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Nova sede concluída!
A placa comemorativa da conclusão
da obra de construção da nova sede
social e administrativa da APP já foi

descerrada e o primeiro evento
para receber os associados e

amigos será o tradicional Queijos e
Vinhos, no dia 29 de agosto. PAG 8

No último dia 1º de junho  ocorreram as eleições
para a Diretoria Executiva, para o Conselho Fis-
cal e para a renovação de 1/3 do Conselho
Deliberativo da
A s s o c i a ç ã o .
261 associados
compareceram
na sede para
votação. PAG 3

Eleições definem
diretoria e conselhos

Após eleições, mesa
do Conselho

Deliberativo é
definida. PAG 4

APP vacina mais de
setenta crianças

contra a paralisia
infantil. PAG 5

Participantes do
Portus vão à

Justiça com ações
individuais. PAG 7

Unapportus e FNP
entregam carta ao

presidente da
república. PAG 5
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Nada mais justo que ao término
da construção da nossa sede social e
administrativa que, com certeza, é
a realização de um sonho, não só dos
dirigentes como de todo o quadro
associativo, culminássemos com
uma grande festa comemorativa
com a presença de autoridades
políticas, sindicais e religiosas para
abrilhantar o evento. Estariam
presentes também todos os órgãos
da imprensa falada, escrita e
televisiva que cobririam a
inauguração.

Mas... como sempre tem que
haver um mas... ao analisarmos
friamente a situação, nos
deparamos com várias situações
que, devidamente ponderadas, nos
levaram a mudar totalmente de
atitude.

Como o nosso quadro associativo
é grande, ficaria impossível
acomodar a todos que
comparecessem - e temos certeza
que enorme quantidade
compareceria à solenidade de
inauguração - e, somado a isso, com
os problemas que existem no nosso
Fundo de Pensão (buraco negro,
aposentadorias especiais, plano de
custeio, aporte dos restantes 310

milhões de reais devidos pela União
etc) que vêm colocando em
sobressalto toda a família portuária,
chegamos à conclusão que tal festa,
neste momento, seria inoportuna e
até constrangedora.

Por tudo isso, decidimos - em
reunião do Egrégio Conselho
Deliberativo que contou com a
presença do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva - que
simplesmente descerraríamos uma
placa comemorativa à conclusão da
obra de construção da nova sede so-
cial e administrativa da APP,
procedimento idêntico, alías, ao
ocorrido quando da inauguração da
atual sede da associação em 1999.

Isto não significará, entretanto,
que o nosso calendário de
festividades sofra interrupção.
Tanto é verdade que já agendamos
para o dia 29 de agosto o tradicional
evento Queijos e Vinhos e para 3 de
outubro a Festa das Crianças,
acontecimentos que se realizarão no
nosso novo Salão de Festas. Para
dezembro, no mesmo local, já
iniciamos os preparativos para o tão
esperado e elogiado Café da Manhã
Amigo.

A Diretoria

Atendimento
jurídico da APP
sofre alterações
A advogada Gláucia Ester,

responsável pela assistência
jurídica dispensada aos nossos
associados, passa a prestar
atendimento em novos dias e
horários.

Como já acontecia antes, os
interessados nas consultas e
orientações de cunho jurídico
devem agendar pessoalmente,
ou por telefone, junto à
Secretaria da APP.

A mudança precisou ocorrer
em virtude de alterações
impostas pelo INSS quanto ao
atendimento que diariamente
presta às Associações,
Sindicatos e demais entidades
interessadas em seus Postos de
Serviço.

ANOTE AÍ: A PARTIR DE AGORA,
A DRA. GLÁ UCIA  A TE NDE À S

TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS, DAS

8 ÀS 11 HORAS.
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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

CONSELHO FISCAL
Como membros efetivos:
José Carlos Figueiredo;
Luiz Carlos Interdonato
Azevedo; e Tácio Nunes;
-- Como membros
suplentes elegeram-se:
Domingos Paulo Galante,
Ismael Costa e Wlamir da
Silva Reis.

DIRETORIA EXECUTIVA
- Presidente, Odair Augusto de Oliveira;
- Vice-Presidente, Manoel Motta;
- Diretor Financeiro e de Patrimônio, Thereza de Souza Santos;
- Diretor Secretário, José Gonçalves;
- Diretor Social, Antonio de Oliveira;
- Diretor de Assuntos Jurídicos, Orlando Nelson Coelho;
- Diretor de Benefícios, Moacir Santos;
-- Como Diretores Suplentes, foram eleitos: Adrei Antonio Degásperi,
Antonio Leite da Silva, Osvaldo Pinto de Abreu e Valter Leite Santana.

ASSOCIAÇÃO

Eleições definem nova gestão

No último dia 1º de junho
aconteceram as eleições para a
Diretoria Executiva, para o
Conselho Fiscal e para a
renovação de 1/3 do Conselho
Deliberativo da Associação.

Dos 261 associados que
compareceram na sede da APP
para votar, 221 elegeram a chapa
única inscrita para a Diretoria
Executiva. Outros três anularam
o voto e 37 votaram em branco.

Já para o Conselho Fiscal, 211
votaram na chapa única inscrita,
2 anularam o voto e 48 votaram
em branco. Tanto a DIREXE
quanto o CONFIS foram eleitos
para cumprir um mandato de 4
anos (2009/2013).

O Conselho Deliberativo teve
renovado 1/3 de sua composição

e os  onze novos conselheiros mais
votados cumprirão mandato de 6
anos (2009/2015).

A solenidade de posse da
DIREXE, do CONFIS e dos onze
conselheiros mais votados para a
renovação de 1/3 do CONDEL

ocorreu no último dia 12 de junho,
como prescrito no Estatuto Social
da entidade.

CONFIRA NOS QUADROS A RELAÇÃO

DOS ELEITOS. NA PÁGINA 4, DETALHES

SOBRE A COMPOSIÇÃO DA MESA DO

CONSELHO DELIBERATIVO.

SE VOCÊ MANTÉM
CONVÊNIO COM

NOSSA ENTIDADE,
ANUNCIE NO APP

NEWS. LIGUE
PARA 3234-1788

ANUNCIE AQUI...

A solenidade de posse da DIREXE, do CONFIS e dos onze conselheiros
para a renovação de 1/3 do CONDEL ocorreu no último dia 12 de junho

Arquivo APP

261 associados compareceram na sede da APP para registrar o voto
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Confira o resultado da eleição, realizada no último dia 1 de junho,  para o CONDEL:

Manoel Motta (146 votos); Thereza de Souza Santos (111 votos); Antonio Mendes Filho (83 votos);
Antonio de Oliveira (81 votos), João Batista Andrade Lopes (73 votos); Valdir Pfeifer de S. Júnior
(72 votos); José Gonçalves (64 votos); Orlando Nelson Coelho (61 votos); Josephino Vasques Netto
(59 votos); José Benjamim dos Santos (50 votos) e Sílvio Amado Gonçalves (49 votos).
- Os conselheiros suplentes, com mandato de 2 anos (2009/2011) são: Moacyr Rodrigues Feijoeiro
(46 votos); Edirani Cirino dos Santos (44 votos); Paulo Roberto Machado Rodrigues (33 votos);
Wlamir da Silva Reis (30 votos); Sócrates Ribeiro Filho (23 votos); Márcia Rubino F. Pereira (21
votos); Benedito Solange Costa (20 votos); José Alfredo Ribeiro (18 votos); Levi Atanes Rodrigues
(18 votos); César dos Santos (15 votos); Mariovaldo Alves (12 votos); Manoel Miranda de Oliveira (11
votos); Carlos Alves Ribeiro (10 votos); Horácio Matheus Filho (10 votos); José Nunes dos Santos (6
votos); Ariomar Gabriel (5 votos) e Vitorino Fonseca Cardamone (2 votos).

Para cumprir o que determina
o artigo 80 do atual Estatuto So-
cial da APP, o Egrégio Conselho
Deliberativo da entidade se
reuniu no último dia 24 de junho
para eleger a Mesa Diretora para
um mandato de 2 anos (2009/
2011) e também para dar posse a
10 Conselheiros Suplentes que
substituirão outros tantos efetivos
que se encontram afastados do
CONDEL por motivos
estatutariamente justificados. À
reunião compareceram 28
Conselheiros.

Inscreveu-se apenas uma
chapa, que foi denominada de
CHAPA Nº 1, para concorrer à
eleição. A votação se deu pelo voto
aberto e, com 28 votos favoráveis,
portanto, por unanimidade, a
Chapa nº 1 foi declarada
vencedora e de imediato
empossada. Confira no quadro ao
lado a composição da mesa.

Empossado, o novo Presidente
da Mesa Diretora do CONDEL,
João Pinto de Abreu Filho, deu
posse aos seguintes Conselheiros
Suplentes que exercerão um
mandato no CONDEL durante 2
anos (2009/2011): Moacyr

Mesa do Conselho Deliberativo é definida
ASSOCIAÇÃO

Presidente da Mesa
João Pinto de Abreu Filho

Vice-Presidente
Sílvio Amado Gonçalves

1º Secretário
Jurandir França da Hora

2º Secretário
Josephino Vasques Netto

Rodrigues Feijoeiro (no lugar do
Vice-Presidente da DIREXE,
Manoel Motta); Edirani Cirino
dos Santos (na vaga do Diretor
Financeiro e de Patrimônio da
DIREXE, Thereza de Souza
Santos); Paulo Roberto Machado
Rodrigues (na vaga do Diretor
Secretário da DIREXE, José
Gonçalves); Wlamir da Silva Reis
(na vaga do Diretor Social da
DIREXE, Antonio de Oliveira);
Sócrates Ribeiro Filho (na vaga do
Diretor de Assuntos Jurídicos da
DIREXE, Orlando Nelson
Coelho); Márcia Rubino Ferreira
Pereira (na vaga do Diretor de
Benefícios da DIREXE, Moacir
Santos); Benedito Solange Costa
(na vaga de Maristela Rodrigues
Leite, licenciada); José Alfredo
Ribeiro (na vaga de Alberto

Higino Camargo Assis, licenciado
e Diretor do PORTUS); Levi
Atanes Rodrigues (na vaga de
Tácio Nunes, membro efetivo do
Conselho Fiscal da APP) e César
dos Santos (na vaga de João José
de Souza, falecido).

CONSELHO DELIBERATIVO

Com a mesa composta, o
novo Presidente da Mesa

Diretora do CONDEL, João
Pinto de Abreu Filho, deu

posse aos Conselheiros
Suplentes que exercerão

um mandato no CONDEL
durante 2 anos

Arquivo APP



APPNEWS
APPNEWS

Unapportus e FNP entregam carta a Lula

5

A Unaportus e a FNP entregaram uma carta ao Presidente da República, durante sua estada na cidade
do Rio de Janeiro no último dia 22 de junho.

O documento solicita, em resumo, que se não for
estabelecido um cronograma de desembolso do remanescente
da dívida (R$ 310 milhões) no decurso do segundo semestre
de 2009 e do primeiro semestre de 2010, estaria
inexoravelmente sendo frustrada a expectativa de perenidade
do Portus, uma vez que não se estancaria o fluxo previdencial
negativo e, consequentemente, estaria sendo emperrada a
adoção de medidas complementares à concretização do
projeto de saneamento da entidade.

A adoção dessa medida seria, indubitavelmente,o passo
inicial em direção da definitiva e irreversível recuperação do
Portus. Caso contrário, todos os avanços até aqui obtidos
poderão resultar infrutíferos, com um desfecho de
devastadora dimensão social.

Em outro trecho da carta, as entidades que nos
representam afirmam que “A comunidade portuária sente
natural regozijo pelo fato de a presidência da República haver
reconhecido a responsabilidade do governo pela crônica
inadimplência de suas empresas controladas e pela decisão
de V.Exa. de determinar o aporte de recursos
correspondentes à quitação de seus débitos com o Portus”.

Unapportus e FNP entregam carta a Lula

77 crianças receberam na APP
a primeira dose das chamadas
gotinhas que salvam da
paralisia infantil. A vacinação
contra a poliomielite aconteceu
no dia 20 de junho, um sábado,
das 9 às 17 horas, na sede
administrativa.

O sucesso de mais esta ação
voltada à saúde  demonstra o in-
teresse do nosso quadro
associativo e do público
residente no entorno da
Associação por este tipo de

iniciativa. Assim como das
vezes anteriores, a vacinação
contou com a supervisão da
Secretaria de Saúde de Santos.

Durante todo o dia, as
crianças vacinadas receberam
doces de nossa Associação. A
coordenação do evento foi do
Diretor Social da APP, Antonio
de Oliveira.

Pais e familiares estão de
parabéns pela primeira
iniciativa, mas devem ficar
atentos: o reforço da vacina será

APP vacina mais de setenta
crianças contra a paralisia infantil

SAÚDE

no dia 22 de agosto, outro
sábado.

A vacinação contou com apoio da
Secretaria de Saúde de Santos

Arquivo APP
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O Portus noticiou no início de
julho que o período de
recadastramento foi adiado.  A
previsão anterior divulgada pelo
instituto e retransmitida aqui no
APPNEWS era para que o início
ocorresse em 30 de junho e
terminasse em dez de agosto.
Temporariamente adiado, a
justificativa são as mudanças do
sistema de informática do Portus.

Até o fechamento desta edição,
o novo período não havia sido
divulgado. “Posteriormente,
informaremos a nova data para o

Recadastramento é adiado
recadastramento, onde todos os
assistidos deverão, obrigato-
riamente, comparecer para que
seu benefício não seja suspenso”,
explica o presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira.

Odair informa ainda que
continuará acompanhando os
desdobramentos relativos ao
recadastramento obrigatório de
todos os assistidos que
anualmente o Portus realiza e, em
havendo novidades, elas serão
divulgadas imediatamente no site
da associação.

Site da APP é
constantemente

atualizado

Você associado ou familiar tem
à disposição uma ferramenta
importante de informação: o site
da APP. A página na internet é
constantemente atualizada com
notícias da associação e demais de
interesse do participante do
Portus. Além de ter todas as
edições do APPNEWS. ENTÃO,
WWW.APPORTUS.COM.BR

*Planejando alguma viagem?
Então, não perca a
oportunidade. Em outubro,a
APP vai realizar, em convênio
com a Yellowtur, uma excursão
às Serras Gaúchas. Detalhes,
preços, período e outras
informações podem ser obtidos
com o Diretor Social, Antonio
de Oliveira, ou com a Diretora
Financeira e de Patrimônio,
Thereza de Souza Santos.

**Outra parceria que continua
oferecendo vantagens é a que a
APP mantém com o plano de
saúde Santa Casa. Ainda é
possível aderir ao plano.

***Para a saúde bucal, a APP
mantém desde abril o convênio
com a APO - Assistência
Personalizada Odontológica.
São três tipos de planos  para
os associados: o super, super
personalizado e o super
executivo.

SAIBA MAIS

É com pesar que registramos o falecimento dos associados:
FALECIMENTOS

Nome - Falecimento

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

Carta ao instituto pede
revisão do calendário

A divulgação do calendário de pagamento
de benefícios do segundo semestre previa
para dia 29 de dezembro o pagamento dos
benefícios e para dia 18, o do 13º salário.

Porém, tradicionalmente, os valores são
liberados antes do Natal. Prevendo que o
calendário deste ano dificultaria as
festividades dos assistidos, a Unapportus, a
FNP, os sindicatos e, inclusive, a APP
enviaram uma carta ao diretor presidente do
Portus, Eduardo Celso Marinho, pedindo o
adiantamento do calendário.

Uma boa notícia: o pedido foi aceito pela diretoria e o dinheiro vai
chegar dia 22 de dezembro.

Adalberto Souza 28/04
Terume Seto 20/05
Nelson Ferreira Silva 15/04
Domingos Gonçalves Filho 23/05
Walter Conde 14/06/

Manoel Rodrigues Gonzalez 16/05
Oswaldo Moya 25/04
José Roberto Gonçalves 25/04
Vicente Santos 28/03
Nilton Velho 13/05
Nilton Van Der Haagen 25/05
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Participantes do Portus se
reuniram no último dia 30 de
junho, em Santos, devido ao
sentimento de insatisfação
provocado pela decisão da 16ª
Vara Cível da Justiça de Brasília,
que determinou o corte do valor
adicional referente à aposen-
tadoria especial de 1.108
aposentados em todo o Brasil. Em
assembléia realizada na sede do
Sindicato dos Empregados na
Administração Portuária
(Sindaport) e que teve 4 horas e
42 minutos de duração, os
participantes inconformados
com a situação foram
aconselhados a entrar com ações
individuais na Justiça.

O conflito acontece porque
essas 1.108 aposentadorias, que
foram concedidas como especiais
de 1995 a 1998, são consideradas
divergentes. Elas constam na
carta de concessão do Instituto
Nacional de Seguridade Social
(INSS) como “Aposentadorias
por Tempo de Serviço”, enquanto
que no fundo de pensão estão
cadastradas como “Aposen-
tadorias Especiais”.

Como a decisão judicial foi
favorável à revisão das
aposentadorias, os participantes
atingidos não podem aguardar o
resultado de um recurso coletivo
impetrado pela Federação
Nacional dos Portuários (FNP)
sob risco de perder o prazo de
entrar com ações individuais na
Justiça.

“Foi um consenso de que todos
aqueles que se sentirem
prejudicados devem procurar o
departamento jurídico de seus

APOSENTADORIA ESPECIAL

Participantes do Portus vão à
Justiça com ações individuais

sindicatos e ingressar com ação
individual. [Os santistas] foram
os únicos participantes do Portus
que fizeram essa reunião. Os
trabalhadores de outros portos
também deveriam ter feito por
causa da importância do
assunto”, explica Everandy
Cirino, presidente do Sindaport.

Cirino diz ainda que também
ficou definido que o sindicato vai
consultar a Secretaria de
Previdência Complementar para
questionar essa revisão, pois
“nenhum trabalhador pediu
para aposentar e todos
receberam aval”.

Os cerca 850 participantes
santistas que estão envolvidos
nesse imbróglio também
concordaram em caracterizar
“politicamente”, de acordo com

o sindicalista, que o Portus errou
em não atualizar o regimento
interno do fundo de pensão de
acordo com a lei que alterou a
concessão das aposentadorias
especiais no Brasil.

Sobre esse assunto, vale
ressaltar que a APP deu
entrada, até o fechamento
desta edição, em 497 processos
- com 38 folhas cada - junto ao
INSS em defesa dos seus
associados.  Destes, 140 já fo-
ram acertados e os demais
permanecem no aguardo. Se
não fosse a iniciativa do
departamento jurídico da APP,
diversos associados estariam
sem orientação e seriam
prejudicados.

APP declarou que já entrou com 497 processos em defesa dos  associados

Arquivo Sindaport
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A mudança já começou!
A obra de construção da nova sede, localizada no Macuco,

está concluída e começa a receber os associados
Foram várias etapas.

Preocupação e cuidado para que
as expectativas fossem atingidas.
Muito trabalho e luta para a
conclusão de um projeto que vai
além dos pavimentos e paredes.
Trata-se da realização de um
sonho: não só dos diretores que
acompanharam o dia-a-dia da
obra, mas também dos
associados que se envolveram
com cada notícia e com muita torcida
mandaram boas vibrações para que
tudo saísse  como o esperado. E saiu.

A APP comunica aos associados
e amigos que a “Carta de Habite-
se” expedida pela Prefeitura de
Santos - e que certifica estar tudo
dentro dos conformes para a
mudança - já foi liberada.
Portanto, no mês de agosto, a
nova sede da APP ganha vida - e

muito trabalho também.
O setor administrativo já mudou

e vai funcionar no piso superior. No
novo endereço, funcionários e
associados ganharam um local mais
amplo e confortável. No subsolo, foi
construída a garagem e no piso
térreo, o salão de eventos. Os três
pavimentos foram erguidos na Rua
Conselheiro Rodrigues Alves, 365, no
Macuco, em Santos.

EVENTOS

Para marcar a conclusão da
obra, uma placa comemorativa
foi descerrada no último dia 30
de julho na presença da diretoria
e dos conselhos deliberativo e fis-
cal. Ela marca, simbolicamente,
a inauguração da nova sede.  O
salão de eventos, por sua vez, vai
ter a primeira atividade em 29
de agosto, com o tradicional

Queijos e Vinhos.
Segundo o presidente da APP,

Odair Augusto de Oliveira, o
calendário de eventos segue sem
interrupções. Em outubro, o novo
salão vai receber a festa das crianças
e, em dezembro, acontece o Café
Amigo. “Ou seja, não vão faltar
oportunidades para os associados
conhecerem - e aproveitarem - as
novas instalações”, completa.

Experiência não lhe falta. Foram
trinta e dois anos de Cia Docas,
iniciando carreira como limpador de
locomotivas, passando a ajudante
de maquinista - 2ª classe, até chegar
a maquinista de 1ª classe. Trajetória
profissional que Odair Augusto de
Oliveira muito se orgulha.
Satisfação que não se diferencia na
vida pessoal. Casado com Dona
Neuza, teve um casal de filhos e,
agora, curte seus três netos.

Na APP, já são 12 anos de
dedicação. Tudo começou em 1997,
quando  foi eleito, pela primeira vez,
presidente. Nessa época a
Associação enfrentava crise
financeira, com dívidas em torno de

Presidente, mais uma vez
Perfil: Odair Augusto de Oliveira

27 mil reais. Então, junto à
diretoria, impôs como meta ampliar
os benefícios aos associados e,
assim, aumentar o quadro
associativo e sanar as finanças.

Tal objetivo foi alcançado em
1999: dívidas extintas e a primeira
sede própria, a do Boqueirão. Dez
anos depois, continua a cumprir o
prometido lá no começo: oferecer
sempre mais vantagens aos
associados - seja em parcerias,
assistências em geral e, agora,
inaugurando mais uma sede
própria, no Macuco, em Santos.

Deu muito trabalho. Ele sabe
bem disso, mas nem pensa em
desistir.  Agora, vêm mais quatro

anos pela frente. E pelo sexto
mandato consecutivo, Odair
pretende conduzir a associação da
mesma maneira que conduziu sua
locomotiva por muitos anos: com
firmeza, segurança e
responsabilidade .

Uma placa comemorativa foi descerrada

NOVA SEDE

Arquivo APP

Arquivo APP




