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APP firma mais
dois convênios

Associados agora têm desconto nas compras do supermercado e
vantagens na hora de adquirir equipamentos de informática. PAG 3

APP firma mais
dois convênios

MEMBROS DE ENTIDADES DISCUTEM

Reunião aborda atual situação
financeira do Portus.

PAG 4

ASSOCIADOS SOLTAM O CORPO...
Aulas de dança são realizadas na

sede da APP às terças-feiras.
PAG 5

APP APAGA VELINHAS

Grande festa no salão comemora os
19 anos da associação.
PAG 7
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Fundada em 14 de maio de
1991, a Associação de Partici-
pantes do PORTUS - APP
comemorou no mês de maio o
seu 19° aniversário de existên-
cia com a realização de uma
Festa que emocionou a todos.

No transcurso do evento, o
Presidente Odair Augusto de
Oliveira fez questão de agrade-
cer a todos os membros de sua
Diretoria pelo empenho e dedi-
cação demonstrados quando
dos preparativos da Festa, e
também aos 270 associados,
fami-liares e amigos que re-
sponde-ram presente ao convite
formulado para a comemo-
ração do aniversário da nossa
Associação.

Em nosso novo Salão de Fes-
tas, feericamente decorado pelo
Buffet PC, um lauto e sofistica-
do coquetel foi servido aos pre-
sentes que também puderam
exercer seus dotes de dançari-
nos até altas horas, embalados
pelo estupendo Conjunto do
santista ZAGO.

Antes do apagar das dezenove

velinhas, um Show do cantor
da nunca esquecida jovem guar-
da, o sempre lembrado SÍLVIO
BRITO, deliciou a todos com
um repertório repleto de
emoções e de recordações.

E, como sempre acontece nas
festividades patrocinadas pela
APP, inúmeros brindes foram
sorteados entre os partici-
pantes, o que serviu para coro-
ar a inesquecível Festa de
Aniversário da nossa entidade.
Num cenário estritamente mu-
sical, antigos companheiros
puderem desfrutar de uma noi-
tada inesquecível, confraterni-
zando-se entre si.

Parabéns à APP. Parabéns
aos pioneiros que há dezenove
anos, no longínquo 1991, trans-
formaram um sonho em rea-
lidade. Parabéns a todo o
quadro associativo que hoje
pode desfrutar de inúmeros
benefícios oferecidos por uma
moderna Associação. Parabéns
aos órgãos Deliberativo e Fiscal
que nunca faltaram com o in-
dispensável apoio às realiza-

ções patrocinadas pela Direto-
ria Executiva. Parabéns à Dire-
toria Executiva que tem sabido
administrar um patrimônio in-
vejável, se comparado ao de ou-
tras Associações congêneres.
Enfim, ESTAMOS TODOS DE
PARABÉNS.

A Diretoria

Você associado ou familiar
tem à disposição uma
ferramenta importante de
informação: o site da APP que
é constantemente atualizado
com notícias da associação e
outras de interesse do
participante do Portus.
www.apportus.com.br
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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

Ninguém consegue fugir da
tarefa de ir ao supermercado e
encher o carrinho com tudo
aquilo que a família vai precisar
nos próximos dias... Pensando
nisso, a APP resolveu ajudar os
associados e firmou um convênio
com o supermercado Varandas
que funciona em Santos.

O benefício dessa parceria vem
em forma de desconto: 3% nas
compras de qualquer um dos
mais de 10 mil ítens das três lojas
da rede. Para isto, é só ter em
mãos, no momento do
pagamento, a carteira de
associado da APP.

Precisando trocar de computa-
dor ou comprar um? Então, a
oportunidade chegou. A partir de
agora, associados da APP e seus
dependentes tem desconto para
compra de computador  e artigos
de informática por meio de nossa
associação. Tudo, porque mais
um convênio foi firmado. Desta
vez, entre a APP e a Kasual Star
para a venda de computadores. O
equipamento oferecido na parce-
ria (VEJA DETALHES NO QUADRO AO

LADO) custa 1.199 reais. Pode ser
a vista ou em parcelas pelos
cartões de crédito.

A empresa Kasual Star ofe-
rece também outras confi-
gurações de computadores, note-
books, monitores ou impressor-
as, tudo conforme o interesse dos
associados. MAS ANTES DE IR ÀS

COMPRAS, PRESTE ATENÇÃO: É PRECI-
SO RETIRAR UM DOCUMENTO DE AU-
TORIZAÇÃO DE DESCONTO NA SECRE-
TARIA DA APP.

·PROCESSADOR AMD SEMPRON

LE-1250 2.2 HZ;
·PLACA MÃE ONBOARD;
·MEMÓRIA 1 GB DDR2;
·HD 320 GB SATA 2; DVD-RW;
·GABINETE PRETO PIANO;
·TECLADO E MOUSE;
·MONITOR LCD 15";
·IMPRESSORA HP D1660 USB;
·ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM.

COMPUTADOR PROMOCIONAL

Outra parceria... agora, para compra de
computadores e artigos de informática

NOVIDADES

E tem comodidade também.
Acima de R$ 50,00, o cliente pode
receber suas compras em seu
domicílio a custo zero. Além
disso, é possível pagar suas contas

em até 40 dias por meio do Cartão
Rede Litoral.

Tudo é válido para associados,
dependentes, funcionários e
diretores.

Compras, agora, só com desconto

O benefício dessa
parceria vem em

forma de
desconto: 3% nas

compras

Arquivo APP
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PESQUISA

SE VOCÊ MANTÉM
CONVÊNIO COM

NOSSA ENTIDADE,
ANUNCIE NO APP

NEWS. LIGUE
PARA 3234-1788

ANUNCIE AQUI...

Sílvio Amado Gonçalves é o
mais novo secretário executivo do
CAP - Conselho de Autoridade
Portuária de Santos. Sílvio é nos-
so associado, conselheiro e Vice-
Presidente do Conselho Delibera-
tivo da APP.

Ele foi convidado a ocupar o
cargo pelo presidente do CAP, Sér-
gio Aquino. Sílvio trabalhou na
Codesp por 30 anos, saiu por
aposentadoria e desde o último dia
1 de junho compõe a gestão exe-
cutiva do CAP.

A diretoria da APP sente-se
honrada com a designação de um
dos mais destacados membros do
CONDEL da Associação.

Diante de paracer positivo do
Conselho Fiscal, o Conselho De-
liberativo da APP examinou e
aprovou sem ressalvas e por una-
nimidade o Balanço Anual de
2009 e a Previsão Orçamentária
válida para o período de 12/6/
2010 a 11/6/2011 - peças estas
preparadas pela Diretoria Exec-
utiva da APP.

A reunião aconteceu em 29 de

ASSOCIAÇÃO

Novo secretário
executivo do CAP é
conselheiro da APP

março de 2010 e o conselho esta-
va composto por 26 membros,
dos 36 efetivos e natos.

A Diretoria Executiva
agradece o apoio que continua
recebendo dos CONDEL e CON-
FIS da APP, incentivo que remete
à continuidade do árduo trabal-
ho que hoje é desenvolvido, à es-
pera do que ainda, certamente,
terá pela frente.

Contas também são aprovadas
pelo Conselho Deliberativo

Reunião discute situação do Portus
Em 19 de abril, a diretoria da

APP e membros do Conselho De-
liberativo se reuniram com repre-
sentantes da União Nacional das
Associações dos Participantes do
Portus que vieram à região.

Em pauta, a prestação de con-
tas da nossa entidade e assuntos
relativos aos preparativos das
eleições da Unapportus que acon-
tecem em outubro.

Já à noite, o Portus foi o assun-
to que fez com que diretores, con-
selheiros e autoridades voltassem
a se reunir. Estiveram na sede da
APP, além dos membros do Con-
selho Executivo, Fiscal e diretoria
da associação, membros da Un-
apportus, diretoria do Portus e o
presidente da Federação Nacional

dos Portuári-
os, Eduardo
Guterra.

Na ocasi-
ão, as autori-
dades reco-
n h e c e r a m
que a atual
situação do
I n s t i t u t o
Portus é
grave e que questões técni-
cas e políticas têm dificultado a
liberação e o repasse ao Portus da
verba total de 400 milhões
prometida pelo presidente da
república. Apesar disso, acre-
ditam que os 310 milhões rema-
nescentes devem chegar ainda
este ano.

Horas antes, conselheiros e
diretores prestaram contas aos

membros da Unapportus

Arquivo APP
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Convênio com
universidades:
sucesso entre
os associados

ASSOCIAÇÃO

Com pesar, informamos o falecimento dos associados:
FALECIMENTOS

NOME                                                                  FALECIMENTO

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

José Correa Neves 15/02/2010
Estevão Manoel Riesco 13/01/2010
Porfírio Atilio Disperati  05/03/2010
Wanderley Vasques 20/03/2010
Caetano Garcia 18/02/2010
Agostinho R. Monteagudo 11/03/2010
Helio dos Santos 22/03/2010
Albino Tavares Luiz Jr. 13/04/2010
José Claudio G. de Souza 31/03/2010
Benedito L. dos Santos 22/04/2010

Você já deve ter ouvido que
dançar faz bem e se perguntado...
mas por quê? Então, fomos pes-
quisar. E inúmeras foram as jus-
tificativas encontradas.

Entre elas, porque desenvolve
a musculatura corporal de forma
integrada e natural; ajuda no
equilíbrio e no fortalecimento dos
reflexos; permite quebra de di-
versos bloqueios psicológicos,
como a timidez e o medo; torna-
se uma excelente opção de lazer.

Ou seja, dançar é uma ótima
receita para as terças-feiras. En-
tão, aproveite os dezesseis profes-

sores que ocupam a sede da APP
com muita música, sob a coorde-
nação da Profª Paula Camargo.

As aulas são ministradas às
terças-feiras, das 20 às 22 horas,
ao preço de 10 reais para os sócios
e de 12 reais para os não associa-
dos. Bebidas (cerveja, refriger-
ante e água) são cobradas à parte.

 Para os interessados, vale a
dica: até às 20h10, vinte vagas na
garagem da Sede estarão à dis-
posição dos alunos e professores
que chegarem motorizados. Após
esse horário, só estacionando nas
ruas do entorno da associação.

Tem ‘dois pra lá,
dois pra cá’ na APP

Tem ‘dois pra lá,

Arquivo APP

Há bastante tempo, a diretoria
da APP vem percebendo que a
educação é uma das especia-
lidades que mais agrada os as-
sociados quando o assunto são
convênios.

Para ter uma idéia, veja abaixo
a quantidade de autorizações de
desconto assinadas pelo presidente
da APP.

ENSINO SUPERIOR

Universidade Santa Cecília -
UNISANTA
Centro Universitário Monte
Serrat - UNIMONTE
Fundação Lusíada
Esamc - Campus Santos
Unip - Universidade Paulista

Tanta procura não é pra menos,
os descontos nas mensalidades do
ensino superior, por exemplo, ul-
trapassam 100 reais. O benefício
é válido para associados, agrega-
dos e dependentes.

PROCURE A APP PARA OBTER DES-
CONTOS NAS MENSALIDADES. FAÇA

O MESMO PARA SABER COMO É TOR-
NAR-SE UM CONVENIADO DA APP.

Unisanta - 31
Unimonte - 12
Fundação Lusíada - 2

ENSINO REGULAR

- Instituto Anglo-Germânico
- Colégio Estrela
- Colégio Uno
- Colégio Monteiro Lobato
- Liceu Santista
- Leão XIII
- Colégio Carmo
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Divulgação

EXCURSÕES

Grupo passa o dia na usina
de Itatinga, em Bertioga

Mais de vinte
pessoas

passaram o dia
em meio as

belezas naturais
da usina

Um dia que misturou nature-
za e história. O ônibus saiu de
Santos e levou os 21 associados e
amigos da APP até a Usina de Ita-
tinga, em Bertioga.  O passeio
começou com a travessia de bal-
sa pelo Rio Itapanhaú e um tour
de trenzinho até a usina.

Chegando lá, trata-se de uma
mistura de manguezais, vege-
tação de restinga e floresta tropi-
cal. Para curtir tudo isso, seis tri-
lhas cortam a mata. Quem topou
o desafio, pôde curtir uma linda
cachoeira e piscinas naturais.

E essa usina tem história. En-
trou em funcionamento em 1910
para fornecer energia ao Porto de

Santos e manteve a imponente
casa de força construída com pe-
dra e com acabamento de telhas
francesas e azulejos portugueses e
uma vila operária em estilo inglês.

A Usina Hidrelétrica de Itatin-

ga é administrada pela Codesp,
gerando 15.000 kW de energia,
estando interligada ao sistema,
gerando eletricidade para o Por-
to de Santos e para o distrito de
Vicente de Carvalho, em Guarujá.

Mágica, simpática e hospitaleira.
Conservatória, também conhecida como a capital
da Seresta, está escondida num cantinho da serra
fluminense. Todos os finais de semana, a seresta
espalha a paz e encantamento nos corações
apaixonados, mantendo vivas as chamas do amor,
do sonho, da poesia e de algumas importantes
tradições. E pra lá, quase quarenta associados da
APP partiram, no último dia 11, de ônibus, em
parceria com a Yellow Tour. Foram três dias com
passeios agradáveis e muita diversão.

Conservatória encantou a todos em junho

Foram três dias de passeios, diversão e muita seresta EXCURSÕES PROGRAMADAS

Outras duas viagens estão
sendo programadas pela APP
para associados e familiares. Em
setembro, no final do mês, um
ônibus vai partir em direção as
Serras Gaúchas e por lá ficará
uma semana. E prepare-se, no fim
do ano você pode aproveitar seis
dias em Foz do Iguaçu, Paraguai
e Argentina. INFORMAÇÕES NA

SECRETARIA DA APP.

Arquivo APP

Arquivo APP
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EVENTOS

PRÓXIMOS EVENTOS

16/07 (sexta) - Queijos e
Vinhos - Banda Imagem

20/08 (sexta) - Noite do
Caldo Verde - Dj Beto

24/09 (sexta) - Seresta -
Amigos da Música

09/10 (sábado) - Dia
das Crianças

05/11 (sexta) - Baile de
Encerramento do Ano -
Irmãos Ribeiro

04/12 (sábado) - Café
Amigo - Banda Imagem

Como todo aniversário que se
preze, uma boa festa...  A APP
comemorou seu 19º aniversário de
fundação com uma festa
memorável. E uma opinião foi
unânime: superou todas as
expectativas e foi a melhor festa já
realizada no salão da nova sede.

A festa começou pontualmente
às 20h30 e se estendeu até às 1h30
da madrugada de sábado.  Todos
os convites foram vendidos. Não
sobrou espaço para os dançarinos
no salão. O comando da música
da festa foi de Zago, filho e
crooner - com a participação es-
pecial do cantor Silvio Brito.

O coquetel também só gerou
elogios dada a variedade de
quitutes e acepipes colocados à
disposição dos associados,
familiares e convidados. Tudo

fartamente regado a cerveja,
refrigerantes e águas.

Como sempre acontece nos
eventos patrocinados pela APP,
brindes foram sorteados entre os
presentes, com destaque para
uma viagem à cidade de
Conservatória, no Rio de Janeiro,
oferecida pela parceria com a
empresa Yellw Tour.

QUEIJOS E VINHOS

O próximo evento da APP que
promete ser sinônimo de sucesso
é o Queijos e Vinhos. Na
programação musical, o som da
Banda Imagem. Mas atenção, os
convites já estão se esgotando.

O mesmo deve acontecer em
breve com o evento seguinte, o
Caldo Verde. A procura está
grande e se você quiser participar,
é melhor se apressar.

A festa em comemoração aos 19 anos da APP, além de ser um sucesso, superou todas as expectativas

APP festeja 19 anos

Arquivo APP

anúncioSe você tem em casa
alguma cadeira de rodas sem
uso e em bom estado, entre
em contato com a APP para
viabilizar uma doação. A
procura tem sido intensa e os
equipamentos que a
associação disponibiliza
estão todos ocupados. TEL. 3466-8528 - PRAÇA 22 DE JANEIRO, 290 - SÃO VICENTE
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Alguém ainda duvida que nos-
so salão pode ficar do jeitinho dos
seus sonhos? Pois bem, o asso-
ciado Derli Lima Novaes não teve
dúvidas e indicou o salão da APP
para a filha. O primeiro casal a
festejar a união no nosso espaço
foi Thalita e Eduardo. Feli-
cidades aos noivos!

SALÃO SOCIAL

Se você ou alguém que você
conhece também está pensando
em fazer uma festa, a secretaria
da APP pode dar os detalhes so-
bre o aluguel. O salão de festas da
nova sede pode ser locado para
eventos adultos, como casamen-
tos, bodas e demais confraterniza-
ções familiares.

A sede da APP vai ser, mais
uma vez, posto de vacinação
em Santos. Dia 14 de agosto,
crianças de até cinco anos po-
dem tomar a dose contra a po-
liomielite. Esta será a segunda
etapa da campanha nacional
contra a doença.

A Poliomielite é uma doença
em erradicação pela vacinação
dirigida pela OMS, causada
por um vírus, que causa para-
lisia por vezes mortal.

A doença é mais comum em
crianças, conhecida também
como paralisia infantil.
Porém, também ocorre em
adultos.

APP vacina
contra a polio

em agosto

Espaço é alugado para festas

foto

O primeiro casal
a festejar a união
no nosso espaço
foi Thalita e
Eduardo

Arquivo pessoal


