
APP
NEWS

APP
NEWS

APP
Publicação da Associação de

Participantes do Portus - Santos/SP

 Ano V - Outubro/Novembro/Dezembro 2008 - Nº 20Fundada em 14 de maio de 1991

NEWSNEWS

Dia das Crianças na APP.
Mais de cento e cinqüenta

filhos e netos de associados
participaram do evento.

Leia na PAG 8

APP

Excursão ao Sul
Viagem às Serras Gaúchas
vai ficar na memória dos
mais de oitenta associados.
Leia na PAG 5

NÃO PERCA
Programe a
chegada de 2009
na praia.  PAG 8

Eleições do Portus
acontecem em

dezembro. PAG 4

Novo estatuto da
associação é

entregue. PAG 3

Aprovado repasse
de 90 milhões ao

instituto. PAG 4

Em breve, o novo prédio
da APP vai estar
funcionando. PAG 6
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Continuamos
juntos...

O APP NEWS deseja
a todos os amigos da
APP, associados e
familiares um Feliz
Natal e um 2009
cheio de realizações.

A solenidade de posse do novo
presidente da Codesp, José
Roberto Correia Serra, aconteceu
no último dia 12 de agosto.
Semanas depois, os associados da
APP se fizeram representar em
visita a José Serra na Codesp,
pelo presidente, Odair Augusto
de Oliveira, e diretor de assuntos
jurídicos, Orlando Nelson
Coelho. No encontro, eles
apresentaram e colocaram a
associação à disposição da nova
diretoria.

Fique sabendo...

Fim de ano, hora de recomeçar.
O que se vai deixa marcas
importantes e o que chega
promete trazer os resultados de
tanto trabalho.

2008 foi mesmo um ano
atípico. Não pelas batalhas
diárias travadas em prol do
instituto. Lutar é um verbo no
qual o portuário já está bastante
acostumado. Mas, sim, pela
ansiedade e pela constante busca
por respostas positivas.

Nunca o nosso Instituto esteve
tanto na mídia. Nunca se falou
tanto em portuários reunidos em
Brasília, como em 2008. Mas o
ano termina com notícias
positivas e a certeza de que
nenhum sacrifício foi em vão: a
primeira parcela ‘salvadora’ deve
chegar antes mesmo que o cham-
pagne seja estourado na praia. E
está aí mais um grande motivo
para se comemorar...

Para 2009, só resta esperar a
sequência de boas notícias. Ou
seja, o repasse das outras duas
parcelas e, finalmente, a
informação: o Portus está a salvo.

Aí sim, muitos outros cham-
pagnes poderão ser estourados

mesmo sem data comemorativa
aparente no calendário.

Aliás, quem sabe esta
comemoração não aconteça em
casa nova. Pois é, 2009 será,
realmente, um ano de colheitas.

Durante todo esse ano, o
associado da APP pode também
acompanhar passo a passo mais esta
conquista. A construção da nova
sede da APP está prestes a ser
entregue. Em 2009, não faltará
espaço, nem motivos, para
comemorações.

E assim como pudemos contar
com os amigos associados nos
momentos de mobilização e luta
- como na nossa inesquecível
‘Caravana da Vitória’ - queremos
poder estar juntos sempre e dessa
maneira passar 2009 ainda
unidos nos momentos bons.

Agora em que todos nos
despedimos de 2008, fica a
sensação de força e esperança
renovadas. Estamos muito
próximos. Temos fé que 2009 vai
ser repleto de realizações.
Contudo, a todos os amigos,
associados e familiares, só nos
resta desejar um Feliz Natal e um
ótimo ano novo. A Diretoria
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A partir de 2009, o estatuto da
APP passa a funcionar com
reformulações. Para tal, uma
reunião com o conselho deliberativo
da APP, realizada em julho, definiu
quem seriam os responsáveis pelo
estudo de modificação. Sete
membros foram escolhidos e,
quatro meses depois, o novo
estatuto foi finalizado.

No último dia 18 de novembro, o
Conselho Deliberativo emitiu parecer
favorável à aprovação do texto
proposto pela comissão. A aprovação
deve acontecer em assembléia geral
em janeiro de 2009.

Segundo Manoel Motta, vice-

Novo estatuto é entregue
ASSOCIAÇÃO

presidente da APP e
coordenador da comissão, o
objetivo das mudanças foi
possibilitar melhorias a todos.
“À diretoria, uma
administração com mais
agilidade, acompanhando o
progresso e as técnicas
modernas hoje empregadas por
todo seguimento empresarial”.

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:

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

Em quatro meses, o
novo estatuto foi

finalizado. A
reformulação passa a

valer em janeiro de
2009

Uma demonstração de carinho
e reconhecimento na mídia local.
Uma forma simples de externar
um agradecimento que dá à
diretoria da APP mais fôlego para
continuar os trabalhos.

Em outubro, Fernanda
Cristina de Oliveira, filha do
associado João Batista de
Oliveira, procurou o jornal
Expresso Popular para agradecer
a funcionária Paula Camargo e o
Diretor de Benefícios Moacir

Santos. O motivo foi o empenho
demonstrado ao viabilizarem a
internação de seu pai na Santa
Casa de Santos.

As palavras de Fernanda
reforçam o quanto a
administração da APP tem se
esforçado para propiciar aos
associados sempre o melhor,
principalmente quando se trata
de auxílio em casos de
internação nos hospitais
conveniados com a APP.

Associada vai à mídia
agradecer APP

Dados devem
ser atualizados

O APP NEWS sempre ressalta
a importância dos associados
manterem atualizados, sempre,
seus dados pessoais. Neste
momento, mais do que nunca,
qualquer mudança em números
telefônicos ou endereço devem ser
comunicados à secretaria. Isso
porque, em breve, haverá novo
recadastramento do Portus.

Então, não se esqueça: é
sempre bom manter os dados
atualizados. Nunca se sabe
quanto eles vão ser importantes.

ANUNCIE AQUI...

SE VOCÊ MANTÉM
CONVÊNIO COM

NOSSA ENTIDADE,
ANUNCIE NO APP
NEWS. LIGUE

PARA 3234-1788

Arquivo APP
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As eleições do Portus
acontecem de 29 de novembro a
3 de dezembro e a Comissão
Eleitoral do Portus homologou,
no dia 12 de novembro, a chapa
que concorrerá às eleições 2008.
Serão eleitos dois conselheiros e
quatro suplentes representantes
dos participantes para o Condel -

No último dia 20, em Brasília,
o Congresso Nacional aprovou o
Projeto de Lei nº 40/08, que
trata da liberação dos 90 milhões
de reais que deverão ser
repassados imediatamente ao
Portus, por conta das dívidas das
patrocinadoras com o Instituto.

Agora, o texto irá à sanção
presidencial. Segundo o
presidente da Federação
Nacional dos Portuários,
Eduardo Guterra, a expectativa
é que o repasse aconteça ainda
este ano.

O valor faz parte dos 400

Conselho Deliberativo e um
conselheiro e dois suplentes
representantes dos assistidos e
pensionistas para o Confis -
Conselho Fiscal.

Vale ressaltar que a chapa
conta com quatro nomes
santistas. São eles, Valdir Pfeifer
- titular para o Conselho

Deliberativo; Eduardo Mateus
Machado - titular do Conselho
Fiscal; Laurindo Braga e Tácio
Nunes - suplentes do Conselho
Fiscal. VEJA NO QUADRO AO LADO.

Segundo a norma de
regulamentação para as eleições,
são eleitores todos os
participantes, assistidos e
pensionistas do Portus em pleno
gozo de seus direitos estatutários.

Vale lembrar que o voto é
facultativo e vai poder ser feito por
meio do site do Portus ou, em
casos excepcionais, por cédulas.

A apuração está marcada para
acontecer nos dias 9 e 10 de
dezembro. A posse dos eleitos
deve acontecer até 22 de
dezembro.

ATÉ A DATA DE FECHAMENTO DESTA
EDIÇÃO - 21 DE  NOVEMBRO, AS
ELEIÇÕES DO PORTUS AINDA NÃO
HAVIAM ACONTECIDO.

Eleições do Portus acontecem
no início de dezembro

Com uma nova estrutura, nova
apresentação e uma linguagem
mais simples, o novo Estatuto
do Portus foi aprovado pela
Secretaria de Previdência
Complementar – SPC, por meio
da Portaria nº 2.556, de 9 de
outubro de 2008, publicada no
Diário Oficial da União no dia
10 de outubro de 2008.

Estatuto do PortusPORTUS

milhões de reais prometidos pelo
Presidente Lula e pelo Ministro
Pedro Brito.

Participação popular
A APP parabeniza todos os

portuários do país pertencentes
ao PORTUS. “Sabemos que não
podemos comemorar nada,
ainda. Porém, a luta
desencadeada com a viagem a
Brasília no dia 6 de maio deste
ano, a famosa Caravana da
Vitória, já está alcançando seus
benéficos efeitos”, diz o
presidente da APP, Odair

Aprovado repasse de
90 milhões ao instituto

Augusto de Oliveira.
Para ele, a união de todos em

prol dos direitos continua sendo
a bandeira do sucesso
desfraldada no dia 6 de maio de
2008. “Com certeza, tiraremos o
Portus da difícil situação em que
se encontra”, completa.



APP
NEWS

APP
NEWS

5

É com pesar que registramos o falecimento dos associados:
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LINDÁRIO LAURENTINO SILVA 03.10.2008
FRANCISCO JOSÉ M. SILVA 17.09.2008
ANTONIO C. BORDINHON 12.10.2008
JAYME RODRIGUES CAETANO 30.06.2008
RUBENS MARCIANO DA LUZ 16.06.2008
ODAIR ALCANTARA DUARTE 10.08.2008
ADELSON PAIM COELHO 08.08.2008
JOÃO RODRIGUES DA SILVA 24.08.2008
NILSON GONÇALVES SILVA 23.08.2008
ADEMAR NASCIMENTO 07.09.2008
JOEL DA SILVA SARDINHA 18.08.2008
JOÃO GIUFRIDA 26.08.2008
HONORATO TARDELLI 08.09.2008
CLEYTON HOLANDA COSTA 23.09.2008
JOSÉ RAIMUNDO FILHO 11.09.2008
MANOEL JOSÉ ALVARES 08.09.2008

Dois ônibus lotados. 86 pessoas
rumo ao sul para curtir o melhor
do frio. E que frio! Mas valeu a
pena... Foram sete dias de muita
alegria, bom astral e paisagens pra

Serras Gaúchas: um passeio
que vai ficar na memória

lá de encantadoras...
Pois é, mais uma vez, a iniciativa

da APP em promover excursões a
seus associados, em parceria com
a Yellow Tour,  foi um sucesso.

Dois ônibus foram às Serras Gaúchas e os mais de oitenta associados aproveitaram sete dias de diversão

A programação de excursões em
convênio está cheia de opções para
este final de ano.  Veja só: para o
Natal estão agendadas viagens
para Cuesta de Botucatu, Circuito
das Águas e Poços de Caldas. Para
o Réveillon, já estão programadas
excursões para  Cuesta de Botucatu,
Curitiba e Cataratas do Iguaçu.
Estas e muitas outras
programações estão à disposição de
todo o quadro associativo. Para sa-
ber sobre preços, condições de
pagamento e demais informações,
entre em contato com a secretaria
da APP pelo telefone 3234-1788.

NÃO DEIXE DE
ACESSAR O

SITE DA APP
www.apportus.com.br

A página está com
notícias atualizadas e

ganhou destaque,
também, no site do

Portus. Acesse:

www.portusinstituto.com.br

EXCURSÃO

Fotos: Divulgação

Solicitamos às viúvas que entrem em contato com nossa
Associação para orientação sobre pensão e o Portus.
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Com a quantidade de
convênios aumentando,
ter a carteirinha de
associado só oferece
facilidades, já que registra
o número de matrícula do
Portus.

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.

Por razões de ordem técnica
surgidas durante as obras de
acabamento da Nova Sede da APP,
que independeram da vontade da
diretoria, o tradicional evento
conhecido como ‘Café Amigo’ -
realizado todos os anos em
dezembro, não será servido ao
quadro associativo este ano.

“Pretendíamos inaugurar o
nosso novo salão de festas com o
‘Café Amigo’, mas, infelizmente, a
construção não terminará antes de
dezembro”, explicou o presidente
da APP, Odair Augusto de Oliveira.
Ele ressaltou ainda que,

NOVA SEDE

independente da não realização do
‘Café’, a diretoria estuda a
possibilidade de distribuir aos
associados, por meio de sorteio, as
cestas de natal de fim de ano.

Os eventos que já constam do
cronograma oficial da Associação,
a partir de 2009, serão todos
realizados na nova Sede Social da
Associação. Assim, a Festa de
Aniversário da APP, a Festa de
Queijos e Vinhos, os festejos do
Dia da Criança e o Café Amigo já
estão programados para
acontecer no novo
empreendimento.

Café Amigo é cancelado

A obra não pára e, em breve, o novo
empreendimento da APP vai estar
funcionando na  avenida Rodrigues Alves,
na Encruzilhada, número 365. Nos últimos
meses, as instalações já foram ganhando
um certo aspecto de prontas: o piso do
salão, por exemplo, já foi colocado.

Em 2009, a sede administrativa da APP
e os eventos tradicionais do calendário vão
passar a acontecer em um terreno de 750
metros quadrados, onde estão sendo ergui-
dos três pavimentos: garagem no subsolo,
salão para eventos no piso térreo e admin-
istração no andar superior.

Em breve, a APP vai funcionar na avenida
Rodrigues Alves, na Encruzilhada, número 365

Salão de eventos tem
piso instalado

Salão de eventos tem
piso instalado

6

Arquivo APP
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CONVÊNIOS

Na última edição do APP NEWS
foi anunciado o convênio da APP
com a  OnPharma, uma gestora de
produtos farmacêuticos.  A partir
desta data, a diretoria da APP
recebeu diversos elogios quanto à
iniciativa, uma vez que trouxe
diversos benefícios aos associados.

Todos aprovaram o atendimento
e a qualidade dos serviços
farmacêuticos, além, é claro, dos

descontos oferecidos: de 25 a 70%,
dependendo do produto.

Se você ainda não conferiu a
novidade e quer aproveitar, basta
ligar, fazer o pedido e informar o
número da matrícula do Portus. A
lista com os nomes dos mais de
3.200 beneficiários já está no
sistema da farmácia desde o início
de agosto.

Se o produto estiver disponível

Serviços farmacêuticos
agradam associados

A APP, preocupada com a
formação pessoal e profissional
dos associados e familiares,
renovou convênio com três
instituições de ensino da região.

Um novo contrato foi firmado
com a Fundação Lusíada,
mantenedora do Centro
Universitário Lusíada. O objetivo
é oferecer descontos nas
mensalidades dos cursos de
graduação e pós-graduação. Os
descontos vão de 15% a 20%.

Unimonte

Outro convênio que a APP
mantém é com o Centro
Universitário Monte Serrat. O
contrato continua vigindo,

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.

Na educação, mais parcerias...
porém, algumas alterações fo-
ram introduzidas no acordo
firmado a princípio. Agora, a
partir de 2009, o desconto estará
vinculado somente ao
pagamento dentro do prazo de
vencimento. E atenção: a
inclusão de nomes poderá ser
feita somente até dia 10 de
janeiro para o primeiro semestre.

Liceu Santista

Conforme o comunicado de 22
de setembro de 2008 emitido
pela Sociedade Visconde de São
Leopoldo (Liceu Santista), a
partir de 2009 a Mantenedora
promoverá alteração no critério
de descontos nas mensalidades

escolares. A ‘Bolsa Sindicato’ terá
desconto de 10% nos pagamentos
efetuados até o dia 10. Já a ‘Bolsa
Pontualidade’ terá os seguintes
descontos: 10% para pagamentos
até o dia 3; 5% para pagamentos
efetuados entre os dias 4 e 6 ; e
3% para pagamentos realizados
entre os dias 7 e 10.

AS PARCERIAS VALEM PARA OS
FUNCIONÁRIOS, ASSOCIADOS E SEUS
DEPENDENTES OU AGREGADOS DA
APP. PARA  MAIS  INFORMAÇÕES
SOBRE  AS  MODIFICAÇÕES

CONTRATUAIS, O ASSOCIADO DEVE
ENTRAR  EM  CONTATO  COM  A
SECRETARIA DA APP PELO TELEFONE
3234.1788.

ANÚNCIO DA ONPHARMA
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DIA DAS CRIANÇAS

Assim como pular ‘as sete
ondas’, já é tradição na APP
passar a virada do ano na barraca
de praia conveniada à Associação.

Então, também este ano, a APP
e o Peteca Praia Clube
disponibilizam convites para os
associados da APP que quiserem
participar da festividade. Os
interessados  devem fazer as
reservas de mesas na Secretaria
da APP ou na barraca aos
sábados, domingos e feriados.

O preço, por pessoa, é de R$

Receba 2009 com os pés na areia

Os convites são limitados e estão à venda na
Secretaria da APP ou na própria barraca

Pipoca, algodão, pizza, hot
dog, crepes, mexicano, bolos...
não faltaram opções para a
criançada no último dia 4 de
outubro, quando a APP
comemorou o dia das crianças.

159 meninos e meninas -  filhos
e netos de associados - se
divertiram, e muito, das 9 da

manhã à uma da tarde na sede
do ABRESCAS - simpática
Associação dos funcionários da
Santa Casa de Santos. E não só
eles, os 89 adultos
acompanhantes também. O
Grupo “Os Pimpolhos” levou
alegria ao evento com

tatuagens, balões,
brinquedos e maquiagens. E,
claro, diversas brincadeiras
infantis.

Se não bastasse tudo isso,  na
saída, os pequenos ganharam
presentes e doces.

Contudo, o  evento foi
considerado um sucesso. Então,
só resta à APP agradecer a todos

Não faltou alegria e diversão...

que colaboraram e ajudaram
voluntariamente na
realização de mais esta festa.

Não faltou alegria e diversão...

159 crianças brincaram com o
grupo “Os Pimpolhos” no

evento que festejou o dia das
crianças na APP
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Fotos: Arquivo APP

Arquivo APP
15,00 com direito à
degustação de frutas,
queima de fogos de
modo privilegiado  e a
vantagem de não se
preocupar com os
pertences.

Tudo a partir das
21 horas do dia 31 de
dezembro de 2008
com término previsto
somente às 6 horas da manhã do
dia 1º de janeiro de 2009.

Não deixe para decidir na

última hora, os convites são
limitados. Garanta o seu e entre
bem o ano.


