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Associados têm desconto para
aprender a falar inglês ou espanhol e

também para aprender a dirigir. PAG 3

EVENTOS SOCIAIS

Muito queijo, vinho e
caldo verde na APP.

PAG 7 E 8

Mais convênios

DESTAQUE

Mais uma vez, os portuários da região foram representados em
Brasília. O presidente da associação Odair Augusto de Oliveira viajou
até o Distrito Federal, no último dia 19, para participar do X
CONPORT, Congresso Nacional dos Trabalhadores Portuários. De
Santos, também partiu o vice-presidente da Unnaportus, secretário
do Condel da APP,  associado e conselheiro Jurandir França da Hora,
além de representantes do Sindaport e de outras entidades sindicais.

Por unanimidade, os 350 portuários de todo o país que estavam
presentes decidiram entrar em  estado de greve, o que representa
estar em alerta para um assunto polêmico: o Portus. Ou seja, a
qualquer momento pode ser deflagrada uma greve geral em todos
os portos do país se não houver o repasse dos 310 milhões de reais
restantes da promessa do Presidente Lula e se não houver uma
negociação ou sinalização para o real e efetivo saldamento do Plano
de Previdência Complementar dos Portuários.

APP participa do X CONPORT

Quer ajuda no
recadastramento
do Portus? PAG 5

Prepare as
malas e viaje com

a APP. PAG 6

Na ocasião, estado de greve foi aprovado por unanimidade
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CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS DO PORTUS

Fonte: Portus
www.portusinstituto.com.br

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

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

Fonte: Previdência Social
www.previdencia.gov.br
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Tomamos conhecimento através dos jornais sobre a situ-
ação da nossa CODESP, em que ela já registrou em lucro
contábil de 64 milhões até maio último e que a expectativa
é encerrar este ano com um superávit de 100 milhões. Cabe-
nos cumprimentar a sua atual Diretoria pelo seu trabalho
com dedicação e zelo como vem conduzindo sua gestão.
Merece também todo nosso apoio o fato inusitado aconteci-
do em nosso Porto para seus traba-lhadores que foi a par-
ticipação nos lucros da empresa.

Cabe-nos agora, em nome da coerência, sensibilizar esta
mesma Diretoria quanto ao pagamento de suas dívidas jun-
to ao nosso Fundo de Pensão PORTUS, pois conforme docu-
mento enviado ao Ilmo. Sr. Ricardo Pena, Diretor Superin-
tendente da PREVIC, o débito de contribuição patronal até
31 de março de 2009 era de R$ 446.812.233,80. Se com-
pararmos com o atual desequilíbrio do nosso Fundo que está
em torno de um milhão e meio de reais, só a nossa CODESP
deve aproximadamente 1/3 (um terço) deste total, embora
alguns funcionários da CODESP entendam que a Patroci-
nadora esteja com seus pagamentos atualizados.

O elogio dado acima também nos dá o direito de cobrança,
pois não é justo que tal soma de dividendos não sejam  car-
reados para o pagamento de seus compromissos junto ao
Fundo, que foi criado e implantado até com “ameaças” aos
trabalhadores da época com promessas de casas, hospitais,
etc. Com a palavra a Diretoria da CODESP...

Coerência

Você associado ou familiar
tem à disposição na internet
uma ferramenta importante
de informação. Lá no site,
você encontra fotos e notí-
cias de interesse do partici-
pante do Portus.
www.apportus.com.br

NÃO SE ESQUEÇA...

AVISO: VACINAÇÃO Estava mar-
cada para 14 de agosto, mas a vaci-
nação contra a poliomielite não
aconteceu na APP: a prefeitura
alegou que não pode enviar profis-
sionais da secretaria de saúde, pois
está com déficit de profissionais
este ano. Concurso público
agendado, esperamos que a situ-
ação se normalize nas próximas
campanhas de vacinação.

DICA PARA QUANDO VISITAR A APP:
Você associado não precisa dar voltas na quadra procurando

uma vaga para estacionar o carro. Temos a nossa garagem à sua
disposição para visitas breves.

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

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.
Jornalista Responsável:  Cristiane Amaral  - Mtb. 52.220
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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

ANUNCIO LE

CONVÊNIOS

No setor de ensino, a APP
sempre vai além e desta vez
firmou um contrato com o
Instituto Cultural Norte
Americano CNA para ensino
das línguas inglês e espanhol.
O convênio prevê descontos de
15% a 25% aos associados e
funcionários da associação,
extensivos aos filhos, esposas e
maridos. Mas vale lembrar que
em caso de atraso no
pagamento das parcelas, os
descontos serão cancelados.

Para a concessão dos
descontos, os interessados

Attencion: APP ajuda você a falar inglês
devem procurar uma unidade
CNA conveniada, de 2ª a 6ª
feiras, das 8 às 21 horas e aos
sábados das 8 às 17 horas, com
a apresentação de documento
que comprove o seu vínculo
com o Instituto.

Benefícios  oferecidos:
- Isenção da taxa de
matrícula;
- 15% de desconto nas
parcelas do curso regular;
- 25% de desconto nas
parcelas do curso intensivo;
- 25% de desconto nas
parcelas do curso diet, com
aulas somente às sextas-
feiras.
OBS: os descontos podem
variar de acordo com as
unidades de ensino CNA
conveniadas.

ENDEREÇOS DAS UNIDADES DE

ENSINO DO CNA CONVENIADAS: AV.
SENADOR PINHEIRO MACHADO,
940 – JOSÉ MENINO (CNA CANAL

1); AV. PRESIDENTE WILSON Nº
1168 (CNA DE SÃO VICENTE) E

AV. NOVE DE ABRIL Nº 2.155,
CENTRO DE CUBATÃO (CNA DE

CUBATÃO).

Estar habilitado a dirigir é
uma facilidade para a rotina de
muitos. Mas e quando essa fa-
cilidade se torna uma dificul-
dade? Pensando nisso que a
APP foi procurar uma auto es-
cola especializada para conve-
niar-se. Deu certo. Recente-
mente, a diretoria assinou
parceria com a auto-escola Ja-

Associados ganham desconto
em auto-escola especializada

varotti com a finalidade tornar
pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais habilita-
das para condução de autos,
motocicletas e triciclos.

A auto-escola cumpre todas
as recomendações das autori-
dades de trânsito e também for-
ma e habilita pessoas sem res-
trições de saúde física. O paga-

mento do curso de habilitação
pode ser feito em 4 parcelas
iguais sem acréscimos. Asso-
ciados ganham desconto de
15%.  FICOU INTERESSADO? ENTÃO,
FAÇA UMA VISITA À SEDE DA AUTO-
ESCOLA NA AV. PEDRO LESSA, Nº
1293, EM SANTOS, OU TIRE SUAS

DÚVIDAS PELOS TELEFONES 3345-
4518 E 3345-4519.
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PESQUISA

GENTE QUE FAZ

A Carteirinha da APP é
importante na utilização dos
diversos convênios firmados
pela APP para favorecer você,
associado. Por isso, vá até a APP
com uma foto 3x4 e peça a sua.

PLANO SANTA CASA

As carteirinhas mais
recentes do plano de Saúde
Santa Casa de diversos
associados ainda estão
aguardando a retirada. Quem
ainda não fez deve comparecer
na secretaria da APP.

CARTEIRINHAS

O nome e a imagem de Edua-
ro Mateus Machado é familiar
para muitas pessoas. Sejam
aquelas que viveram a rotina
portuária ou frequentaram o
antigo Clube Regatas Santista
ou frequentaram a Casa do Sol,
antigo Asilos dos Inválidos, onde
exerceu a função de diretor.

Conversar meia hora com ele
é reviver histórias do Porto de
Santos. Machado exerceu três
cargos na Codesp: começou
como ascensorista e se aposen-
tou como chefe de seção. Nesse
último período, era só precisar
da Cipa, lá estava ele pronto para
colaborar com a segurança dos
trabalhadores. “Participei de to-
dos os grandes sinistros do Por-
to. O rádio não parava de tocar”,
conta. Um dos fatos que mais
marcou a vida de Machado foi o
incêndio com o cargueiro grego
Ais Giorgis: “lembro como fosse
ontem daquele chamado”. O aci-
dente aconteceu em janeiro de
1974 e ficou registrado como o
maior da história do Porto.

Esse é um exemplo, mas ele

pode contar diversos fatos do
Porto de Santos desde 1958
quando entrou na Companhia
Docas. E não só daqui, mas tam-
bém conheceu um pouco sobre
o funcionamento de um porto
que fica a nove mil quilômetros:
o porto de Roterdã, na Holanda.
Por lá, Machado ficou durante
um mês, em 1981, em um está-
gio em segurança do trabalho.
Ele explica que adquiriu ex-
periências importantes “e trouxe
idéias implantadas lá pro pessoal
daqui”.

Tantas histórias não é para
menos. Ele representa a segun-
da de três gerações de portuári-
os. O pai trabalhou a vida intei-
ra no porto e o filho hoje é assis-
tente técnico operacional.

A história da APP é muito liga-
da a de Eduardo Machado e
vice-versa. Desde o começo, ele
participa ativamente da vida da
associação: é conselheiro desde
a fundação. Hoje, com 72 anos,
dedica parte de seu tempo tam-
bém ao Instituto Portus. Foi con-
selheiro fiscal e assessor da Dire-

toria Administrativa no Rio de
Janeiro. Atualmente, segue fis-
calizando as contas do instituto
e se diz preocupado com a situ-
ação financeira. “Estamos com
um quadro complicado. A
solução? Cabe ao governo honrar
com o valor prometido para sal-
var o instituto e cobrar das em-
presas que deveriam também
honrar com os pagamentos das
dívidas”, finaliza opinando.

Eduardo Mateus Machado
Conselheiro da APP e do Portus
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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 neste
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.

PORTUÁRIOS

Portuários aposentados que
recebem complementação de
aposentadoria da Codesp podem
ingressar na Justiça para ter seus
ganhos reajustados.

O alerta é do Sindaport. Se-
gundo Everandy Cirino dos San-
tos, presidente do Sindicato dos
Empregados na Administração
Portuária, diante da grande
procura de portuários aposenta-
dos interessados em ingressar
com aação para que suas comple-
mentações de aposentadoria pos-

Sindaport promove
ação coletiva

Com pesar, informamos o falecimento dos associados:
FALECIMENTOS

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

ABRIL/2010
DIRCEU BRUNETTO

MAIO/2010
NELSON ELIAS JUNIOR
LUIZ ANDRE AVELINO

JUNHO/2010
ESEQUIEL GUEDES D. SILVA
ODACY PLAÇA
JOAQUIM BRANCO
JOSE FERREIRA LIMA

Recadastramento
do Portus? Conte

com a APP
A APP disponibiliza para

seus associados um serviço de
ajuda na montagem de toda
a documentação solicitada
pelo Instituto para agilizar o
processo de recadastramento
do Portus. Se ainda não fez,
melhor se apressar:  o prazo
está se esgotando. Aproveite
mais este serviço da
associação e lembre-se que o
recadastramento é
obrigatório.

sam ser reajustadas, o Sindaport
decidiu atuar como substituto
processual e a ação será coletiva.

Os associados que não
pertencem ao Sindaport, ao Sin-
traport, ao Sindogeesp e ao Sindi-
cato dos Rodoviários devem
procurar o departamento jurídi-
co de seu sindicato. Quem não é
filiado a sindicatos pode procurar
qualquer advogado.

MAIS INFORMAÇÕES, NO SITE DA

APP (WWW.APPORTUS.COM.BR) OU

NOS PRÓPRIOS SINDICATOS.

A diretoria da APP recebeu
recentemente os gerentes do
banco Itaú, Gilderval Ferreira
dos Santos e Abidias José de
Moura Filho. Após o encontro,
cabe aqui esclarecer: os
associados que estão recebendo
o boleto bancário referente ao
plano de saúde sem o código de
barras e com a discriminação
de Débito Direto Autorizado -
DDA - devem comparecer à sua
agência bancária e solicitar ao
gerente que cancele, caso não
desejem continuar com o tal
serviço.

JULHO/2010
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
LUIZ DIAS BRAVO
OSWALDO CARDOSO DOS REIS

AGOSTO/2010
 ANTONIO SIMOES
LUIZ CARLOS RAYOL ROXO
ADEMARIO ROSSI MARQUES
ITAMAR RODRIGUES
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EXCURSÕES

Serras Gaúchas e Foz do Iguaçu. Ainda tem espaço no ônibus
da Yellow Tour nas duas excursões programadas pela APP para
setembro e novembro deste ano.

O primeiro passeio será para as Serras Gaúchas entre 27 de
setembro e 4 de outubro de 2010. Serão 8 dias, com 12 refeições
e 6 cafés da manhã. Acomodações em ônibus leito turismo com
banheiro, som, tv, vídeo e ar condicionado. Nos locais de visitação
haverá ingressos opcionais. A viagem custa 10 parcelas fixas de
R$ 140,00, mas com desconto sai R$133,00 por pessoa.

Já a segunda excursão será para Foz do Iguaçu, lá nas famosas
cataratas, incluindo compras nos países vizinhos: Paraguai e Ar-
gentina. A viagem é de 16 a 23 de novembro de 2010. Serão
servidos 4 cafés da manhã, 4 almoços e 4 jantares. Acomodações
em ônibus leito turismo com banheiro, som, tv, vídeo e ar
condicionado. Adultos pagam 10 parcelas fixas de R$ 142,50 e
crianças, de 3 a 6 anos, 10 parcelas fixas de R$ 75,00.

INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA APP PELO TELEFONE  3234.1788.

Fim de ano tem duas
viagens programadas

APP PARABENIZA

- À nova diretoria da Ap-
portus do Rio de Janeiro -
presidida por Vilson Balthar
Arsênio - nossos parabéns e
votos de uma gestão tranqui-
la e com bastante sucesso.

- Ao companheiro Orlan-
do dos Santos os nossos elo-
gios pela brilhante atuação
nas duas gestões no Conse-
lho Deliberativo do Portus,
colaborando com o en-
grandecimento do instituto
com seu vasto conhecimen-
to e sabedoria. Aproveita-
mos para parabenizá-lo tam-
bém pela reeleição na Dire-
toria Executiva da Apportus
RJ, onde exerce o cargo de
Diretor de Planejamento.

APP AGRADECE

Ao sr. Gustavo de Camar-
go nosso agradecimento
pela doação de um andador
para recuperação de cirur-
gias ortopédicas, agora dis-
ponível aos demais associa-
dos necessitados.  Se você
também tem em casa algum
equipamento sem uso e em
bom estado, entre em conta-
to com a APP para viabilizar
uma doação.

Pensando em fazer uma fes-
ta? Sabe de algum amigo ou
familiar que procura um es-
paço amplo e agradável para
comemoração especial? A se-
cretaria da APP pode dar a dica
e os detalhes sobre o aluguel do
salão da nova sede para even-
tos adultos, como casamentos,
bodas e demais confraterniza-
ções familiares. PROCURE-NOS.

Salão pode ser locadoSalão pode ser locado
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AV. 9 DE JULHO, 395 - VILA CASCATINHA - SÃO VICENTE - SP

TEL: 3466-8528

ASSOCIAÇÃO

Caldo verde na APP

Rua Galeão Carvalhal, 51
Loja 15 - Galeria Queiroz

Ferreira - Gonzaga - Santos
Tel.: (13) 3286-1180

ATENÇÃO: ATÉ DIA 29/09
A festa das crianças

acontece dia 9 de outubro,
mas quem quiser trazer a
garotada tem que retirar os
convites na secretaria da APP
até dia 29 de setembro.

Sexta-feira, 20 de agosto de
2010. Quem esteve no Salão de
Festas da APP, sabe do que
vamos falar, uma vez que é
difícil explicar sabor em um
documento impresso.

Só podemos garantir que
associados e amigos puderam
saborear um delicioso Caldo
Verde em uma noite divertida
e conduzida pelo Dj Beto,
conhecido artista de nossa
cidade.

Os convites davam direito à
degustação de uma combuca
de caldo verde acompanhada

de pão, queijo ralado e uma
taça com vinho do Rio
Grande do Sul.

 Durante o jantar, como
sempre acontece nos eventos
patrocinados pela APP, um
sorteio de vários brindes
premiou os mais sortudos do
evento.

Hmmmm...

O que você faz às terças-fei-
ras à noite? Aproveite a opor-
tunidade que a APP proporcio-
na para associados e amigos.
Dezesseis professores de
dança ocupam a sede da APP
com muita música, sob a co-
ordenação da Profª Paula Ca-
margo. As aulas são ministra-
das às terças-feiras, das 20 às
22 horas, ao preço de 10 reais
para os sócios e de 12 reais
para os não associados.

Vem dançar...
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SALÃO SOCIAL

Regada a vinhos do Rio Grande Sul, diversos tipos
de queijos, pães e acompanhamentos, aconteceu no
último dia 16 de julho a já tradicional festa de Queijos
e Vinhos da APP. Todos os convites foram vendidos.

O salão da sede da APP ficou lotado e muito
animado também. A banda Imagem se apresentou
com oito figurantes e garantiu uma noite com
ambiente bastante agradável.

Como sempre acontece nas festividades da APP,
sorteios de vários brindes premiaram os mais
afortunados que compareceram ao evento.

MAIS COMEMORAÇÃO

A noite foi ainda mais especial para um casal e
seus familiares. Os associados Antonio Alberto de
Carvalho Delfim e Edvanyr Scrássulo Delfim
comemoraram no evento os 50 anos de matrimônio.
Parabéns ao casal!

Queijos, Vinhos, Bodas

Com grande variedade de vinhos e
queijos, a festa aconteceu em julho na

APP (superior). Casal de associados
comemorou bodas no evento (inferior)

e muita festa


