma convênio com UniSanta
Nossa Associação

firmou convênio com a
Universidade Santa Ce-
cília (UniSanta) com o
objetivo de proporcionar
aos associados e depen-
dentes desconto nas
mensalidades dos cursos
de graduação tradicio-
nais (Administração de
Empresas, Arquitetura e

Urbanismo, Artes Vi-
suais, Ciência da Com-
putação, Ciências Bio-
lógicas/Biologia Mari-
nha, Ciências Contá-
beis, Direito, Educação
Física, Engenharia,
Farmácia, Fisioterapia,
Jornalismo, Licencia-
tura em Matemática,
Odontologia, Pedago-

gia e Publicidade e
Propaganda), de curta
duração (Ciências de
Plantas Medicinais,
Gerontologia, Gestão de
Micro e Pequenas Em-
presas, Gestão de Ne-
gócios de Moda, Multi-
meios: Design, Projetos
para Arquitetura de
Interiores) e pós-gra-

duação. Os descontos
oferecidos variam de
15% a 33% dependen-
do do curso escolhido.

Para ter acesso ao des-
conto o interessado deve
solicitar em nossa Enti-
dade uma declaração de
associado e/ou depen-
dente. Mais informações
em nossa Secretaria.
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♦♦♦♦♦ EDITORIAL
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 Criação da Secretaria Especial de
Portos traz esperança ao Portus

Várias tentati-
    vas foram fei-
  tas junto ao

Ministério dos Trans-
portes no sentido de
equacionarmos as dívi-
das que as patrocina-
doras mantêm com o
nosso fundo de pensão.
Por diversas vezes, ao
longo dos últimos anos,
as entidades represen-
tativas dos participantes
(Federação Nacional
dos Portuários, Unap-

portus, Associações de
Participantes e Sindica-
tos), não conseguiram
resolver o angustiante
problema do déficit das
patrocinadoras.

Agora, com a criação
da Secretaria Especial de
Portos, que tem status de
Ministério, novas expec-
tativas surgem aos parti-
cipantes do nosso Institu-
to de Seguridade. É cla-
ro que depositamos no ti-
tular da pasta, Pedro

Brito, muitas esperanças
em ver solucionado o
impasse das dívidas das
patrocinadoras que se ar-
rastam por tanto tempo.

Embora algumas patro-
cinadoras tenham de-
monstrado interesse em
saldar parte de seus débi-
tos, a apreensão pelo des-
tino do Instituto continua
sendo uma incógnita para
todos nós, participantes,
assistidos e pensionistas.

Aguardamos uma

Cronograma de Pagamento de
Benefícios do Portus

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

Recebimento de
documentos na
sede do Portus

Pagamento

2º Semestre 2007
 Julho     06/06/07  27/07/07
Agosto     05/07/07  30/08/07
Setembro     06/08/07  28/09/07
Outubro     06/09/07  30/10/07
Novembro     04/10/07 29/11/07
Dezembro     06/11/07 20/12/07

Calendário de Pagamento de
Benefício do INSS - 2º Semestre

Fonte: Previdência Social - www.previdencia.gov.br
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gestão de sucesso do
ministro Pedro Brito à
frente da nova pasta,
bem como, por conse-
qüência, sua pronta in-
tervenção no delicado
assunto das dívidas das
patrocinadoras, uma
vez que, sendo positiva
a sua atuação, esperan-
ça e tranqüilidade vol-
tarão a fazer parte do
pensamento do nosso
quadro associativo.

A Diretoria

♦♦♦♦♦ A CEGONHA CHEGOU
A APP parabeniza as funcionárias Regina Célia Mo-

reira Alves e Kátia Aparecida Domingos de Oliveira
pelo nascimento de seus filhos. Regina é mamãe de
Luiz Francisco, que nasceu dia 02 de junho e trouxe
ainda mais felicidade para o papai Eduardo e para a
irmã Giovanna. Kátia também ganhou um menino.
Kauan nasceu dia 17 de abril para alegria das irmãs
Camila, Tâmara e Marcela e do paizão Ronaldo.

Você Sabia ?

♦♦♦♦♦ INTERNET
Acesse o site da APP: www.apportus.com.br

e confira informações sobre a história de nossa
entidade.
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♦♦♦♦♦ ELEIÇÃO

Conselho Deliberativo é eleito

No dia 11 de ju-
      nho, foi eleito
    um terço do

Conselho Deliberativo de
nossa Associação e no
dia 22, foi escolhida a
Mesa Diretora.

Trinta associados com-
pareceram à eleição da
Mesa do Condel, que
contou com a inscrição
de duas chapas. A Cha-
pa 1 era composta por
João Pinto de Abreu Fi-
lho, como presidente; Síl-
vio Amado Gonçalves,
vice-presidente; Maristela
Rodrigues Leite, 1º secre-
tário; e 2º secretário, Moa-
cyr Rodrigues Feijoeiro.

Já a Chapa 2 para a Mesa
do Condel contava com:
presidente: José Arnaldo
Santos; vice-presidente:
Dênis Moreira Ruas; 1º se-
cretário: João Carlos de
Souza; e 2º secretário:
César dos Santos.

Após muito debate e
questionamento, a Chapa
1, encabeçada pelo con-
selheiro nato, João Pinto
de Abreu Filho, foi eleita
com 18 votos. A Chapa 2
teve 11 votos e um voto
foi em branco. A APP de-
seja sucesso nos próxi-
mos dois anos de gestão
da Mesa Diretora de nos-
so Conselho Deliberativo.

Associados que presidiram a Mesa Apuradora da eleição

Moacir Santos
Djalma Batista da Silva
Osvaldo Pinto de Abreu
Adrei Antonio Degásperi

Douglas Rodrigues
João Carlos de Souza
Antonio Leite da Silva

Walter Paulo Neves
Laurindo Braga

Valter Leite Santana
Henrique Zanotto F. Prado

Conselheiros com mandato até 2013

Conselheiros Suplentes com
mandato até 2009
José Nunes dos Santos
João Batista A. Lopes
Wlamir da Silva Reis

José Benjamim dos Santos
César dos Santos

Carlos Alberto Francisco
Edison Ranni T. Fonseca

Carlos Alves Ribeiro

Conselho Fiscal
Efetivos: José Carlos Figueiredo
               Luiz Carlos Interdonato Azevedo
               Tácio Nunes

Suplentes: Wlamir da Silva Reis
        Paulo do Prado
        Ismael Costa

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

Av. São Francisco, 65
Cj. 33 - Santos - SP
Tel.: (13) 3219-4728/8132-5116
E-mail: cafpolitano@yahoo.com.br

Ana Carolina Figueiredo PolitanoAna Carolina Figueiredo PolitanoAna Carolina Figueiredo PolitanoAna Carolina Figueiredo PolitanoAna Carolina Figueiredo Politano
ADVOGADA
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GENTE QUE FAZ
Entrevista com Júlio Marcus Villela Blanco

Associado trabalhou na
criação do Museu do Porto

O associado Julio Mar-
       cus Villela Blanco lem-
      bra com saudade dos

35 anos, um mês e 17 dias que
trabalhou na Codesp. Começou
na empresa com 19 anos no setor
de Protocolo, depois passou para
a Apuração de Produção, onde
atuou na seção financeira, e em 1970
chegou ao departamento social. Gos-
tou tanto de trabalhar nessa área, que
ingressou na faculdade de Serviço
Social e fez também pós-graduação.
“Tudo o que se referia à questão so-
cial da Companhia passava pelo meu
setor. Desde concessão de bolsas
de estudo, realização de eventos até
doações e pecúlios”, diz.

Após ficar 10 anos no setor so-
cial da Codesp, passou a desen-
volver projetos sociais e atividades
esportivas e recreativas para os fun-
cionários da empresa. “Durante sete
anos, realizamos o Codespão, even-
to que reunia todos os empregados
em um grande evento esportivo. Foi
uma época muita legal, de muita
confraternização”, lembra.

Júlio também se orgulha de ter tra-
balhado na criação do Museu do

APP: “boa orquestra, bom regente”

Porto junto com o amigo Silvio
Taboada Ramos. “Descobrimos
mais de 600 negativos em vidro, além
de documentos e fotos que contam
como foi a construção do cais. A
recuperação de todo esse material
só foi possível por causa do
engajamento de muitas pessoas”.

Casado há 44 anos com dona
Marlene, é pai de Julio e Claudia e
avô de cinco netos. Associado des-
de 1995 da APP, Júlio fala com or-
gulho do trabalho desenvolvido em
nossa Entidade. “Boa orquestra,
bom regente”, ressalta, para exem-
plificar que a administração da Enti-
dade deve-se à boa gestão realizada
pela Diretoria.

FALECIMENTOS
É com profundo pesar que

informamos o falecimento dos
seguintes associados:

♦ Manoel Espinosa
Reg. 16.071/3 - Em 12/04/2007
♦ Josias Correia de Andrade
Reg. 20.094/9 - Em 24/05/2007
♦ Manoel Ferreira da Costa
Reg. 13.897/4 - Em 31/05/2007
♦ Swami Gonçalves dos Santos
Reg. 16.386/5 - Em 04/06/2007
♦ José Roberto B. de Barros
Reg. 17.020/9 - Em 06/06/2007
♦ Renato Soto dos Santos
Reg. 16.629/8 - Em 13/06/2007
♦ Raymundo Cordeiro Freitas
Reg. 15.480/7 - Em 15/06/2007

Compre um completo compu-
tador com desconto especial.
Com a parceria entre a APP e a
Type Shop, associados podem
adquirir computador com Placa
Mãe ECS 761, Memória de
512MB Samsung, Processador
Sempron 3.0 AM2 BOX, HD 80
GB, Gravador de DVD, Drive de
Disquete, Monitor LG 15” LCD,
Teclado, Mouse óptico, Caixa de
Som, Impressora HP Deskjet 3845
com dois cartuchos pretos,
Estabilizador, Modem 56 K
Motorola e placas de vídeo, som
e rede on board. Tudo isso por
apenas R$ 1.573,00 à vista ou em
até 10 vezes no cartão de crédito.
Informações em nossa Secretaria.

Computador
com preço

especial

Solicitamos às viúvas (os) dos asso-
ciados (as) que entrem em contato

com a Secretaria da APP para
orientação sobre pensão e o Portus.

Dr. Rodrigo da Costa Pinto
CIRURGIÃO-DENTISTA
CRO 72.987

Av. Afonso Pena, 314 - Conj 31
Embaré - Santos - SP

Telefones: (13) 3271-3130 ou 9705-2750

• CIRURGIA AMBULATORIAL
• IMPLANTES  • PRÓTESE

• ESTÉTICA  • ENDODONTIA

Desconto especial para
associados da APP
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Estão a todo va-
     por as obras de
    construção de

nossa nova sede. O ter-
reno já foi todo limpo e
agora estamos na fase
de sondagem da área e
colocação das funda-
ções. Nossa nova sede
fica na avenida Rodri-
gues Alves, 365 e toda a
obra é de responsabilida-
de do engenheiro José
Emídio Gaspar (CREA.
0601292000).

♦♦♦♦♦ NOVA SEDE

Obras do novo prédio
estão a todo vapor

Dr. Marcelo Mattos e Dinato
CRM 112.676

ATENDIMENTO PARTICULAR  E  DOS CONVÊNIOS
SANTA CASA – ABRACO – PETROS

SINDIPETRO - AMBEP – UNIBANCO

Av. Ana Costa, 155 – Vila Mathias – Santos – SP
Fone: 3232-4000

DERMATOLOGIADERMATOLOGIADERMATOLOGIADERMATOLOGIADERMATOLOGIA

Os segurados da
Previdência Social não
precisam comprovar
idade mínima para te-
rem direito a uma apo-
sentadoria por tempo
de contribuição integral.

Para ter direito à
aposentadoria integral,
os segurados do INSS
devem comprovar um
tempo mínimo de
contribuição, que é fi-
xado em 35 anos para
o homem e em 30
anos para a mulher. Se
essa exigência for aten-
dida, a aposentadoria
será concedida, inde-
pendentemente da ida-
de da pessoa.

A idade mínima so-
mente é exigida pela le-
gislação para a apo-
sentadoria por idade
(65 homem e 60 mu-
lher), para o amparo
assistencial ao idoso
(65 anos) e  para a
aposentadoria por
tempo de contribuição
proporcional (53 ho-
mem e 48 mulher).

Mais informações no site
www.previdencia.gov.br

Para
aposentadoria
integral não é
preciso idade

mínima

♦♦♦♦♦ COLUNA
JURÍDICA

No local, de 750 metros
quadrados, será construí-
do um prédio com três
pavimentos: a garagem no
subsolo com estaciona-
mento para carros, motos
e bicicletas; térreo, com
rampa de acesso para por-
tadores de necessidades
especiais e salão para
eventos; e andar superior,
onde ficará a administração
e o atendimento social.

A previsão é que a
nova sede seja entregue

Até o dia 10 de agos-
to o Portus está reca-
dastrando aposentados
e pensionistas. Devem
se recadastrar todos os
aposentados com ida-

Atenção: Aposentados e Pensionistas
devem fazer recadastramento do Portus

em 2008. Vale ressaltar
que já estamos com a
escritura do terreno.

de acima de 60 anos,
todos os aposentados
(de qualquer idade)
que não possuam
beneficiário, todos os
pensionistas (de qual-

quer idade) e todos os
aposentados por in-
validez (qualquer ida-
de). Informações pelos
telefones 3233-2050,
3222-9325 ou 3233-2542.
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APP celebra 16 anos
com grande festa

Mais de 500
pessoas, en-
tre associa-

dos, familiares e amigos,
participaram do baile de
aniversário de 16 anos de
nossa Associação no úl-
timo dia 11 de maio, na
Associação Atlética dos
Portuários de Santos.

A Banda Imagem ani-
mou a festa e levou deze-
nas de casais para a pista
de dança. A atração espe-
cial ficou por conta do can-
tor Ary Sanches, um dos
ídolos da Jovem Guarda,
que fez muita gente re-
lembrar o passado.

Vão até o dia 31 de
agosto as inscrições
para a festa em come-
moração ao Dia das
Crianças, promovida
pela APP.

Podem participar fi-
lhos e netos de associ-
ados com idade até 10
anos. A festa será dia
06 de outubro, no gi-
násio da ABRESCAS
(Associação Benefi-
cente e Recreativa dos
Empregados da Santa
Casa de Santos).

O cadastro da crian-
ça deve ser feito na Se-
cretaria de nossa As-
sociação. Participe !

Comemoração
ao Dia das
Crianças

será dia 06
de outubro

Aulas de
dança de

salão para
associados
Fique atento aos dias

e horários das aulas de
dança de salão: segun-
das, terças e quintas-
feiras, das 19 às 21 horas.
As aulas são realizadas
em nossa sede e custam
R$ 8,00/cada. Venha
conhecer !  As aulas são
abertas a associados e
dependentes.

Esperamos que todos
tenham gostado de nos-
sa comemoração de ani-
versário. Somente com a
participação e a confian-
ça do associado é que
podemos organizar
eventos tão especiais

como esse.
Café Amigo
Nosso tradicional Ca-

fé Amigo está marcado
para o dia  08 de dezem-
bro no ginásio da Asso-
ciação Atlética dos Por-
tuários de Santos.

Associação é posto de Vacinação
de Crianças e Idosos

Nossa Associação
participou mais uma vez
da Campanha de Vacina-
ção do Idoso em parce-
ria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Entre
os dias 02 e 04 de maio,
383 pessoas receberam
a vacina contra a gripe
influenza na APP.

Já a primeira eta-
pa da campanha
contra a poliomielite
foi em 16 de junho
e nossa sede tam-
bém atuou como
posto, vacinando
128 crianças.

A segunda fase da
campanha será  em 25 de

Parabenizamos a diretoria reeleita da Associação de Participantes do Rio de
Janeiro para o triênio 2007-2010, bem como os representantes dos

Conselhos Deliberativo e Fiscal. A Diretoria reeleita tem como presidente
Vilson Balthar Arsênio. A APP deseja sucesso em mais essa gestão.

agosto e nossa sede será
novamente utilizada
como posto.

 Diretoria da APPORTUS-RJ é reeleita


