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Pela segunda vez, a APP
lamenta a má conduta de
frequentadores da sede em
horário de expediente e comunica
aos seus demais associados que
novamente foi furtado o
decodificador de televisão
instalado no atual prédio. Vale
lembrar que uma atitude como
esta, além de gerar custos à
associação, causa transtornos à
diretoria e funcionários e leva - de
maneira indesejada - o nome da
APP a boletins de ocorrência
policial.

ATENÇÃOATENÇÃO

Esperanças
renovadas
Primeiro veio a notícia de que

José Di Bella deixaria o cargo de
presidente da Codesp. Depois, o
novo nome: José Roberto Correia
Serra.  A troca na direção da
empresa foi definida após uma
reunião do Conselho de
Administração (Consad) da
CODESP, ocorrida em 31 de
julho. Na ocasião, o nome do –
agora - ex-presidente José Di
Bella foi para ocupar o cargo de
secretário adjunto da SEP, até
então atribuído a Serra.

E assim aconteceu. No último
dia 12 de agosto, a comunidade
portuária se reuniu no auditório
do Sindaport para a solenidade
oficial de posse. A solenidade
contou com a presença do
ministro chefe da Secretaria Es-
pecial de Portos, Pedro Brito.
Então, já é oficial: Serra é o novo
presidente da Codesp.

E eventos como esses são para
os aposentados do porto como o
réveillon. Uma data aguardada
por uma multidão. Um marco da
mudança. Uma nova fase que se
inicia. No caminho do evento, as

lembranças do que foi positivo no
tempo que passou. Já o que não
andou como desejado remete, a
cada um, uma reflexão do futuro.
Futuro este que alimenta a
esperança da classe portuária.

E, nesse momento, um desejo é
praticamente unanimidade entre
os mais de três mil associados da
APP: a esperança de que a atual
situação do Portus volte a ser
como a de réveillons passados.
Expectativas de que as promessas
feitas junto aos fogos de artifício
e as sete ondas consiga ser
rigorosamente cumprida antes da
próxima ‘virada de ano’.

Com a novidade, a diretoria da
APP se enche de perspectivas
favoráveis, pois acredita que
mudanças possam ser sempre
positivas. José Roberto Correia
Serra é uma figura já bastante
conhecida no meio portuário. Já
foi trabalhador do porto e, até
2006, foi participante do Portus,
assim como nós... Enfim, sabe das
atuais necessidades da categoria
atuante e dos aposentados.

Por esses motivos, a APP confia

que as chances de recuperação do
fundo de pensão são grandes e
que tudo pode ocorrer como
planejado, mesmo com as
mudanças que chegam de
surpresa. Então, só resta desejar
a ele e a todos um feliz ano novo!!!
Ops, corrigindo: boas vindas e boa
administração!!

A Diretoria.
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Comissão é criada para
atualizar estatuto da APP
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O estatuto da APP está prestes
a vencer. A partir de 2009 deve
funcionar com reformulações.
Pensando nisso, uma reunião com
o conselho deliberativo da APP foi
realizada no último dia 21 de julho.

Na ocasião, uma comissão
composta por sete integrantes foi
escolhida para iniciar os
trabalhos. E os estudos que visam
a alteração de algumas normas,
hoje contidas no estatuto, já
começaram.

Comissão é criada para
atualizar estatuto da APP

ASSOCIAÇÃO

Segundo Manoel Motta, vice-
presidente da APP e coordenador
da comissão, o objetivo das
mudanças é possibilitar à
diretoria uma administração com
mais agilidade, acompanhando o
progresso e as técnicas modernas
hoje empregadas por todo
seguimento empresarial.

Vale lembrar que as alterações
estatutárias entrarão em vigor
somente a partir de janeiro do
próximo ano.

Antonio Leite da Silva
Jurandir França da Hora

Manoel Motta
Orlando Nelson Coelho

Oswaldo Pinto de Abreu
Sílvio Amado Gonçalves

Tácio Nunes

Comissão de Revisão

do Estatuto:

Vice-presidente participa da
luta em prol dos aposentados
O vice-presidente da APP,

Manoel Motta, é o representante
dos mais de 3 mil e duzentos
associados na luta dos
aposentados no Senado Nacional.

Em questão está a aprovação
do Projeto de Lei Social 58-2007
que trata da restauração do poder
aquisitivo dos inativos. Ou seja,
conseguir alterar o fator
previdenciário no congresso
nacional e, com isso, conseguir
que o aumento do aposentado seja
equivalente ao aumento do
salário mínimo. Atualmente, a

categoria sofre com a defasagem
no reajuste.

Manoel participa já há meses
de reuniões para discutir e de-
fender os direitos dos cerca de 80
milhões de aposentados de todo
o país.

A APP, por meio de dois ofícios
enviados a Brasília e assinados
pelo presidente Odair Augusto de
Oliveira, cumprimentou os
senadores Paulo Paim, PT/RS, e
Garibaldi Alves Filho, PMDB/RN
pelo apoio e interesse
demonstrados pela causa.

CLICK

O click é da solenidade de
posse do novo presidente
da Codesp, José Roberto
Correia Serra, no último
dia 12 de agosto.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Clínica Geral - Adultos - Crianças

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE SILVA - C
Extrações - Restaurações - Tratamentos de Canal - Pr
 - Clareamento Dental - Implantes - Aparelhos Ortodôn

Convênios: Uniodonto (Unimed)  e APP
ATENDIMENTO: 2ª À 6ª das 9:00hs às 19:00

Sábados das 8:00hs às 12:00hs
R.Ver. Álvaro Guimarães, 219 - Jd. Rádio Clube -

Telefone: 3203-4469

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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Veja o que mudou
Aprovado no início de junho,  o

novo estatuto do Portus apresenta
novidades. Entre as principais
alterações estão a diminuição de
três para duas diretorias – com a
exclusão da diretoria de
Investimentos – e a retirada da
obrigatoriedade do diploma de
curso de nível superior para
participação nos conselhos. Outra
modificação importante inserida
no novo documento é que os
conselheiros deliberativos, por
parte das patrocinadoras, deverão
ser obrigatoriamente participantes
assistidos pelo fundo.

A redução na quantidade de
diretorias é comemorada por

Portus tem novo estatuto.
Veja o que mudou

representantes do Instituto na
região, já que reduz custos para o
Portus. Segundo o presidente da
APP, Odair Augustode Oliveira, a
mudança é positiva. “Com a crise
atual, não é necessário três
diretorias. Será bom para todos”.

O novo estatuto foi uma
exigência da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC)
e do Departamento de
Coordenação e Controle das
Empresas Estatais (Dest). O novo
documento servirá como regra le-
gal para todos os planos do
Instituto de Seguridade,
regulamentando, também, os três
níveis de gestão incluídos no

Portus: diretoria executiva,
conselho deliberativo e conselho
fiscal.

Entre as próximas missões da
diretoria do Portus está o
fechamento do plano antigo do
fundo, que não pode abrigar mais
nenhum trabalhador, e a
elaboração de um novo plano que
possibilite que trabalhadores de
terminais portuários ou mesmo os
avulsos possam aderir ao sistema.
Vale lembrar que o estatuto do
fundo de pensão pode ser
reformado a qualquer momento,
desde que haja consenso entre as
partes envolvidas – assistidos e
patrocinadoras.

NOTÍCIAS DO INSTITUTO

Mais viagens a Brasília para
defender os interesses dos
participantes do Portus. Assim,
nos últimos dias 9, 10, 25 e 26 de
junho, o presidente da APP,
Odair Augusto de Oliveira, partiu
para reuniões de discussão do
novo estatuto do Portus.

Entre os participantes,
representantes do Portus, das
patrocinadoras, da Secretaria
Especial de Portos, da Secretaria
de Previdência Complementar e
da Globalprev, empresa de
auditoria.

Nas ocasiões, também foi
divulgado o andamento dos
estudos que vêm sendo
desenvolvidos para atender às
exigências governamentais
visando o equacionamento das

dívidas que as patrocinadoras
mantém com o Instituto.

 Na última reunião, no dia 26,
um acordo de obrigações
recíprocas foi proposto pela
Globaprev. Em resumo, sugere
ajuste estrutural com
equacionamento de
insuficiências econômico-
atuariais do Plano de Benefícios
- o que traria
maior am-
plitude para
estudo de
ingresso de
avulsos - e a
criação de
n o v o s
planos de
c a r á t e r
previdenciário.

O Conselho Deliberativo do
Portus, em reunião
extraordinária realizada no
último dia 30 de junho,
exonerou a Diretora
Financeira, Sra. Javacidnei
Cosme Cuiñas. Para tal
função, incumbiu o Diretor
Administrativo, Sr. Alberto
Higino de Camargo Assis a
responder, temporariamente,
por ambas as diretorias.

Nova diretoria
assume instituto

APP participa das
discussões em Brasília

O presidente
da APP foi a
Brasília nos

últimos dias 9,
10, 25 e 26 de

junho
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Atenção: plano de saúde Santa Casa deve
ser melhor utilizado pelos associados

A primeira parcela do débito já
tem data definida para ser
depositada. O Governo Federal
anunciou que a primeira remessa
de recursos financeiros para
sanear o Instituto Portus de
Seguridade Social deverá ser
efetuada em outubro.

Essa parcela será de R$ 90
milhões. No cronograma
divulgado pela Secretaria Espe-
cial da Presidência da República
para os Portos (SEP) consta a
previsão de novo repasse para
abril de 2009. Na data, o fundo
de pensão dos trabalhadores
portuários deverá receber R$ 160
milhões.

Essas parcelas se destinarão ao
pagamento de dívidas das
diversas companhias docas
ligadas ao Governo Federal, que
deixaram de pagar ao Portus a
contrapartida aos valores
depositados no fundo de pensões
pelos trabalhadores.

Em nota oficial divulgada pelo

Primeira parcela da dívida já
tem data de depósito definida

ministro Pedro Brito, da
Secretaria Especial de Portos, ele
ressalta que esses R$ 400 milhões
que serão pagos pelo Governo Fed-
eral trarão tranquilidade a
milhares de portuários
aposentados que vivem o pesadelo
da insolvência do Portus.

O cronograma de repasses foi
definido no último dia 10 de julho,
durante reunião em Brasília com
representantes da Secretaria Es-
pecial de Portos, dos Ministérios
da Fazenda, Planejamento e
Previdência Social, Casa Civil e
membros doInstituto Portus.

Para o presidente da
Associação de Participantes do
Portus, Odair Augusto de
Oliveira, o anúncio representa um
alívio. “Agora, podemos ficar um
pouco mais tranqüilos sabendo
que a promessa começou a ser
cumprida. Tenho certeza que essa
notícia já vai promover uma
sensação de alívio para muitos dos
nossos aposentados da Baixada

Santista”.
Mas, apesar da boa notícia,

essa decisão do Governo Federal
de quitar as dívidas acumuladas
pelas companhias docas e salvar
o Portus não terá grandes efeitos
caso essas empresas voltem a ficar
inadimplentes. Porém, de acordo
com o ministro, em encontro com
portuários realizado no último
mês de junho, isso não vai voltar
a acontecer. “Após a liberação
desse aporte, nenhuma
companhia poderá atrasar seus
compromissos com os
participantes do Portus”.

DÍVIDA

O fundo de pensão dos
trabalhadores portuários tem
cerca de 13 mil beneficiários
titulares. Destes, quase seis mil
residem na Baixada Santista.
Atualmente, a estimativa é que
a dívida total do Portus chegue
a R$ 1 bilhão 500 milhões.

NOTÍCIAS DO INSTITUTO

Atualmente, o reajuste das
mensalidade do plano de saúde
Santa Casa, que mantém
convênio com a APP, é feito
anualmente. Porém, atenção!
Em breve, o aumento pode
passar a ser semestral.

O aviso foi feito pelos
diretores da Santa Casa em
encontro com a diretoria da
APP, uma vez que o índice de
utilização por parte do quadro
associativo têm sido

extremamente elevado.
E, para não haver dúvidas, está

na lei: além do reajuste anual
determinado pelo governo, a
Santa Casa também tem o direito
de incluir reajustes semestrais
para cobrir os índices de
sinistralidade, detectados quando
as despesas com a demanda pelos
serviços hospitalares é maior do
que a arrecadação pelas cobranças
mensais dos usuários.

Então, a diretoria da APP alerta

para que a utilização dos
serviços hospitalares sejam
feitos com bastante parcimônia
a fim de que não haja surpresa
com aumentos inesperados.

Então, é preciso usar o plano
somente quando realmente for
necessário. E, ainda, vale
repetir que as consultas
agendadas devem ser
cumpridas. Caso haja algum
imprevisto, a consulta deve ser
cancelada previamente.

Atenção: plano de saúde Santa Casa deve
ser melhor utilizado pelos associados
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Matrícula     Nome                                     Falecimento

 

É com pesar que registramos o falecimento dos seguintes associados:
FALECIMENTOS

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

Mais uma vez, a iniciativa da
APP em promover excursões a
seus associados foi um sucesso.
Cerca de 100 pessoas já estão com
o lugar garantido para curtir as
Serras Gaúchas entre os próximos
dias 5 e 12 de setembro.

O convênio que a APP
mantém com a Yellow Tour
possibilitou que dois ônibus
fossem reservados para esta
viagem. E mesmo com tantas
vagas, associados ficaram de fora
ou aguardando confirmação na

Adesões estão esgotadas

EXCURSÃO

lista de espera.
Então, quem não conseguiu

garantir lugar desta vez deve ficar
atento à proxima viagem que será
divulgada em breve aqui no APP
News. Já quem está prestes a
preparar as malas para
setembro, mas ainda tem alguma
dúvida, pode entrar em contato
com a APP pelo telefone 3234-
1788.

As fotos do passeio serão
divulgadas na próxima edição.
Boa viagem a todos.

15.007/8 ---- Milton José da Silva 15.05
25.423/5 ---- Walter Saad 26.05
19.868/9 ---- Antonio Eugênio da C. Lara 20.06
17.354/2 ---- Armando Pereira Alves 03.06
25.599/2 ---- Willian Soares de Andrade 05.06
18.837/5 ---- Carlos Alberto Lago 06.05
13.703/4 ---- Nelson Azevedo Carreira 10.06
16.578/7 ---- Edmar de Góes 30.07
17.389/8 ---- Silvio Ferreira da Rocha 10.07
13.920/4 ---- Amadeu Machado 20.05

Parece insignificante, mas por
conta de um simples telefonema
que deixou de ser feito, alguns
associados da região deixaram de
receber  o benefício do Portus no
último mês de agosto. Isso
porque, além do esquecimento,
os dados pessoais estavam
desatualizados na APP.

Assim, apesar da mobilização
dos funcionários, algumas
pessoas não puderam ser
lembradas do recadatramento do
fundo de pensão que teve o prazo
finalizado no último dia 15 de
agosto. Quem perdeu a data,
pode procurar a associação para
se orientar de como proceder.

Então, lembre-se de manter os
dados atualizados na APP. Nunca
se sabe quando um simples
telefonema pode lhe ser útil.

Dados pessoais
devem ser
atualizados

***A mesma reunião
realizada no dia 21 de julho
que definiu a comissão que
vai reformular o estatuto da
APP, aprovou as contas
apresentadas pela diretoria
da associação, referente ao
exercício de 2007, bem como
a previsão orçamentária do
exercício posterior.
***Já no Portus, uma comissão
eleitoral foi instituida para
normatizar o processo de
eleição de membros dos
conselhos deliberativo e fiscal.
Jurandir França da Hora é o
representante da região nesta
comissão, também composta
por José Renato Inácio da
Rosa e Marcus Vinicius
Ribeiro Lopes, coordenador.

Fique sabendo...
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APP acerta mais
um convênio
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NOVIDADE

Outro encontro que teve
por objetivo criar convênio e
oferecer benefícios a seus
associados foi o que ocorreu
entre a diretoria da APP e o
representante da  Osan.
Porém, por enquanto, nada
foi acertado. Para tal, a APP
gostaria de saber: o associado
tem interesse em ter um
plano Osan?

Caso exista esse desejo, é de
extrema importância que o
mesmo seja manifestado à
secretaria da associação. A
partir do resultado desta
pesquisa, haverá ou não acordo.

E a APP explica: muitos
associados são vinculados a

APP e Osan estudam parceira

APP acerta mais
um convênio

Em mais uma iniciativa em prol
da saúde de seu associado, a APP
firmou convênio com a  OnPharma,
uma gestora de produtos
farmacêuticos que trará benefícios
aos associados da APP na Baixada
Santista.

Então, anote aí. Os descontos
para associados vão de 25 a 70%,
dependendo do produto. Basta
informar o número da matrícula do
Portus, uma vez que a lista com os
nomes dos mais de 3.200
beneficiários já está no sistema da
farmácia desde o início de agosto.

Segundo Sérgio Ribas,
proprietário da OnPharma, são 15
mil medicamentos disponíveis,
além dos itens de perfumaria. “Os
descontos só valem para os

m e d i c a m e n t o s
farmacêuticos”, explica.
Na OnPharma, o
associado pode ter o
conforto do serviço
delivery. É só ligar para
a farmácia e indicar o
nome do medicamento
que um motoqueiro vai
levar o produto na casa do cliente.
Mas o diferencial da OnPharma é
que se a receita não estiver legível
ou o remédio for controlado - o
que exige apresentação da
indicação médica, funcionários
buscam o prontuário e
providenciam o medicamento.
Tudo sem taxa adicional para
compras acima de 20 reais.

Se o produto estiver disponível

em loja a entrega é efetuada no
mesmo dia até às 18 horas. Caso não
haja, no dia seguinte o remédio está
na casa do cliente. A parceria pode
ser usufruída por associados,
familiares e dependentes. É só
apresentar a matrícula do titular do
Portus. A ONPHARMA FICA NA AV.
CONSELHEIRO NÉBIAS, 238 - VILA
NOVA, EM SANTOS. DELIVERY PELO
TELEFONE 3321-4260.

Sérgio Ribas, proprietário da OnPharma,
assina parceria com a APP

sindicatos que já oferecem o
plano. Se poucos forem os
interessados, o valor seria
elevado. Ou seja, quanto mais
gente, melhor a proposta da
empresa e mais vantagem
para o associado da APP.

E a APP quer saber... CLICK

O click é do café da
manhã oferecido pelo
banco Itaú em
apresentação para
pessoas jurídicas em que
estavam presentes
superintendentes e
gerentes da empresa e
diretoria da APP.
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E as obras continuam...
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O APP News já anunciou
em edições anteriores que as
obras da nova sede seguem a
todo vapor. Agora, as
novidades são internas ao pré-
dio. Nos últimos meses, o teto
e o piso foram colocados.

A diretoria da associação
continua trabalhando com a
expectativa de conclusão
dos trabalhos antes do final
do ano. A nova sede da APP
está sendo erguida na aveni-
da Rodrigues Alves, na En-
cruzilhada, número 365.

Com isso, a APP vai fun-
cionar em um terreno de
750 m2, onde estão sendo er-
guidos três pavimentos: ga-

NOVA SEDE

arquivo APP

ragem no subso-
lo,  salão para
eventos no piso
térreo e adminis-
tração no andar
superior.

Nos últimos meses, o
teto e o piso foram

colocados. A estrutura
dos três pisos também

já está pronta

C
a
rt

e
ir

in
h

a
 s

e
rá

 o
b

ri
g

a
to

ri
a

Com a quantidade de
convênios aumentando, ter
a carteirinha de associado
só oferece facilidades, já
que registra o número de
matrícula. Vale lembrar
também que na futura sede
será obrigatória a
apresentação do
documento para poder
usufruir das instalações. É
um direito do associado ter
a sua e um dever, registrado
no estatuto (artigo 14, inciso
IV), exibi-la sempre que
solicitada. ENTÃO, SE VOCÊ
AINDA NÃO TEM, ESTÁ ESPERANDO
O QUÊ? É DE GRAÇA! BASTA LEVAR
UMA FOTO 3X4 NA SECRETARIA DA
APP E PEDIR A SUA.

Outubro está chegando...
... e tem festa pra garotada
Outubro está chegando...

Já é tradição na APP. Todos
os anos, a entidade dedica um
dia para as crianças com muita
festa, música, brincadeira e
lanche do jeito que eles
gostam. É só diversão. E você
não vai deixar seu filho ou neto
fora dessa, vai?

O tão esperado dia de festa
é 4 de outubro, mas é até o dia
15 de setembro que você deve
cadastrar a criança com até 10
anos na secretaria da APP.

Não há limite de inscritos
por associado, porém cada cri-

ança deve comparecer
com somente um acom-
panhante adulto.

Então, anote aí: o
evento acontece dia 4 de
outubro, das 9 às 13 ho-
ras, na Abrescas que
fica na avenida Fran-
cisco Manoel, s/nº, no
Jabaquara. Infor-
mações na APP pelo tele-
fone3234-1788.

O evento já é tradição na APP

E as obras continuam...


