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É sempre bom deixar
registrado aqui nesse espaço
sentimentos de inconformismo e
protesto. Desta vez, é em relação
ao que aconteceu com a verba
que veio do governo como parte
das dívidas das patrocinadoras.

Como é de conhecimento
geral, a participação das
entidades - sindicatos e
associações - foram o fator
preponderante com suas
mobilizações para reverter uma
situação que se apresentava
desesperadora.

Graças ao ato público
realizado em Brasília, com a
presença de portuários de todo
o Brasil, o Governo Federal
concordou em pagar R$
400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais) da dívida de
suas empresas patrocinadoras
do Portus.

Agora, surpreendentemente,
quando recebemos os primeiros
noventa milhões de reais,
tomamos conhecimento de que
foram pagos 1,5% para os
advogados, o que, ao nosso ver,
não é justo.

Na situação em que vive nosso

Instituto, se faz necessário que os
nossos Conselhos Fiscal e
Deliberativo estejam mais vigi-
lantes com tais questões, pois
futuramente poderão ser
responsabilizados, caso alguma
irregularidade possa ter
acontecido.

A porcentagem que, a
princípio, parecia pequena foi
traduzida em números bastante
elevados e, assim, parte do
dinheiro ‘foi embora’ como em
um passe de mágica.

Não conseguimos entender
como, após tanta luta e
sofrimento, vemos escapar de
nossos cofres a importância de -
nada mais, nada menos - R$
1.350.000,00 (um milhão,
trezentos e cinquenta mil reais).

Enquanto isso, para a
mobilização perpetrada pelas
associações e sindicatos de
portuários em Brasília durante
três dias e três noites, com
despesas decorrentes de
locomoção, alimentação e
estadia, não houve o mesmo
princípio de ressarcimento e de
tratamento dispensado àqueles
causídicos.

A Diretoria

Você sabia que muitas pessoas
que trabalharam e tem idade en-
tre 60 anos (se mulher) ou 65 anos
(se homem) poderiam estar
aposentados e não estão? Não
deixe a perspectiva de um direito
perecer, tire suas dúvidas,
informe-se.

Os trabalhadores urbanos do
sexo masculino tem direito a
partir dos 65 anos e as do sexo
feminino a partir dos 60 anos. Se
inscritos na Previdência Social a
partir de 25 de julho de 1991
precisam comprovar 180
contribuições efetivamente.

Portanto, contate a Previdência
no telefone 135 ou pelo próprio
site, agendando uma contagem ou
procure seu órgão representativo,
munido da carteira de trabalho,
carnês de recolhimento, cédula de
identidade; CPF; certidão de
nascimento ou de casamento e
comprovante de residência.

Para mais detalhes sobre como
dar entrada na aposentadoria,
basta acessar WWW.MPAS.GOV.BR.

Tempo de
aposentadoria
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NOVIDADE

Mais vantagens na saúde
Arquivo APP

Os trabalhadores portuários do
Brasil celebraram a conquista da
vice-presidência da Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Transporte (CNTT) da Central
Única dos Trabalhadores (CUT). O
representante da categoria será
Eduardo Lírio Guterra, atual
presidente da Federação Nacional
dos Portuários (FNP).

A nova direção, comandada pelo
presidente dos rodoviários de
Sorocaba, Paulo João Estausia, foi
eleita por unanimidade, em
encontro que reuniu líderes dos
setores aéreo, ferroviário,
portuário e marítimo, entre outros.

As principais frentes de
trabalho de Guterra e dos demais
portuários na diretoria da CNTT-
CUT são antigas reivindicações

dos trabalhadores do País: a
regulamentação da Convenção
137 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT); a revisão da
legislação previdenciária e
mudanças no marco regulatório
para estabelecer a paridade e o
tripartismo na direção executiva
e no Conselho de Supervisão do
Órgão Gestor de Mão de Obra.

Guterra indica que a

modernização do meio portuário
nacional deve ser acompanhada
de políticas sociais em benefício
dos trabalhadores que têm, em
média, 30 anos de profissão. A
ação, de acordo com ele,
“combateria o desemprego
estrutural, se fossem adotadas
medidas compensatórias ao
trabalho portuário”. INFORMAÇÕES

PORTO GENTE.

Portuário é eleito vice-presidente da CNTT-CUT

O Plano de Saúde Santa Casa
traz para a APP mais uma opção
de benefício, com uma parceria de
confiança. A APO - Assistência
Personalizada Odontológica, uma
operadora de assistência
odontológica com mais de 10 anos
de mercado, agora também pode
ser usufruída pelos associados da
APP. O convênio foi assinado no
último mês de abril - entre o
presidente da APP, Odair Augusto
de Oliveira, e o gerente comercial
da APO, Antônio P. Ferraz Neto - e
já está disponível aos interessados.

Por um valor inferior a uma
única visita ao dentista, é possível
usufruir do que há de mais
moderno em odontologia. A APO
atua de acordo com as rígidas
normas de operação e é certificada
com o selo de qualidade ISO 9001.

São três
tipos de
planos  para
os associados
da APP: o su-
per, super
personalizado
e o super
executivo.

Com eles, o
a s s o c i a d o
poderá contar
com rede de
atendimento
em todo o Brasil, prevenção,
diagnósticos, radiologia, peri-
odontia, radiografia panorâmica,
restaurações em resina,
tratamento e cirurgias em
gengiva, coroa odontopediátrica,
clareamento de dentes
desvitalizados, instalação gratuita

de aparelho ortodôntico e
atendimento de emergências 24
horas. Inclusive, cobertura para
prótese total e removível, na
contratação do super
personalizado.  SAIBA MAIS NA

SECRETARIA DA APP SOBRE CADA PLANO

E COMO ADERIR.

A parceria com a APO - Assistência Personalizada
Odontológica, foi firmada no último mês de abril
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Você conhece todas as
parcerias da APP?

É com pesar que registramos o falecimento dos associados:
FALECIMENTOS

Nome Data de Falecimento
Manuel Fojo Iglesias.................................17.12.2008
Waldir da Costa.......................................26.12.2008
Antonio Silva...........................................08.12.2008
Waldir José Melicio..................................14.01.2009
Carlos Cavaca...........................................31.01.2009
Honorato Carlos de Souza........................09.02.2009
Antonio Bonfim Santana...........................18.01.2009
Adauto Benedito de Azevedo.....................01.02.2009
Manoel Machado.....................................30.01.2009
Sebastião Romão da Silva.........................16.12.2008
Valdir Barbosa.........................................10.02.2009
Nilton Bergara de Lucena.........................30.03.2009
Antonio de Castro................................... 02.03.2009
Fernando Manoel dos Santos....................16.02.2009
Fernando Bandeira Vilela Filho.................15.03.2009
João Henrique.........................................18.03.2009
Brasileno José Justo.................................01.04.2009
Caetano Magalhães..................................25.03.2009

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

O APPNews sempre anuncia
novidades em convênios que a
APP firma com empresas e
entidades da região.

Seja na saúde, na educação, no
comércio, são dezenas de
parcerias que visam beneficiar
seus associados e parentes.

A categoria de convênios que
mais agrada os associados são os
firmados com as instituições de
ensino da região. Só este ano, fo-

ram mais de 100 documentos
assinados pelo presidente
autorizando a concessão de
descontos. Ainda há tempo de
obter descontos nas
mensalidades. Basta procurar a
secretaria da APP. Faça o mesmo
para saber como é tornar-se um
conveniado da APP.

A RELAÇÃO COMPLETA DE

PARCERIAS  SE ENCONTRA NA

SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO.

CONFIRA QUAIS OUTRAS
INSTITUIÇÕES

CONVENIADAS À APP

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

Colégio Estrela -
Educação Infantil - Funda-
mental - 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

6

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
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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

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. Todos os
aposentados, pensionistas ou
beneficiários por invalidez vão
precisar se recadastrar no
período entre 30 de junho e 10
de agosto deste ano. Com os
dados atualizados, a APP ajuda
você a lembrar desse dever e
manter o benefício em dia.

O Recadastramento Periódico

para aposentados e pensionistas
tem como objetivo manter
atualizado os dados cadastrais e
cumprir as obrigações legais.

Para se recadastrar é preciso
comparecer à Unip local ou
imprimir formulário disponível
no site do Portus e enviá-lo à
sede do Instituto pelos Correios,

devidamente preenchido,
assinado, sendo obrigatório o
envio de documentos que
comprovem alteração de dados
do beneficiário e o
reconhecimento de firma por
autenticidade em cartório. É
necessária a entrega da cópia do
último contracheque do INSS.

Em breve, começa mais um
recadastramento do Portus

Eleições estão próximas...
Inscrições para candidatos estarão abertas entre 11 a 22 de maio

Aqueles que desejarem se
candidatar a uma vaga no
Conselho Deliberativo, para o
período de 2009 a 2015, podem
se inscrever na secretaria da
associação a partir do próximo
dia 11 de maio, das 8 às 17 horas.

Nas eleições do próximo dia 1
de junho, um terço do Conselho
Deliberativo vai ser renovado. O
prazo de inscrições se encerra no
dia 22 de maio.

No mesmo período, serão
inscritas também as Chapas
Plenas para a diretoria Executiva
e para o Conselho Fiscal da
entidade, estas para o biênio
2009/2013.

Vale lembrar que somente
estão habilitados a concorrer car-
gos eletivos os associados
fundadores, os efetivos e os
pensionistas do Portus que
tenham sido admitidos no
quadro social da APP até 19 de
abril de 2008. Os candidatos ao
Conselho Deliberativo devem se
inscrever pessoalmente,
portando foto 3x4 e informando
o local de trabalho e função
exercida na Codesp (se ativos),
bem como apelidos, se desejarem.

Para concorrer à Diretoria
Executiva, o associado também
precisa ser participante do
Portus  há, no mínimo, cinco

anos ininterruptos. As Chapas
Plenas que se inscreverem deverão
conter nomes de associados para
os cargos, na Diretoria Executiva,
de presidente, vice-presidente,
diretor financeiro e de patrimônio,
diretor secretário, diretor social,
diretor de assuntos jurídicos,
diretor de benefícios, além de
quatro diretores suplentes. Para o
Conselho Fiscal, são três membros
efetivos e três suplentes.

Somente poderão votar
associados da APP inscritos até 19
de outubro de 2008.

AS ELEIÇÕES OCORREM NO DIA 1º DE

JUNHO DE 2009 , SEGUNDA-FEIRA, DAS

8 ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA APP.

Eleições estão próximas...
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PORTUS

O Portus comemorou  30 anos
de fundação no último dia 1º de
abril. Para celebrar a data foi
celebrada Missa de Ação de
Graças, na Igreja Santa Rita, no
Centro do Rio de Janeiro.Após a
missa, a celebração teve
continuidade na sede do Portus.

Participaram do evento o
Ministro-Chefe da Secretaria Es-
pecial de Portos (SEP) Pedro Brito,
o Chefe de Gabinete da SEP,
Augusto Wagner Padilha Martins,
presidentes de patrocinadoras,
dirigentes sindicais, diretoria,
funcionários e alguns
participantes. E claro, entre eles,
a APP Santos estava representada
por seu presidente Odair Augusto
de Oliveira e pelo presidente do
Conselho Deliberativo, João Pinto
de Abreu Filho.

Foi uma solenidade simples, mas
bastante bonita. Os funcionários
que já completaram 30 anos de
trabalho foram homenageados
pela diretoria do Portus e os
Presidentes da Federação Nacional
dos Portuários - FNP, Sr. Eduardo

Instituto completa
30 anos de fundação

Lírio Guterra e da UNAPPORTUS,
Sr. Vilson Balthar Arsenio com
placas de agradecimento pela
atuação dessas Entidades na defesa
da perenidade do Portus, entregues
pelo Ministro e seu Chefe de
Gabinete.

O auge da cerimônia foi
marcado pelo pronunciamento do
Sr. Ministro Pedro Brito, que se
comprometeu a continuar o
trabalho pela liberação total dos
recursos prometidos pelo Governo
Federal, em pagamento às dividas

de contribuição das
patrocinadoras, assumida pelo
Presidente Lula com o aporte
imediato dos restantes R$ 310
milhões, ainda para 2009.

Em seguida, o Ministro
descerrou a placa de
agradecimento dedicada a ele e ao
Presidente da República pela
decisiva ação do governo em defesa
da perpetuidade da Instituição. A
cerimônia foi finalizada com um
entusiasmado parabéns cantado
pelos presentes.

Em reunião, realizada no último dia 2 de
abril, o balanço anual de 2008 foi aprovado.

 No encontro, estavam presentes o Conselho
Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Diretoria
Executiva e a diretora da contabilidade
Cintia, Maria Aparecida.

Na ocasião, também foi aprovada a
previsão orçamentária para o período entre
12 de junho de 2009  e 11 de junho de 2010.

Balanço anual da
APP é aprovado

Na reunião, também foi aprovada a previsão orçamentária

Na comemoração, a APP foi representada pelo presidente Odair Augusto
de Oliveira e pelo presidente do Condel, João Pinto de Abreu Filho

Arquivo APP

Arquivo APP
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Esse ano, excepcionalmente, a
APP não montou posto de
vacinação contra a gripe em sua
sede. O motivo é a obra da nova
sede que, no momento, tem toda
a atenção da diretoria. Mas os
associados devem procurar até dia
8 de maio um dos postos de
vacinação contra a gripe,
montados pelas secretarias de
saúde das cidades da região.

Deixe a gripe na saudade,
vacine-se. Este é o tema da
Campanha Nacional de Vacinação
do Idoso, destinada à imunização
da gripe influenza em pessoas com
mais de 60 anos. Não perca
tempo.

CAMPANHA

A Secretaria de Estado da
Saúde pretende vacinar contra a
gripe pelo menos 3,6 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais a
partir de 25 de abril, início da
Campanha de Vacinação contra
Gripe para o Idoso.

O número corresponde à meta
de 80% dos cerca de 4,5 milhões

Não se esqueça: começou
a campanha contra a gripe

de idosos no
Estado.

Na região da
B a i x a d a
Santista a
expectativa é
vacinar 159 mil
idosos, 80% das
199 mil pessoas
com 60 anos ou
mais na área.
Para a região,
vieram 230 mil
doses.

INFLUENZA

A vacina con-
tra a gripe tem eficácia
comprovada e deve ser tomada
todo ano, pois o vírus se modifica
constantemente. A Campanha é
realizada antes do inverno para
prevenir o risco de transmissão de
doenças respiratórias na estação,
principalmente em idosos.
Segundo a Secretaria Municipal
de Saúde, a vacina não provoca a
gripe.

Se isso acontecer é porque a

pessoa já estava contaminada pelo
vírus e não houve tempo da
imunização agir no organismo.
Algumas pessoas podem
apresentar apenas dor leve e
pequena vermelhidão no local da
aplicação, sendo muito raro
ocorrer febre e mal-estar. Quem
já teve reação alérgica à dose an-
terior ou é portadora de doenças
neurológicas em fase aguda não
pode ser vacinada.

FIQUE SABENDO...

*** Vale lembrar também que na futura sede será obrigatória a apresentação da carteirinha de
associado 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. É de graça! Basta
levar uma foto 3x4 na secretaria da APP e pedir a sua.

**Outra parceria que continua oferecendo vantagens é a que a APP mantém com o plano de
saúde Santa Casa. Vale ressaltar que os associados devem comparecer às consultas médicas
agendadas ou devem desmarcar previamente .  Ainda é possível aderir ao plano. Informações
sobre como aderir aos planos, na secretaria da APP.

*O verão acabou, mas ainda é possível aproveitar os dias de sol de outono na barraca do Peteca
Praia Clube, conveniada à APP. Em qualquer estação, a agremiação mantém uma barraca
de praia armada nas areias do Gonzaga, na direção do Posto 4, sempre aos sábados,
domingos e feriados.

Assecom Santos

Os associados devem procurar até dia 8 de maio um
dos postos de vacinação contra a gripe Influenza
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Eventos serão
na nova sede
Com a inauguração do novo

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

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.

NOVA SEDE

Tudo pronto...
No encontro realizado no

último dia 2 de abril - entre
o Conselho Deliberativo,
Fiscal e Diretoria Executiva
- também foram tomadas
decisões sobre a
inauguração da nova sede.

Ficou definido que o tão
esperado momento vai
ocorrer logo após as
eleições, marcada para dia
1 de junho. A data ainda vai
ser definida e anunciada
logo mais. Então, aguarde e
vá se preparando...

Só falta definir
a data...

O Corpo de Bombeiros já deu
aval. O prédio foi construído
dentro dos padrões técnicos de
segurança. Agora, só falta a
liberação da “Carta de Habite-
se”, expedida pela Prefeitura
Municipal de Santos.

Atualmente, o setor admi-
nistrativo está sendo mon-
tado no piso superior da
nova sede que será na aveni-
da Rodrigues Alves,  no
número 365. A previsão é
que os trabalhos sejam con-
cluídos em breve.

Com isso,  a APP vai
funcionar em um local mais
amplo e confortável.  No
terreno de 750 m2, foram
erguidos três pavimentos:
garagem no subsolo , salão

Construída de acordo com as
normas exigidas pelo Corpo de

Bombeiros, agora, para a
inauguração da nova sede só falta

a liberação da “Carta de Habite-
se”, expedida pela Prefeitura

Municipal de Santos

Tudo pronto...

para eventos no piso térreo
e administração no andar
superior,  que está sendo
concluída.

Fotos Arquivo APP




