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Novo Canal de Comunicação

Novo Estatuto já está em vigor

Por unanimidade foi
    aprovado em Assem-
    bléia Geral Extraordi-

nária, realizada no dia 06 de ja-
neiro, o texto do novo Estatuto
da APP. A alteração foi necessá-
ria diante das exigências do novo
Código Civil, em vigor desde
10 de janeiro do ano passado.

Para a elaboração de nosso

novo Estatuto uma comissão
foi criada com o aval dos asso-
ciados. Integraram o grupo os
conselheiros Antonio Leite da
Silva, José Arnaldo Santos,
Jurandir França da Hora, Osval-
do Pinto de Abreu e Silvio
Amado Gonçalves, além dos
diretores Manoel Motta e
Orlando Nelson Coelho.

09 de setembro de 2003: Conselho Deliberativo cria comissão
para estudar novo Estatuto;

16 de dezembro de 2003: Conselho Deliberativo aprova em
primeira instância nova redação para o Estatuto;

06 de janeiro de 2004: Assembléia Geral Extraordinária aprova
por unanimidade novo texto.

O lançamento de nos-
       so primeiro informa-
     tivo vem concretizar

um antigo sonho: criar um ca-
nal de comunicação com os as-
sociados. Além disso, é uma
conquista da atual diretoria,
num trabalho que visa a divul-
gação e o fortalecimento de
nossa Entidade. Embora o jor-
nal seja lançado somente ago-
ra, o trabalho de estruturação
da APP, que culmina com esse
informativo, começou há cerca
de sete anos, quando compo-
nentes da atual diretoria foram
eleitos para comandar a Asso-
ciação.

De lá pra cá, várias conquis-
tas foram obtidas, entre elas, a
principal foi a compra de nos-
sa sede. Um orgulho para to-
dos os associados, pois muitos
diziam que a aquisição desse
patrimônio era praticamente
inviável.

E é prestes a completar três
anos em nossa sede própria, que
concretizamos um antigo  so-
nho: o de levar a todos os asso-
ciados, por meio de um jornal,
informação sobre nossa Entida-
de e o Portus. Neste informati-
vo, que inicialmente será trimes-
tral, vamos divulgar notícias so-
bre a Associação e o fundo de
pensão, como eventos, calendá-
rio de pagamento do INSS, con-
vênios e outras atividades.

Esperamos que você goste de
nossa publicação. Até breve.

A Diretoria

Portus discute
mudanças em

fundo de
pensão.
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RENDA VARIÁVEL: bom desempenho das bolsas de valores.
A rentabilidade desse segmento só não foi melhor devido ao ainda
substancial volume de ações sem cotação de mercado.

RENDA FIXA: contabilmente, a precificação pelas taxas de
mercado dos títulos públicos afetou positivamente e as provisões
em debêntures negativamente. Operacionalmente, a busca de títu-
los privados de baixo risco com taxas superiores às dos títulos pú-
blicos afetou positivamente.

EMPRÉSTIMOS: a taxa média dos empréstimos em 2003 foi
superior a 2002.

IMÓVEIS: além de uma reestruturação da área resultando em
boa recuperação operacional, a rentabilidade também foi positiva-
mente afetada por uma baixa de provisão contábil.

De acordo com a dire-
       toria do Portus, no ano
      passado foi constatada a

recuperação dos índices de renta-
bilidade dos investimentos do fun-

Portus recupera
rentabilidade, diz diretoria

do de pensão. Segundo o Portus,
o índice total de rentabilidade su-
perou a meta atuarial em 10,83%
no ano, sendo que tal índice só foi
conseguido por causa da:

Os participantes da  ativa
                que não se recadastra-

       ram devem comparecer
à sede do Portus, em Santos (rua
Liberdade, 41), para preencher os
formulários. Já os participantes que
fizeram o recadastramento mas não
anexaram os comprovantes (tempo
de serviço, alteração de beneficiá-
rio, entre outros) devem entregá-
los ao Portus.

Atenção
participantes da

ativa

Cronograma de
Pagamento de
Benefícios do

Portus

Representação do Portus em Santos
Rua Liberdade, 41 - Boqueirão

Telefone: 3233-2050

Mês Dia
Abril 28
Maio 28

Junho 28

- CIRURGIA AMBULATORIAL
- IMPLANTES
- PRÓTESE
- ESTÉTICA
- ENDODONTIA

Dr. Rodrigo da Costa Pinto
CIRURGIÃO DENTISTA

CRO - 72.987

Rua Amador Bueno, 64, sala 04
Edifício Arouca - Santos - SP
Fone: (13) 3219-1322

PPPPPAAAAAULIDENT
ULIDENT
ULIDENT
ULIDENT
ULIDENT

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

Venha conferir nosso convênio com o
PAULIDENT PLANO
ODONTOLÓGICO

Sem carência
Consulta com hora marcada

Emergências - 24 horas
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Nos dias 09 e 10 de fe-
      vereiro representantes
      do Portus de todo o

Brasil estiveram reunidos no Rio
de Janeiro, para discutir a situa-
ção do fundo de pensão.

O diretor de Seguridade Adrei
Antonio Degásperi comunicou a
perspectiva da diretoria do Portus
em implantar o novo sistema de en-
trega dos contra-cheques, que se-
rão enviados trimestralmente, pelos
Correios, para as residências. Para-
lelamente, também será feito um
programa periódico de informações
dos assistidos e pensionistas.

Já o controlador-geral do
Portus Paulo Roberto Ferreira
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Mudanças no Portus:
esperança e otimismo

falou sobre a mudança do plano,
que se dará de uma forma tran-
qüila, cuja adesão será voluntá-
ria. O novo plano elaborado por
um Grupo de Trabalho, integra-
do pelos companheiros de San-
tos Jurandir França da Hora, Mar-
cia Rubino, Silvio Amado Gon-
çalves e José Arnaldo dos San-
tos, já está em fase final.

O encontro também teve a par-
ticipação do gerente do banco
Bradesco Antonio Ailton Dalvi,
que explicou, entre outros assun-
tos, sobre a gratuidade mensal a
todos os participantes do serviço
de DOC ou transferência bancá-
ria (TB).

Diretores da APP visitam
associados enfermos

Solidariedade, amizade
     e respeito ao próximo.
    Assim podemos defi-

nir os sentimentos que movem
nossos diretores ao visitarem,
duas vezes por semana, associa-
dos internados na Santa Casa
de Santos.

Levando sempre uma palavra
de conforto e otimismo, os re-
presentantes da APP são autori-

zados pela direção do hospital a
realizarem as visitam e sempre es-
tão devidamente identificados.
Além do carinho e do papo ami-
go, os diretores levam um paco-
te de bolachas para casa compa-
nheiro internado.

As visitas são realizadas ape-
nas na Santa Casa porque a en-
tidade é a única que permite esse
tipo de trabalho.

Convênios
A APP mantém convênio

com várias empresas e profis-
sionais da área de saúde, visan-
do descontos especiais a todos
os associados. Confira:

Centro Auditivo
Ampli-Audi
Rua João Pessoa, 16 conj. 503/
504  Santos - Tel.: 3219-6300

Bradex
Rua Fernão Dias, 12 sala 33
Santos - Tel.: 3286-3776
Rua Dr. Gabriel Piza, 342
Metrô Santana - São Paulo
Tel.: (11) 6972-0867

Clínica de Repouso
Clínica de Repouso Resi-
dencial Renascer - Atendi-
mento médico, enfermagem,
psicóloga, fisioterapeuta.
Rua Xavier Pinheiro, 287
Tels.:3222-4323/3234-2231

Fisioterapeutas
Dra. Aline S. V. Domingues
Rua Dr. Arnaldo de Carvalho,
186 - Santos - atendimento
com hora marcada
Tels.: 3233-7047/3233-9367

Luciene Gonçalves Cairo
Av. Ana Costa, 374 conj. 42
Tel.: 3284-6667

CONSULTÓRIO    DENTÁRIO
Clínica Geral - Adultos - Crianças

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE SILVA
- Raio X - Extrações - Restaurações - Tratamentos de Canal - 

- Prótese Dentária - Clareamento Dental - 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

2ª À 6ª DAS 9:00hs às 19:00hs - Sábados das 8:00hs às 19:00hs
Rua Ver. Álvaro Guimarães, 219 - Jd. Rádio Clube - Santos 

Telefone: 3203-4469  

CRO 71.644
APP-FARMA

Veja o preço do seu remédio e
consulte nossos preços!!!

Fone: (13) 3024-8412
Entrega em sua residência

GRÁTIS!
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Café da Manhã Amigo reúne associados

Alegria, amizade e união marcaram o
Café da Manhã Amigo, tradicional evento
promovido pela APP sempre no mês de

dezembro, e que contou também com sorteio de ces-
tas de Natal.

A festa aconteceu no dia 13 de dezembro no giná-
sio da Associação Atlética dos Portuários de Santos e
reuniu dezenas de sócios e seus familiares. Também
participaram de nossa confraternização os diretores do
Portus Albino Santos Soares e Adrei Antonio
Degásperi e os diretores da Associação dos Partici-
pantes do Portus do Rio de Janeiro Vilson Balthar,
Orlando dos Santos, Nauri Menezes e Kleber
Cardosos, além do ex-vereador de
Santos José Gonçalves.

Para comemorar a funda-
ção de nossa Entidade,

que no próximo dia 14 de
maio completa 13 anos de
existência, estamos organi-
zando um jantar dançante
na Associação Atlética dos
Portuários. A festa, com

início marcado para às 20
horas, terá animação da

banda Imagem e show do
cantor Roberto Miranda.
O jantar será do Buffet

Fantasy.

Jantar dançante
marca 13 anos
da APP Santos

Visando a segurança de
       nossos associados e
       funcionários e melhorar

o equacionamento da receita men-
sal de nossa Entidade, comunica-
mos que a partir de abril todos os
pagamentos (plano de saúde e
odontológico, entre outros) deve-
rão ser pagos na rede bancária

Para segurança de todos, pagamentos
só serão aceitos no banco

indicada no boleto de cobrança.
Na Secretaria da APP não se-

rão mais aceitos nenhum tipo de
pagamento (nem mesmo em che-
que).

Esperamos que todos os asso-
ciados compreendam nossa ati-
tude, pois estamos visando a se-
gurança de todos.

Confira o novo cronograma de Pagamento
de Benefícios do INSS

Final Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1 e 6 1 3 1 1 2 1 1 1 1
2 e 7 2 4 2 2 3 2 4 3 2
3 e 8 5 5 3 5 4 3 5 4 3
4 e 9 6 6 4 6 5 6 6 5 6
5 e 0 7 7 7 7 6 8 7 8 7

Fonte: Ministério da Previdência Social

O Café da Manhã promovido pela APP, em
dezembro, reuniu dezenas

de associados no ginásio da
 Associção Atlética dos Portuários


