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7Graças ao depósito de 90

milhões de reais feito no dia 18 de
dezembro último na conta do
Portus, como parte do pagamento
dos 400 milhões iniciais
prometidos pelo Presidente da
República para saldar também
parte da dívida das
patrocinadoras para com o
Instituto, os participantes, os
assistidos e os pensionistas
puderam passar com
tranquilidade o final de 2008 e
com a esperança renovada de que
não haverá a liquidação do nosso
Fundo de Pensão - ao menos de
forma imediata -, até porque,
obviamente, o governo não teria
nenhum interesse em pagar uma
conta que tranquilamente
poderia ser extinta com a
liquidação do Fundo.

Por interferência da FNP, leia-
se sindicatos portuários, e da
Unapportus, leia-se associações
de participantes de todo o país,
foi solicitado ao ministro-chefe
da Secretaria Especial de Portos,
Dr. Pedro Brito do Nascimento,
que interferisse junto à Casa

Civil, Tesouro Nacional, para que
o restante dos recursos
prometidos pelo presidente Lula,
no montante de 310 milhões,
fosse remetido ao Portus ainda
em 2009, evitando assim que
eventos ou acontecimentos
políticos possam interferir no
que já está definido, dificultando
com isso todo o trabalho em
curso, com o retorno inevitável
da intranquilidade para todos.

O curioso, e até lamentável, é
sabermos que existem pessoas
que não acreditaram na nossa
luta - e que até torceram pelo
insucesso de nossa árdua
empreitada - e que agora, ao
sentirem que vencemos, arvoram-
se em ícones exclusivos da
salvação do Portus, com a
intenção de colher louros futuros
por um trabalho que nunca,
jamais, executaram sozinhos.

Nossos associados estão
atentos e saberão fazer justiça no
momento certo. O tempo é o
senhor da razão. Depois de muita
luta, pudemos ter um Natal mais
prazeroso e o prenúncio de um

ano com mais esperança em face
do equilíbrio financeiro que o
Portus por certo alcançará. O que
nos foi prometido está prestes de
ser alcançado: uma
aposentadoria tranquila até o fi-
nal de nossas vidas.

Parabéns e um agradecimento
a todos que encamparam nossa
luta - em especial àqueles que
participaram da Caravana da
Vitória que se deslocou a Brasília
no início de maio de 2008.

Nosso gesto de bravura
conseguiu mudar o que a
princípio parecia inevitável: a tão
decantada e famigerada
liquidação do nosso Portus.
Vencemos a primeira batalha,
mas se preciso, novas lutas
empreenderemos para defender o
que legalmente conquistamos e
que por direito sempre terá que
nos pertencer.

Feliz 2009!
A DIRETORIA
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APP já tem novo estatuto

ASSOCIAÇÃO

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

No último dia 6 de janeiro, o
texto do novo estatuto da APP foi
aprovado em última instância
por assembléia geral. O
documento já foi registrado no
cartório correspondente.

Com isso, a partir de 2009
passa a funcionar com
reformulações. As alterações
valem, no mínimo, até 2012.

Segundo Manoel Motta, vice-

presidente da APP e coordenador
da comissão responsável pela
reformulação, 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 segmento
empresarial”, explica.

** A APP parabeniza toda a
diretoria do Sindicato dos
Empregados na
Administração Portuária (
Sindaport)  e o presidente
Everandy Cirino dos Santos
pela reeleição no sindicato e
tem a certeza que, também
na nova gestão, saberão
honrar os votos recebidos
dos participantes.

As eleições ocorreram em
janeiro e a diretoria recebeu
1.201 dos 1.244 votos
válidos.

Este é o quarto mandato
consecutivo à frente da
categoria, que conta com
mais de 5 mil profissionais,
entre pessoal da ativa e os
aposentados.

FIQUE SABENDO...

Confraternização e homenagens
marcam o final de ano

2008 não teve o tradicional evento Café Amigo
por conta das atenções da diretoria estarem
voltadas cuidadosamente à conclusão da
construção da nova sede. Porém, algumas
pessoas não poderiam deixar de ser
homenageadas. Para tal, um almoço de
confraternização reuniu funcionários e amigos
da APP em dezembro último.

Não se tratou de uma grande festa. Apenas um
encontro. Mas não faltou alegria entre os
convidados. Como exemplo, José Gonçalves que
foi escolhido portuário símbolo do ano, recebendo
uma placa para registrar a homenagem.

Quem também compareceu à festa com um
motivo especial foi o provedor da Santa Casa,
Manoel Lourenço das Neves. Ele também foi
homenageado pela diretoria e agraciado com
uma placa.

O jornalista Augusto Capodicasa, árduo de-
fensor das causas portuárias, também se fez presente
para homenagens.

Rubens Pirolo

O provedor da Santa Casa,  Manoel Lourenço das
Neves (à esquerda), foi homenageado e José Gonçalves

(à direita) foi escolhido portuário símbolo
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PORTUS

As eleições aconteceram entre
os dias 29 de novembro e 3 de
dezembro. Em 11 de dezembro,
o resultado dando a vitória à
chapa 1 foi conhecido em carta
oficial dirigida à diretoria
doPortus. Em janeiro, na
cerimônia de posse, a APP Santos
foi ao Rio de Janeiro,
representada pelo presidente
Odair Augusto de Oliveira,
parabenizar os nomeados.

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.

Foram eleitos dois
conselheiros e quatro suplentes
representantes dos participantes
para o Condel - Conselho
Deliberativo e um conselheiro e

Conheça o resultado das
eleições no instituto

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

Os outros componentes do
Conselho Deliberativo são: o
titular Irineu Barros Filho, de
Vitória; seus suplentes Carlos A.
da Rocha Souza, de Belém, e
Manoel Leopoldino de F. Neto,
de Fortaleza; além de Luiz Borba
Souza, de Salvador e Milton
Jorge da Silva Lima, de Maceió.

3.222 eleitores compare-

ceram às urnas através de
votação eletrônica e de cédulas
individuais. Destes, 3.104
elegeram a Chapa 1 - única
concorrente; 75 anularam o voto
e 43 votaram em branco.

A APP parabeniza a Comissão
Eleitoral, que tão bem soube
organizar o pleito, e os eleitos da
Chapa 1, que por certo, saberão
honrar os votos recebidos dos
participantes, assistidos e
pensionistas do PORTUS.

É com pesar que registramos o falecimento dos associados:
FALECIMENTOS

Nome Data de Falecimento
Onofra Batista Julio 13/10/2008
Eduardo Alves Nascimento 05/10/2008
Oswaldo Lopes Ribeiro 09/10/2008
Nelson Lobato Atanes 07/11/2008
Antonio dos S. Figueiredo 22/10/2008
Antonio Wilson Barbosa 03/03/2008
Arthur Cezar de A. Lambert 18/11/2008
João Domingos Fernandes 16/11/2008
Wilson de Barros Lima 25/11/2008
Manoel Aroldo de Souza 03/09/2008
Valdenivio Venancio Martins 15/12/2008
João Salvador Curvello 29/10/2008

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

FIQUE SABENDO...

** Vale lembrar que a
APP também vai entrar
em processo para eleição
da Diretoria, do Conselho
Fiscal e de um terço do
Conselho Deliberativo.
Vá se preparando: a
eleição será realizada dia
1 de junho. O período
eleitoral, conforme o
estatuto, inicia-se em 20
de abril.

Fotos: Arquivo APP

Na cerimônia de
posse dos

nomeados a APP
foi ao Rio de

Janeiro,
representada pelo

presidente Odair
Augusto de

Oliveira
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Na saúde, os convênios
também continuam para os
associados na APP. Na área
bucal, por exemplo, há
mensalidades a partir de R$
18,00. É possível escolher entre
os planos odontológicos  da
Odontoprev e da Paulident.

Outra parceria que continua
oferecendo vantagens -
inscrições abertas - é com o
plano de saúde Santa Casa.

Vale ressaltar que, conforme
vinha sendo alertado nas
edições anteriores  do APP
NEWS, o comparecimento dos
associados às consultas médicas
agendadas melhorou nos
últimos meses.

Por isso, a diretoria agradece
a compreensão de todos os
associados.

INFORMAÇÕES SOBRE COMO ADERIR

AOS PLANOS, NA SECRETARIA DA APP.

CONVÊNIOS

APP também
se preocupa
com a saúde

Mais uma parceria é
firmada para a educação

 As parcerias na educação são,
com certeza, as que mais estão
dando certo e agradando os
associados. Haja vista a quantidade
de documentos assinados
diariamente pela diretoria da APP:
aproximadamente 100 para este
ano. Por isso, 2009 começou com
novidade na lista de instituições de
ensino conveniadas.

No último dia 15 de janeiro foi
firmada a parceria com o Colégio Leão

XIII. O acordo de 20% de desconto
nas mensalidades vale para os
associados, familiares e dependentes.

A escola oferece ensino funda-
mental e médio em um prédio na
rua Conselheiro Lafaiete, 35, no
Embaré, em Santos. Próximo dali,
na rua Castro Alves, dispõe de
ensino infantil e maternal.

O Colégio Leão XIII tem
também a opção de período inte-
gral para alunos do berçário,

educação infantil e  outras séries do
ensino fundamental.

O Colégio Leão XIII é mantido
pelo Círculo de Trabalhadores
Cristãos do Embaré. E o Círculo faz
parte do movimento iniciado há 75
anos, no dia 15 de março de 1932,
pelo padre Leopoldo Brentano, em
Pelotas, no Rio Grande do Sul.

CONFIRA A RELAÇÃO COMPLETA DE

INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS

NO QUADRO ABAIXO.

CONFIRA QUAIS OUTRAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS À APP

Instituto Anglo-
Germânico - Ensino de
Línguas Estrangeiras: inglês,
alemão e português para
estrangeiros.

Colégio Estrela - Educação
Infantil - Fundamental -
Método Montessori

Colégio Uno  - Educação
Infantil e Fundamental

Instituto Olmos de Ensino
Ltda - Colégio Monteiro
Lobato - Berçário e Educação
Infantil

Liceu Santista - Educação
Infantil, Fundamental e Médio

ENSINO SUPERIOR

Universidade Santa
Cecília - UNISANTA - Cursos
Superiores Tradicionais, Curta
Duração e Pós-Graduação

Centro Universitário
Monte Serrat - UNIMONTE
- Graduação Tecnólogo,
Bacharelado, Licenciatura, Pós-
Graduação Latu Sensu

Fundação Lusíada - Cursos
Tradicionais e Pós-Graduação
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As obras de construção da
nova sede social e administrativa
da APP estão em fase de
acabamento. Ou seja, vidros,
portas, portões de acesso, pias,
aparelhos sanitários, equipa-
mentos contra incêndio,
luminárias internas e externas,
pintura geral, complemento do
palco e ligação de água e luz são
etapas já concluídas.

O novo prédio terá ainda
plataforma para os portadores de
necessidades especiais, elevador,
aparelhos de ar condicionado,
divisórias para o setor
administrativo e outros
complementos que estão sendo
instalados.

Finalizados estes ítens
indispensáveis para a liberação
da “Carta de Habite-se” -
expedida pela Prefeitura Munici-
pal de Santos - e vistoria técnica
do Corpo de Bombeiros, a sede
será finalmente inaugurada. A

expectativa é que isso aconteça já
nos próximos meses e que as
quatro grandes festividades da
APP (VEJA ABAIXO À DIREITA), inclu-
sive o aniversário comemorado
em maio, tenham como destino
dos associados a avenida
Rodrigues Alves, 365, na
Encruzilhada. Em breve, será
anunciado o programa que a
diretoria estabelecerá visando a
inauguração da nova casa.

Vale lembrar que as novas
instalações, assim como o atual
prédio, são patrimônios da APP
Santos e não do Instituto Portus.
O esclarecimento é válido uma
vez que alguns associados
mantinham essa dúvida. Então,
a diretoria ressalta que as duas
casas são bens próprios, frutos de
um gerenciamento moderno e
sem empréstimos bancários ou
do Instituto Portus.

Tem inauguração em breve...

A obra está em fase de acabamento para a liberação da “Carta de
Habite-se”, expedida pela Prefeitura e vistoria do Corpo de Bombeiros

Carteirinha será
obrigatória

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.

Eventos serão
na nova sede
Com a inauguração do novo

espaço da APP, os quatro
principais eventos do calendário
da associação devem acontecer
por lá. Prepare-se e anote na sua
agenda:

MAIO - ANIVERSÁRIO DA APP
JULHO - QUEIJOS E VINHOS

OUTUBRO - FESTA DAS CRIANÇAS

DEZEMBRO - CAFÉ AMIGO

As datas e mais detalhes sobre
os eventos serão divulgados
posteriormente aqui no APP
News.

Fotos: Arquivo APP
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Portuários seguem preocupados com a dívida
A Federação Nacional dos

Portuários, por meio do
presidente Eduardo Lirio Guterra,
e a Unapportus, pelo presidente
Vilson Balthar Arsênio, enviaram
em novembro uma carta ao
ministro-chefe da Secretaria Es-
pecial de Portos, Pedro Brito,  a
fim de deixar clara a preocupação

dos portuários quanto à chegada
do restante da verba destinada
pelo governo para tentar
recuperar a dívida das
patrocinadoras e, assim, salvar o
Instituto Portus. No documento,
a FNP e a Unapportus solicitam a
intervenção do ministro para que
a quantia restante - de 310

milhões, em duas parcelas -
chegue ainda em 2009 e não
fique, como previsto, para 2010,
ano eleitoral.

LEIA NO DETALHE ABAIXO.

José Carlos Figueiredo
Fotos: Arquivo APP

QUEM FAZ

Conselheiro técnico do Cenep e ex-
Conselheiro Deliberativo do Instituto Portus

Casado, com três filhos, José
Carlos Figueiredo é mais que um
professor universitário, é um
verdadeiro defensor das causas
portuárias. Na verdade, um
profissional capaz de unir com
louvor os temas ‘educação’ e
‘porto’ nos trabalhos realizados.

Hoje à frente do Conselho
Técnico do Centro de Excelência
Portuária de Santos, o Cenep,
implantado na cidade no ano
passado, possui, como poucos,
experiência e vivência no Porto.

A carreira profissional teve início
já como funcionário da Codesp.
Trabalhou com treinamento,
auditoria e, atualmente, na área
de ensino - Cenep.

Ele que é participante do
Portus desde a criação, na década

de 80, terminou no ano
passado sua gestão como
Conselheiro Deliberativo
do Instituto. Foram
quatro anos  de trabalho
que ele define como
gratificantes.

“Tenho muita honra de ter
participado. Procurei nos 4 anos
ajudar ao máximo por meio dos
meus conhecimentos técnicos e
adquiridos na vivência do
Instituto”, comenta.

No Portus, Figueiredo
coordenou um trabalho técnico
para implantar  a resolução 13 -
que determina que os Fundos de
Pensão implantem instrumentos
de aperfeiçoamento da
governança coorporativa.
“Criamos grupos de trabalho

propondo diretrizes para a
implantação e, em dois anos,
conseguimos nos ajustar às
normas. É um trabalho que
precisa de continuidade e a nova
gestão deve - e com certeza vai -
se aperfeiçoar e levá-lo adiante.”

Para ele, todos os participantes
do Portus precisam se engajar. “A
oportunidade está nos Conselhos
e a atuação da APP, da Federação
e da Unapportus contribui
bastante para essa aproximação
também”.
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2009 chegou com festa na praia
Nada melhor do que entrar o ano

em um ambiente agradável junto
aos amigos e familiares. 2009
chegou assim para as
aproximadamente 160 pessoas que
reservaram seu espaço em duas
barracas oferecidas pelo convênio
entre a APP e o Peteca Praia Clube.

Com direito a assistir um show
pirotécnico de modo privilegiado,
já que as  barcaças com os fogos
ancoram bem defronte da barraca,
os associados renovaram as
esperanças de um ano melhor e
ainda puderam aproveitar à
vontade muitas frutas da época.

Tudo isso, regado a muita
animação, afinal a festa começou
às nove da noite do dia 31 e só

terminou com os primeiros raios do
sol, às 6 horas da manhã do dia 1.

Aproximadamente 160 pessoas curtiram a virada do ano com muita
alegria na barraca associada à 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 deve ser
comunicada 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.

RÉVEILLON

Em 2009 uma coisa é certa: o
que teve sucesso em 2008 vai
continuar. E nessa regra estão
incluídas as campanhas de
vacinações.

A ação destinada à
imunização da gripe Influenza,
por exemplo, em pessoas com
mais de 60 anos já faz parte do
calendário de abril.

Assim como no ano passado,
profissionais da saúde vão vacinar
associados e simpatizantes  na

Vacinações vão
continuar em 2009

sede da APP.  Em 2008, 544 idosos
participaram da campanha.

Fotos: Arquivo APP




