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O Conselho Deliberativo da APP mudou. Duas eleições agitaram a
associação nos últimos meses. A primeira em junho elegeu um terço de
novos conselheiros. São 11 eleitos, mais seus suplentes. Já no dia 1 de
julho, a Mesa Diretora foi definida em pleito de chapa única. O ASSUNTO

É DESTAQUE NESTA EDIÇÃO DO APPNEWS NA PÁGINA 3.

Associados
embarcam  em

férias para
Portugal na

segunda quinzena
de agosto. PAG 6

Veja o resumo
das atividades
assistenciais e
jurídicas da

APP nos últimos
tempos. PAG 7

Diretoria tenta
melhorar Plano de

Saúde e negocia
benefícios melhores
para os associados

da APP. PAG 5

APP comemora
24 anos com
baile. PAG 8
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EDITORIAL

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

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS DO INSS
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Quando redigíamos este editorial
ainda não tínhamos notícia sobre o
aporte, ou não, da primeira parcela
dos R$ 333.250 milhões nos cofres do
PORTUS.

Em recente reunião em Brasília com
sindicalistas portuários de todo o Brasil para fechamento da
campanha salarial, o Ministro da Secretaria Especial de Portos
SEP, Edinho Araujo, foi o primeiro a dizer “que estariam sendo
depositados 20 milhões a título de primeiro pagamento da dívida
consolidada das patrocinadoras”.

Disse, também, que “deveríamos ficar atentos, pois, em relação
ao PORTUS, o sinal amarelo estava aceso”.

Foi muito bom o aviso do Ministro durante a reunião. Quando
terminarem os R$ 333.250 milhões como ficaremos?

Todas as parcelas pagas pelo governo até hoje não foram
contempladas com juros ou correção monetária, causando-nos
enormes prejuizos: recebemos a prazo o que deveríamos ter
recebido à vista.

Tramitam na Justiça contra as patrocinadoras inúmeras ações:
dívidas da Petrobrás, R.T.S.A. etc... e a nossa esperança é que
sejam julgadas com êxito a nosso favor, antes que os R$ 333.250
milhões se esgotem.

O sinal amarelo dito pelo Ministro foi bom, mas nos estamos
com ele aceso há muito tempo.

A FNP, os sindicatos e as Associações estão atentos e, a qualquer
sintoma de anormalidade, saberemos fazer a nossa lição de casa.

A maioria dos participantes dos PORTUS tem idade avançada,
mas não esqueceram como se luta para manter inalterados seus
direitos.

Já estamos no amarelo, Sr. Ministro.
    A Diretoria

Quando for até a APP,
identifique-se
na portaria e
estacione no

subsolo

O beneficiário que
recebeu da previdên-
cia valores a título de
complementação de

aposentadoria, submetidos à
tributação do imposto sobre a
renda, correspondentes às
contribuições exclusivamente
por ele efetuadas no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, pode
pleitear a restituição do
montante do imposto pago
indevidamente, na forma
disciplinada pelo art. 3° da
Instrução Normativa RFB n°
1.343, de 5 de abril de 2013.

Atenção ao Imposto sobre
Renda retido na fonte

SINAL AMARELOSINAL AMARELO
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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

Condel renovado
Eleições de mesa diretora e de 1/3 dos membros

mudam o quadro do Conselho Deliberativo

Foram duas eleições
diferentes. Em 12 de junho, os
associados da APP
compareceram para o pleito
que definia os nomes que

renovariam 1/3 do Conselho
Deliberativo. No total, 11 foram
eleitos.

Semanas depois, no dia 1 de
julho, uma reunião elegeu os

quatro membros da mesa
diretora do Condel. CONFIRA

ABAIXO OS NOMES DOS ELEITOS EM

AMBAS AS DECISÕES E COMO FICA

O CONDEL A PARTIR DE AGORA.

Condel renovado

Presidente:
Jurandir França da Hora
Vice-Presidente:
Silvio Amado Gonçalves
1o Secretário:
Josephino Vasques Netto
2o Secretário:
Paulo Roberto Machado
Rodrigues

Mesa Diretora
1 de julho de 2015

Eleição por chapa única

1/3 dos Membros
12 de junho de 2015

Associados votantes: 119 (cento e votos e e de considerados NULOS: 2 (dois), Votos considerados VÁLIDOS: 117

Theresa de Souza Santos -
77 votos
Manoel Motta - 64
Silvio Amado Gonçalves - 45
Orlando Nelson Coelho - 37
José Carlos Sestaro - 36
Valdir Pfeifer da Silva Junior - 35
Josephino Vasques Netto - 33
Derli Lima Novaes - 30

Conselheiros Efetivos
de 12/jun/15 a 11/jun/21

Silvio Campos - 28
José Benjamim dos Santos - 23
José Carlos Figueiredo - 23

Edison Ranni Taques Fonseca - 18
Sidney Antonio Verde - 18
Eduardo Mateus Machado - 14
Jair de Oliveira Souza - 13
Sandra Sueli Freitas de Oliveira - 12
José Roberto Rodrigues - 11
Laire Dinelli - 10
Rubens Lopes Ramos - 9
Ademar Paes Maia - 5
Ariomar Gabriel - 4

Conselheiros Suplentes
empossados em convocação

Associados votantes: 119
Votos válidos: 117
Votos nulos: 2
Cada associado pôde votar em, no
máximo, 5 concorrentes

***Os cinco suplentes mais vota-
dos já foram convocados no dia 1
de julho, após a eleição da Mesa
Diretora.

*

*
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ALUGA-SE

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

- José Luiz Dalto
-Manoel Francisco de Lima
- Paulo Fernando Silva
- Jose Benedito Rodrigues
- João Benoni Castelo
-  Antonio Carlos Soares
- Dirceu Marques Ferreira
- Helio Magnani
- Ordali Cipriano Raimundo
- Walmir Barbosa
- Wanderley Lopes
- Horacio Matheus Filho
- Jose Antonio Macena Neto
- Alipio Tavares Labão
- Paulo de  Abreu
- João Gamo
- Francisco de Carvalho
- Marcos Faria Pita
- Braulio Felix do Nacimento

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato com

nossa Associação para
orientação sobre a pensão.

MAIS UMA VEZ!!
Não vá se perder nas

contas: essa é a 15a

prorrogação da intervenção do
Portus. E também, claro, a 15a

renovação das esperanças de
quem é assistido pelo Instituto.
E que assim seja...

Através da Portaria nº 334, de
26 de junho de 2015, o Diretor-
Superintendente da PREVIC,
determinou a prorrogação da
intervenção no PORTUS até 15
de dezembro de 2015. A
intervenção federal vigora desde
agosto de 2011.

Dois imóveis da APP
estão disponíveis

Dois imóveis da APP foram desocupados e se encontram para
locação comercial. Os dois têm características bem distintas e
estão abertos para a visitação. Se você conhece alguém que possa
se interessar, ajude a diretoria da APP a alugar estes dois imóveis.

Ambos estão na imobiliária Marques que fica na Av. Dona
Ana Costa, 50 -na  Vila Mathias. O telefone para contato é (13)
3233-2211.

O imóvel localizado na Rua
Osvaldo Cruz, 102, no
Boqueirão, em Santos, bem
próximo à avenida Afonso
Pena, era a antiga sede da APP.
É uma casa ampla que acabou
de ser desocupada pelos
antigos locatários.

Recentemente, a APP
adquiriu este imóvel vizinho à
atual sede da associação, na
Rua Rodrigues Alves, no
Macuco, em Santos. As
características do imóvel são
para fins comerciais e este está
desocupado desde a compra.

BRASÍLIA
Nos dias 23 e 24 de junho,

aconteceu na capital federal
mais uma reunião para tratar
de  assuntos de interesse dos
associados. Representantes
da FNP, da Unapportus, de

sindicatos e associações
trataram no primeiro dia
sobre o aumento no acordo
salarial dos funcionários da
Codesp. No dia seguinte, as
discussões se voltaram a
atual situação do Fundo de
Pensão, o Portus.
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PLANOS

A diretoria da APP junto com
a direção do Plano de Saúde
Santa Casa começaram
negociações que podem
melhorar os benefícios dos
associados de ambas as
instituições.

Em breve, muito prova-
velmente, quem fizer parte do
quadro do Plano de Saúde
Santa Casa vai também poder
usufruir de outro Plano: o
odontológico, da APO.

Vamos aguardar... qualquer

novidade, o APPNEWS vai
noticiar!

FALANDO NA APO...
Quem já tem o serviço do

Plano Odontológico da APO
deve ficar atento. As
carteirinhas, assim que
prontas, serão encaminhadas
para a secretaria da APP.
Portanto, cada associado
deverá passar na sede da APP
para retirar a sua.

Informações pelo telefone
3234-1788.

Diretoria quer melhorar
parcerias na saúde

FALANDO EM MELHORIAS...
Alguns associados devem ter

reparado que, recentemente, a
mensalidade do Plano de Saúde
Santa Casa passou por reajuste.
O aumento foi de 13,53%. O
presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, informou
que o índice de reajuste
apresentado pelo Plano era
maior e que após algumas
negociações o máximo que
conseguiram baixar e fechar foi
para este índice.
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FAÇA AS MALAS

A terrinha que os aguarde...
Tudo certo para o grupo de associados embarcar rumo à

Portugal na segunda quinzena de agosto

Essa paisagem, com certeza,
será uma das curtidas e
fotografadas pela turma logo
no primeiro destino: Lisboa. O
grupo de associados e amigos
da APP, por meio da parceria
com a Yellow Tour, sai de
Santos dia 18 e depois da
capital portuguesa vai viajar
para Funchal, depois Ilha da

Madeira, Santarém, Coimbra,
Fátima, Batalha, Nazaré,
Óbidos, Braga, Guimarães,
Santiago de Compostela, Vigo,
Pontevedra, Viana do Castelo,
Barcelos, Douro, Amarante,
Vila Real, Peso da Régua,
Lamego, Aveiro, Queluz, Cintra
e Cascais.

Ufa, serão vários os destinos

- de 4 a 8 de setembro- Cidades
Históricas de Minas Gerais
- de 17 a 22 de novembro - Foz
do Iguaçu com cataratas
brasileiras e argentinas e
compras.

TAMBÉM VEM AÍ...

regados a bacalhau, sardinhas,
vinho do Porto e pastéis de
Belém. Ao todo, serão 18 dias de
passeio de norte a sul do país
junto com um guia turístico
para não deixar passar nenhum
detalhe histórico, nem cultural.
O retorno está programado
para o dia 30.

Quem não for dessa vez, vai
ter que se contentar com as
fotografias que eles vão trazer e
vamos publicar aqui, no
APPNEWS.

‘SANTOS REMÉDIOS’...
Quem tiver remédios de um

tratamento que já terminou ou
objetos como cadeira de rodas
e muletas, podem doar para a
APP. Esses passam a ser de
propriedade da associação e
quem se encontra em
necessidade pode entrar em
contato que os funcionários
irão, de pronto, verificar se a
associação dispõe do objeto ou

medicamento para que seja
emprestado...

“BENDITA DANÇA”...
A coordenação é da Paula

Camargo, secretária da APP.
Junto com mestres de dança,
ela fica à disposição dos
associados e amigos no salão
social todas às terças e
quintas, sempre das 20h às
22h. Para  mais detalhes, é
só  procurá-la na APP.

Cristiane Amaral
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SOCIAL E BENEFÍCIOS

Números relevantes no
quesito assistência da APP

Início 2015
Janeiro 41
Fevereiro 33
Março 45
Abril 39
Maio 48
Junho           57
Total        263

2014
Janeiro 52
Fevereiro 22
Março 25
Abril 39
Maio 41
Junho 39
Julho 42
Agosto 22
Setembro 40
Outubro 50
Novembro 32
Dezembro           30
Total        434

VISITAS HOSPITALARES

A APP segue sua missão de
atender, de janeiro a janeiro,
da melhor forma possível seus
associados.

E durante todo o ano, uma
das missões do diretor social
e de benefícios, Moacir
Santos, é levar apoio aos
associados internados nos
leitos da região por qualquer
enfermidade. A cada visita,
uma palavra de apoio, uma
ajuda, um biscoito pra ajudar
que as horas passem.

No primeiro semestre desse
ano, já foram  263 pessoas que
receberam esse tipo de visita.
Número que representa mais
da metade do total realizado
em 2014, quando 434
associados foram atendidos
pelo departamento social da
APP. VER  DETALHES N O

QUADRO AO LADO.
Tem ainda os acompa-

nhamentos de processos no
INSS, aposentadorias e
pensões feitos pelo
departamento jurídico. Em
2014, foram 160.

O mesmo departamento
atende os associados com
os processos e acompa-
nhamentos nos pedidos de
transformação de 42
(tempo de serviço) para 46
(especial) nas agências da
baixada.

No ano passado, foram
165 pedidos desse tipo em
Santos, 82 em São Vicente,
10 em Guarujá e também
outros em Cubatão e Praia
Grande. Somando, no
total, 258 acompa-
nhamentos.

Uma das missões da APP é levar apoio
aos associados internados na região
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A P P

25/7: Arraiá da APP - Banda Imagem

19/9: Baile da primavera - Banda Sem Limite

3/10: Dia das Crianças na APP

20/11: Baile do Branco - Banda Luzes

“NÃO VOU ESQUECER DOS EVENTOS DE 2015”

RESERV AR NA  APPCHAMAR OS AMIGOS

BAILE DE ANIVERSÁRIO. A
festa começou no dia 23
de maio e foi acabar só
no comecinho do dia

24... como verdadeiros
“baladeiros” os associados e
amigos da APP se esbaldaram
no salão de festas e
principalmente na pista de
dança animada pela Banda
Baila Brasil, de São Paulo.

O salão estava cheio, um
retrato do momento em que a
associação vive, viveu no
último ano e que a diretoria
espera continuar vendo e
vivendo de perto: a união dos
associados.

Na hora de apagar as
velinhas, os presentes
puderam pensar nas lutas e no
crescimento dos últimos
tempos, mas também fazer o
primeiro corte no bolo visando
somente uma coisa: as novas
conquistas! Que assim seja,
rumo aos 25.

Arquivo APP

Mais um pra conta
APP comemora 24 anos reunindo associados em festa no salão social
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