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E MAIS:
- APP recebe

presidente da
Câmara de

Santos. PAG 6

- Aulas de dança
passam a ser

duas vezes por
semana. PAG 9

- Mensalidade da
APP é reajustada
em 2 reais. PAG 4

Agora, “só” falta o
Congresso aprovar

Saiu no Diário Oficial da União o  despacho
da Presidência da República que encaminha
ao Congresso Nacional o texto do projeto de
lei em favor da Secretaria de Portos, com
crédito  no valor de 333 milhões. Os
deputados, agora, precisam votar a favor da
liberação da quantia que já havia sido
prometida, pelo governo, como parte do
pagamento da dívida com o Portus.
OPINIÃO PAG. 2 / DETALHES PAG. 4

DESTAQUE

Comissão que trata da
complementação da

aposentadoria esteve
conversando com novo

presidente da Codesp. Saiba o
que disse Angelino Caputo e

Oliveira na PAG. 3

Baile da Ressaca, de
Aniversário, Queijos e
Vinhos... Os eventos
sociais da APP estão a todo
vapor. Vem mais por aí...
PAG. 10
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EDITORIAL

SONHO OU PESADELO?

Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 365 - Macuco - Santos/SP
Telefones: 3234-1788/3234-1387

www.apportus.com.br / secretaria@apportus.com.br

APP News é uma publicação da
Associação de Participantes do Portus - Santos

Diretoria Executiva: Presidente Odair Augusto de Oliveira; Diretor
Secretário Manoel Motta; Diretor Financeiro e de Patrimônio  There-
za de Souza Santos; Diretor de Assuntos Jurídicos Orlando Nelson
Coelho; Diretor Social e de Benefícios Moacir Santos.

Jornalista Responsável:  Cristiane Amaral  - Mtb. 52.220

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS DO PORTUS

Fonte: Portus
www.portusinstituto.com.br

Fonte: Previdência Social
www.previdencia.gov.br
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As recentes mudanças na
SEP e na CODESP aumentam
as nossas preocupações em
relação ao nosso Fundo de
Pensão, o PORTUS.

É certo que o ministro
Antonio Henrique Oliveira no
dia 8 de abril, em reunião que
com ele mantivemos na SEP,
em Brasília, disse-nos que “um
projeto de lei estava pronto
para ser encaminhado ao
Congresso Nacional com o fim
de aprovar recursos da ordem
de 333 milhões de reais para
saldar parte da dívida das
patrocinadoras com o
PORTUS e que os
participantes poderiam ficar
tranquilos, pois não era
intenção do governo deixá-los
sem os seus benefícios com
uma possível liquidação do
Instituto”.

É certo que o projeto de lei
anunciado pelo então ministro,
de fato, foi recentemente
encaminhado ao Congresso
Nacional com a seguinte
mensagem da Presidente
Dilma: no 187, de 9 de julho de
2014. Encaminhamento ao

Congresso Nacional do texto
do projeto de lei que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de
Portos da Presidência da
República, crédito
suplementar no valor de R$
333.250.000,00, para reforço
de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.”

É certo também que o
deputado federal Paulo
Teixeira quando esteve no
SINDAPORT em reunião
com a APP prometeu nos
ajudar na liberação dos 333
milhões, uma vez que faz
parte da comissão de assuntos
financeiros na Câmara
Federal.

É certo ainda, que o
presidente da CODESP, Dr.
Angelino Caputo e Oliveira,
em recente reunião com a
APP, prontificou-se a nos
ajudar no que fosse possível e
dentro da lei, dizendo,
inclusive, que chegou a
participar de algumas
reuniões em Brasilia sobre as
questões do PORTUS e que
sentiu firme disposição do

governo em querer equacionar
os problemas do nosso Fundo
de Pensão.

Como visto, tais notícias
seriam por demais suficientes
para desencadear um enorme
otimismo no seio da família
portuária. Porém, com a nossa
vivência, aprendemos a esperar
o ovo no galinheiro e não ainda
na galinha...

Como já passamos por
inúmeros sobressaltos, é bom
termos cautela quando o
assunto a tratar for o PORTUS.
Continuaremos na expectativa
e em alerta constante.
Contribuímos para a
realização de um sonho e não
queremos ver esse sonho
transformar- se em pesadelo.

“A estrada torna-se longa
quando não se tem um
objetivo”.

 A DIRETORIA
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APOSENTADORIA

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

Comissão vai à Codesp tratar da
complementação com nova diretoria

Reprodução Youtube Canal Aquaviário
A comissão que trata da

complementação da
aposentadoria, criada ano
passado no Sindaport, foi no
dia 2 de julho à sede da Codesp
para um encontro com a nova
diretoria.

Os integrantes Avelino
Morgado, Josephino Vasques
Netto, Odair Augusto de
Oliveira, Orlando Nelson
Coelho, Rubens Lopes Ramos
e Rubens Oliari e também os
membros do sindicato
Everandy Cirino dos Santos,
João Andrade e Waldir Pfeifer
foram recebidos pessoalmente
pelo presidente Angelino
Caputo e Oliveira e pelo
Diretor de Planejamento
Estratégico e Controle, Luis
Cláudio Montenegro.

O presidente Angelino
Caputo e Oliveira prometeu
terminar os estudos já
iniciados e que constam de um
processo que se encontra na
Diretoria de Planejamento
Estratégico e Controle, para,
em seguida, encaminhar o

A Comissão foi criada em
outubro de 2013 com
objetivo de tratar da
extensão aos aposentados
admitidos na empresa até
04 de junho de 1965 e que
têm direito ao usufruto do
benefício da Complemen-
tação de Aposentadoria, dos
reflexos dos Planos de
Cargos e Salários, de 2007
e de 2013, originalmente
destinados aos empregados
da ativa.

pleito dos
aposentados
complemen-
tados à SEP e,
daí, para o
DEST, órgãos
governamen-
tais responsá-
veis pela
definição da
q u e s t ã o .
Também pro-
meteu a todos:
agilidade nos
procedimentos finais.

Avelino Morgado e Rubens
Oliari, ex-empregados da
CODESP e que a partir de
janeiro de 1988 implantaram
na empresa o benefício da
complementação das aposen-
tadorias aos empregados com
direito e admitidos até 4 de
junho de 1965, se ofereceram
para colaborar no arremate das
tratativas administrativas em
andamento, no que se refere às
análises das planilhas de
cálculo e das transposições das
categorias.

 O presidente Angelino Caputo e Oliveira
prometeu agilidade nos procedimentos finais
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Desde julho deste ano,
a mensalidade da APP
subiu dois reais,
passando a ser 12 reais.
Desde 2009, a quantia de
10 reais não era
reajustada.

O valor foi aprovado no
dia 24 de março quando
aconteceram duas
reuniões do Conselho
Deliberativo.

 Uma, ordinária, teve a
aprovação, por unani-
midade, do Balanço
contábil da APP de 2013
e a Previsão Orçamen-
tária para o período de
12/6/2014 a 11/6/2015.

Na outra, extraor-
dinária, o mesmo
Conselho aprovou, por
maioria de votos, o
reajuste da mensalidade
paga pelos associados.

As reuniões contaram
com a presença de 35
participantes.

Mensalidade
tem R$2 de

reajuste
Saiu no Diário Oficial da União do dia 10 de julho o  despacho

da Presidente da República que encaminha ao Congresso Nacional
o texto do projeto de lei em favor da Secretaria de Portos da
Presidência da República, com crédito suplementar no valor de
R$ 333.250.000,00, que seria a quantia prometida e que faltava
ser paga.

Agora, inicia-se uma nova etapa junto ao Congresso Nacional
no sentido de convencer os deputados a votarem a favor do projeto,
para que o Portus possa continuar honrando seus compromissos
sociais e fiscais.

Antes da publicação, o presidente da APP, Odair Augusto de
Oliveira, do Sindaport, Everandy Cirino, e da Unapportus,
Jurandir França da Hora,  foram à Brasília no dia 8 de abril para
tratar do assunto e estiveram reunidos com o deputado federal
Paulo Teixeira, do PT, e com o então Ministro da Secretaria dos
Portos, Antônio Henrique de Oliveira.

Já está no Congresso o
projeto de lei do Portus

Documento visa aprovar recursos para o
Instituto. Deputados precisam votar a favor

Presidente da APP se apresenta
a novo presidente da Codesp

Angelino Caputo e Oliveira
assumiu o cargo de diretor-
presidente da Codesp no dia 11
de abril. Ele estava como
assessor especial da casa civil da
Presidência da República desde
julho do ano passado e agora
assume a vaga de Renato Barco.

Por conta dessas mudanças,
o presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, esteve na
sede da Codesp junto com o
presidente da Unapportus,
Jurandir França da Hora, no
dia 14 de maio. Na oportuni-
dade, ambas as entidades
foram apresentadas a ele.

A ideia da visita foi também
sensibilizar o novo presidente
para que se sinta um novo
soldado nessa luta em defesa do
Portus, no lugar do soldado
Barco que saiu.

A resposta foi favorável.
Disse o novo presidente:
“dentro da lei, estou disposto a
dar todo tipo de auxílio”.

Já está no Congresso o
projeto de lei do Portus
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Rua Itororó, 132 - Centro - Santos/SP
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email: opticaaespecialista@ig.com.br

MUSEU PELÉ

APP
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No dia 8 de julho,
representantes dos trabalha-
dores portuários - entre eles,
integrantes da diretoria da APP
- se encontraram a convite do
prefeito Paulo Alexandre
Barbosa. Primeiro, tomaram
um café da manhã no Estação
Bistrô restaurante-escola, onde
falaram, num bate-papo
informal, com o chefe do exe-
cutivo sobre os problemas que
afligem os portuários.

Depois, foram convidados a
conhecer o Museu Pelé e tirar
fotos com parte do acervo de
2.545 peças. Na área
interativa, os visitantes
brincaram e testaram suas
habilidades futebolísticas em
equipamentos que contam com

tecnologia de
ponta.

Para o presi-
dente da APP,
Odair Augusto de
Oliveira, corin-
thiano assumido
e “com orgulho”,
como faz questão
de frisar sempre,
a visita ao Museu
Pelé junto com os
colegas portuá-
rios foi ótima.

“O museu tem um signifi-
cado especial pra cidade e
Santos estava precisando de
um espaço como esse. Com

Portuários encontram prefeito

certeza, vai atrair muitos
turistas pra cidade e pra uma
região colada ao porto, que
muitos acabavam nem
visitando”, ressalta.

Depois de um cafezinho, todos foram
convidados a conhecer o Museu Pelé

Quando for até a
APP, identifique-se

na portaria e
estacione no

subsolo

Divulgação
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Av. Dr Pedro Lessa, 1293 - Ponta
da Praia-Santos SP

(013) 3345-4518 / 3345-4519

LIGUE AGORA E SE INFORME SOBRE SEUS DIREITOS

Adaptações Automotivas

Veja algumas doenças
que poderão se

enquadrar nestes
benefícios:

 tendinite, câncer de mama,
próteses, problema de coluna,

amputações, esclerose
múltipla, artrite, artrose renal
crônica, parkinson, doenças
neurológicas, avc (derrame).

Fique isento do IPI,
ICMS, Rodízio e IPVA

AUTO ESCOLA JAVAROTTI

Temos treinamentos para habilitados: pessoas que possuem
trauma, medo ou insegurança. E também ônibus adaptado

para pessoas com deficiência na categoria D

VISITA

6

Arquivo APP

O presidente da Câmara Municipal de
Santos, vereador mais votado nas últimas
eleições, Sadao Nakai,esteve na sede da APP
no dia 14 de julho em uma visita de cortesia.
Ele foi acompanhado e a convite do
conselheiro Valter Leite Santana,  tendo sido
recebido pela Diretoria Executiva e
presidente Odair Augusto de Oliveira.

Na ocasião, além de tomar um cafezinho,
Sadao conheceu as dependências de nossa
entidade e sentou-se para saber um pouco
mais sobre a situação do Instituto Portus que preocupa bastante
todos os associados e assistidos.

Antes de se despedir, o vereador se colocou à disposição enquanto
for presidente da Câmara, ou mesmo depois, na qualidade de
político.

Presidente da Câmara de
Santos conhece a APP

Sadao Nakai sentou-se
para saber um pouco mais

sobre a situação do
Instituto que preocupa

todos os associados
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Mais um prazo foi dado: 30
de setembro. Em reunião com
a Federação Nacional dos
Portuários em março último, o
então ministro Antonio
Henrique Silveira disse que o
governo encaminharia, em
breve, um projeto de lei ao
Congresso Nacional, visando
aprovar recursos para o
pagamento da dívida das
patrocinadoras com o
PORTUS.

A intervenção, iniciada em
agosto de 2011, já foi prorroga-
da dez vezes.

Pela 10a vez,
intervenção é
prorrogada

NOTÍCIA REPETIDA
Barra Bonita: inesquecível

CALDAS NOVAS - De 5 a 8 de setembro
RIO DE JANEIRO - De 5 a 8 de setembro
PORTUGAL - De 5 a 13 de outubro
ITÁLIA - De 13 a 23 de novembro
FOZ DO IGUAÇU com cataratas brasileira/
argentina e compras no Paraguai e na
Argentina - De 14 a 20 de novembro

ORLANDO – EUA - De 2 a 16 de dezembroP
R
O
G
R
A
M
E
-
S
E

Inesquecível foi como
classificaram os participantes da
última excursão que a APP fez em

selvagens - que dividem espaço
com barquinhos de pescadores,
jet-skis, algumas mansões e
bonitas paisagens.parceria com a Yellow

Tour. O grupo (foto)
saiu de Santos e
encarou 300km de
estrada até Barra
Bonita, onde o famoso
e poluído rio Tietê, que
atravessa São Paulo,
pode ser explorado em
um passeio de barco.
Mas por lá, as águas
do rio são limpas e os
associados e amigos
puderam ver muitas
aves - como garças-
pardas, biguás, patos

Arquivo APP

40.pmd 03/08/2014, 22:097



APP
NEWS

APP
NEWS

8

NÃO SE ESQUEÇA...

- Aurea Edwirges Lopes
Malheiros
- Maria Cristina Domin-
gues Vilarinho

FALECIMENTOS

- Thereza dos Santos Lyra
- Edith Felix Marquejane
- Carlos Rodrigues da Cunha
- Brasilina dos Santos
- José Policarpo Arantes
- Helena Lucia da Costa Fuschini
- Conceição Maria Justino
- Rosani Margarete Silvino Ortiz
- Marli Tavares do Nascimento
- João Paulo Ruiz
- Helena Lopes Ramos
- Athayde Mendes de Oliveira
- Nilza Santos Silva
- Elza Alvares Lima
- Filomena Ferreira Chaves
- João Silva
- Waldyr Pereira de Carvalho
- Josenice Amorim de Souza
- João Gama
- Iracy Gonçalves Cananea
- Claudette Racciotti Rodrigues
- Marivalda Barbosa dos Santos
- Marlene Dantas Rocha
- Graziella Furtado Alonso
- Odir Felipe dos Santos
- Arlindo Duarte
- Roberto Novo Afonso
- Clarice Inocencio
- Sonia Ma Carvalho Mendonça
- Moises Messias de Araujo
- Eduardo Tavares
- Maria Isabel M. A. Serrão
- Eremita Miranda Ferreira
-  Marcelo Ribeiro
- Julio Alves Barreto
- Sandoval Caetano
- Eugenio Lopes Correa Filho
- Nestor dos Santos
- Solange Rodrigues da S. e
Silva

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

Sempre com grande pesar, notificamos em nossos
informativos os falecimentos de companheiros associados
para que os amigos e familiares distantes possam tomar
conhecimento do ocorrido. Desta feita, dentre os falecidos,
queremos deixar registrada nossa homenagem a uma pessoa
que sempre nos ajudou na parte social com seus quitutes,
apoio e aconselhamento. Nossa saudade, Dna. ROSA LIMA
DE CAMARGO, que Deus a mantenha ao Seu lado.

A PALAVRA DA DIRETORIA

Dona Rosa Lima de
Camargo sempre esteve

junto à associação
ajudando no que fosse

preciso. Mãe da
funcionária da APP, a

secretária Paula, dona
Rosa nos deixou no

último dia 5 de junho

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato com
nossa Associação para
orientação sobre pensão e o
Portus

A prova de vida é um pro-
cedimento instituído pelo INSS
em 2011 para todos os que re-
cebem algum tipo de benefício
(aposentadoria, pensões e
auxílios) e é feita anualmente
no banco em que o segurado
faz o saque do valor mensal.
Essa é a terceira vez que o prazo
é prorrogado. Agora, devido ao
grande número de pessoas que
não havia dado sinal de vida, o
prazo foi estendido para

Prova de vida deve
ser feita até dezembro

INSS

dezembro.
INCAPACITADOS

Caso o segurado se encontre
incapacitado por motivos de
doença ou dificuldades de loco-
moção, a prova de vida tem que
ser feita por meio de um
procurador nomeado por ele.
Esse representante deve apre-
sentar em uma agência do INSS
procuração assinada conforme
modelo disponível no site da
Previdência .
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Já são anos de atividades
dentro e fora do salão e as
mudanças começaram a ser
sentidas entre os dançarinos.
Mas não foi uma exclusividade
das aulas da APP. As pessoas
que têm o hábito de dançar em
salões apresentam uma
alteração significativa de
comportamento: menos
timidez, mais confiança, mais
vontade de encontrar os ami-
gos e de sair. O equilíbrio emo-
cional, tão importante para
emagrecer e manter o peso
desejado é mais facilmente al-
cançado e se torna um fator
decisivo para conquistar um
corpo mais saudável.

Dançar aumenta a
frequência cardíaca, estimu-
la a circulação do sangue,
melhora a capacidade respi-
ratória e queima muitas calo-

rias. Você pode queimar 700
calorias em uma hora.

Então, se faz tão bem... por
que não dançar ainda mais???
Agora, as aulas acontecem
duas vezes por semana na APP.
O acréscimo de mais uma noite
de aulas por semana aconteceu
por causa da enorme procura
de associados que buscam essa
melhor qualidade de vida, com
o sincronismo dos primeiros
passos ou até mesmo o
aprimoramento dos passos já
adquiridos.

Sob a coordenação geral da
professora  Paula Camargo,
mestres de dança passam a
frequentar o salão social da
entidade todas as terças e
quintas, sempre das 20h às
22h. Detalhes na secretaria da
APP com a própria Paula pelo
telefone (13) 3234-1788.

As aulas de dança
ganham mais um dia

Professores passam a frequentar o salão
social todas as terças e quintas à noite

SOCIAL

O acréscimo de mais uma noite de aulas por semana aconteceu
por causa da enorme procura de associados

Remédios?
Muletas?
Tudo sem
uso? Doe!

A APP continua a receber
e repassar equipamentos
como cadeira de rodas, mu-
letas e andadores  pra quem
não tem condições de com-
prar no momento em que a
necessidade bate à porta.

Por outro lado, muitas
vezes temos em casa um
desses objetos que não são
mais necessários e estão lá,
de canto, ocupando espaço.

É importante ressaltar
que, assim que doados, os
objetos passam a ser de pos-
se da associação e são em-
prestados para que sejam
usados pelos associados no
período da necessidade.

Já os remédios têm pra-
zo de validade e não podem
ficar guardados por muito
tempo. Portanto, medica-
mentos também podem ser
doados. Eles também serão
disponibilizados a quem
precisa.

9

Arquivo APP
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Baile de
Aniversário

O calendário de
eventos da APP é
agitado e 2014
começou com um

baile de dar orgulho a qualquer
festeiro e de deixar a pergunta:
se o primeiro foi assim, como
serão os próximos, hein? Pra
começar, todas as mesas do
salão foram vendidas. Ou seja,
salão literalmente lotado.

No palco, um  conjunto
acostumado a comandar festas
de primeira linha. New Zago
agitou os convidados que
entraram a madrugada. No dia
seguinte, o comentário era, na
grande maioria, sobre as
pernas e pés cansados. É, esse
foi o Baile da Ressaca. O
primeiro de 2014.

“Parabéns pra
você, nesta data
querida...” E que data
mais especial. São 23

anos da APP e que merecia
mesmo ser comemorado com
muita alegria e festa entre
amigos. Por isso, a APP
organizou uma noite para
associados, familiares e
simpatizantes com a apre-
sentação da Banda Luzes de
São Paulo. O baile de aniver-
sário foi muito bem aprovei-
tado por cerca de 300 pessoas.
E como acontece todos os anos,
o presidente Odair anunciou o
apagar das  velinhas e todos
ganharam um pedacinho de
bolo. Desta vez, de leite
condensado com ameixas.

Baile da
Ressaca

Mesas à luz de
velas com garrafas de
vinho decoradas.

Falando em decoração, isso
não faltou no salão todo,
muitos xales pelas paredes e
luzes coloridas davam o tom
desse evento que se tornou tão
tradicional na APP, o Queijos e
Vinhos. Os queijos estavam a
disposição nas mais variadas
espécies, além dos sanduíches
de metro, uvas e vinhos do sul
do país. Tudo isso, ao som da
Banda Imagem.

Queijos e
Vinhos
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20/set

Baile daBaile daBaile daBaile daBaile da
PrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimaveraPrimavera

24/out

EventoEventoEventoEventoEvento
InfantilInfantilInfantilInfantilInfantil

29/nov

Baile deBaile deBaile deBaile deBaile de
encerra-encerra-encerra-encerra-encerra-

mentomentomentomentomento

6/dex

CaféCaféCaféCaféCafé
AmigoAmigoAmigoAmigoAmigo

Ps .Ps .Ps .Ps .Ps .
reservas na

secretaria
da APP

Põe na
agenda

Baile da
Ressaca

Queijos e
Vinhos

Baile de
Aniversário

2014
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