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A alegria, a amizade e a descontração
     marcaram o jantar dançante, realizado
     na Associação Atlética dos Portuários,

dia 14 de maio, em comemoração aos 13 anos de
nossa Entidade. Dezenas de associados, juntamen-
te com seus familiares, prestigiaram o evento.

A animação da banda Imagem contagiou os
associados, que lotaram a pista de dança. O can-
tor Roberto Miranda encerrou a noite com chave
de ouro com um divertido show .

Agradecemos a todos os três mil associados pela
confiança que depositam à APP e à nossa direto-
ria, como defensora de seus direitos junto ao fun-
do de pensão Portus.

Agradecemos também ao requerimento apresen-
tado pelo vereador José Antonio Marques de
Almeida (Jama), e subscrito pelos vereadores

Carlos Eduardo Adegas, Odair Gonzalez e Paulo
Gomes Barbosa, na Câmara Municipal de San-
tos, em parabenização ao aniversário da APP.

APP discute dívida do
Portus. Leia na pág. 3

Campanha do Agasalho:
Aqueça um coração
neste inverno. Pág. 6

Paula de Camargo:
atende com dedicação

associados da APP. Pág. 06

O cantor Roberto Miranda animou a festa

Associados mostraram que são bons de dança

A diretoria organizou com dedicação e
responsabilidade toda a festa
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Mais uma vez o Go-
verno Federal subs-
titui o presidente

do nosso Instituto de Previ-
dência Privada. Não sabemos
quais os reais motivos que o
levaram a fazer tal mudança,
mas reconhecemos que essa
“dança das cadeiras” tende a
tirar a tranqüilidade do nosso
fundo de pensão.

Até onde sabemos, o presi-
dente substituído do Portus,
desde o primeiro instante, mos-
trou-se como uma pessoa di-
nâmica, ativa e preocupada
com os nossos problemas.

Mesmo antes de assumir, já ha-
via solicitado uma pesquisa so-
bre o Portus para conhecer,
mais detalhadamente, as ques-
tões que afligem os portuários.

O ex-presidente também fez
cobranças rígidas das dívidas
das empresas patrocinadoras;
atuou com a mesma energia no
enxugamento das despesas; cor-
reu atrás de contratos já exis-
tentes, visando corrigir qualquer
possível erro; e conseguiu levan-
tar o tombamento do prédio da
praça Mauá (antiga sede do
Portus) e vendê-lo ao banco
Santos, arrecadando capital

para a Instituição. Erros po-
dem ter sido cometidos, mas
não por falta de trabalho e di-
namismo.

Para que o trabalho até en-
tão realizado não seja parali-
sado, só nos resta rezar ao
bom Deus para que ilumine
o novo  presidente e o ajude a
resolver nossos problemas,
como dívidas das patrocina-
doras, implementação do
novo plano de benefícios -
CD, e o pagamento do RTSA,
e, por consequência, a salvar
nosso Portus.

A Diretoria

Mudanças no Portus

Confira o cronograma de
Pagamento de Benefícios do INSS

APP atende em novo
horário

Desde o dia 1º de
junho, o atendimento
em nossa Entidade
está sendo realizado

em novo horário: das 8 às 17 ho-
ras, sem intervalo para almoço.

Nossos diretores promovem visi-
tas duas vezes por semana a associa-
dos internados na Santa Casa de San-
tos. Autorizados pela direção do hos-
pital, os representantes da APP es-
tão sempre identificados com crachá.

Diretores visitam
associados

Tel.: (13) 3239-3819 ou 3251-5426

R. Delfino Stokler de Lima, 26
Vila Belmiro - Santos - SP

ALEXA’S CESTAS
Cestas de Café da Manhã - Chá da Tarde
Jantar Romântico - Aniversário - Drinks

Esotérica - Cesta de Banho - Infantil
Bodas de Ouro e Prata - Maternidade

Cestas para todas as ocasiões

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1 2 1 1 1 1
2 3 2 4 3 2
5 4 3 5 4 3
6 5 6 6 5 6
7 6 8 7 8 7
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Veja o preço do seu remédio e
consulte nossos preços!!!

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

GRÁTIS!

APP participa de reunião no
Ministério dos Transportes

O presidente da APP, Odair Augusto de
Oliveira, esteve em Brasília, no dia 27
de maio, participando de reunião no

Ministério dos Transportes. O encontro teve como
objetivo apresentar ao secretário-executivo do mi-
nistério, Paulo Sérgio Oliveira Passos, a proposta
para saldamento do Portus. Além de Oliveira, tam-
bém participaram da reunião integrantes da direto-
ria e do Conselho Deliberativo do Portus, repre-
sentantes da Globalprev, da Unapportus, da Fede-
ração Nacional dos Portuários e de entidades re-
presentativas de outros portos.

O presidente da APP ressaltou que a reunião foi
positiva, pois todos consideraram de vital importân-
cia o restabelecimento financeiro do fundo de pensão. Posição também
compartilhada pelo secretário-executivo do Ministério dos Transportes

CONSULTÓRIO    DENTÁRIO

APP é sede de reunião em Santos

Além do encontro em
Brasília, também foi
realizada uma reunião

em nossa sede, no dia 24 de ju-
nho. Como sempre, o assunto
principal foi a implantação do
novo plano de benefícios e as
dívidas das patrocinadoras. Além

Se você, associado, tem fi-
lhos ou netos de até 10 anos,
entre em contato com a Se-
cretaria da APP e cadastre-
os em nossa Entidade.

Diante da quantidade de
crianças cadastradas, va-
mos analisar a possibilida-
de de promover eventos es-
peciais.

Aguarde!!

CADASTRAMENTO

de representantes da APP tam-
bém estiveram na reunião inte-
grantes da FNP, da Unapportus,
da APP do Rio de Janeiro, do
Portus, do Sindicato dos Confe-
rentes de Capatazia de Santos, do
Sindicato dos Portuários de San-
tos, do Pará e do Rio de Janeiro.

Crianças até 10
anos serão
cadastradas

Divulgação
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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
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Scópion
SUPORTE TÉCNICO EM

ACADEMIA DE GINÁSTICA
Manutenção em Esteiras, Bicicletas Ergométricas

e Aparelhos de Ginástica em Geral

Osvaldo José Pires
Técnico Responsável

TELEFAX: (13) 3232-5292
CELULAR: (13) 9783-8224

VISITE  NOSSO SITE:
www.scorpionfitness.hpg.com.br

Nossa Associação participou em parceria com a Secretaria
      Municipal de Saúde de Santos da Campanha Nacional
       de Vacinação contra a

Poliomelite, realizada no dia 05
de junho. 67 crianças compare-
ceram à Entidade, que foi utili-
zada como um dos postos de va-
cinação. A próxima Campanha
será de vacinação da poliomelite
e tríplice viral no dia 21 de agos-
to e também contará com a parti-
cipação da APP.

APP participa de
Campanha da Vacinação A APP mantém convênio

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

Fonoaudióloga
Dra. Andréa Coelho
R. São José, 38 sl 216 - Santos
Tels.: 3236-5776-3231-7272

Dra. Claudia R. S. Almeida
Av. Ana Costa, 254 - cj 16
Santos - Tel: 3222-7072

Ótica
Ótica 5º Avenida
R. Oswaldo Cochrane, 64 -
Santos - Tel.: 3227-2169

Donna Óptica
Av. Ana Costa, 549 - lj 07 -
Gonzaga - Santos
Tel.: 3289-1638
Praça José Bonifácio, 35 -
Centro - Santos
Tel.: 3223-7076

Psicóloga
Dra. Maria L. S. Vicária
Av. Washington Luiz, 194 cj 02
Santos - Tel.: 3223-1427

Dra. Thereza C. G. T. Lima
Av. Cons. Nébias, 580 - cj 44
Santos - Tel.: 3235-8078

Convênios

Cronograma de
Pagamento de
Benefícios do

Portus

Contracheques

Os contracheques de maio
a agosto deste ano devem ser
retirados na sede do Portus, a
partir do dia 10  de setembro.

A representação do Portus
em Santos fica na rua Liber-
dade, 41, no Boqueirão. Tel:
3233-2050.

19-01-José Antônio Brígido
11-02-Nestor Antunes
17-02-João da S. Ganança Jr
17-02-Adhemir Soares
18-02-José Carlos Mendes
19-02-Nino C. Pellegrini
03-03-Irivaldo M. de Moura
08-03-Fernando Rodrigues
11-03-Maria Izilda N. dos Santos
11-03-Nair Alberto
11-03-Antonio Martins Bueno
14-03-José Alves Barbosa
14-03-Júlio Correa
18-03-José Carlos Domingues
19-03-Euclides Fernandes Cristo
19-03-Ivan dos Santos
20-04-Renato Solano Alves
26-04-Nelson Venâncio dos Reis
10-05-Aranilton de Brito

Falecimentos
É com pesar que comunicamos
o falecimento dos associados:

Advocacia
PAULO RODRIGUES FAIA

Cível - Previdenciário - Trabalhista
Revisões: Aposentadorias, Pensões, FGTS/PIS

End: Praça Dom Idílio José Soares, 42 - Conj. 86 - 8º andar
Edifício: Lex urdis - “atrás da Igreja Catedral” - Centro - Santos
Tel.: (13) 3221-6330 - 3224-9269 - 3019-2898 - 9107-7317

PMS/Divulgação

Mês Dia
Julho 29

Agosto 27
Setembro 29
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Dra. Cristina Corrêa Moura
Cirurgiã Dentista e Clínica Geral

CROSP. 42.879

R. OTHON FELICIANO, 02 -
CONJ. 93 - GONZAGA

CEP 11060-010 - SANTOS - SP
FONE: 3289-9643

SINDAPORT homenageia
ex-diretor da APP

O associado e ex-diretor Financeiro e de Patrimônio da APP,
Douglas Rodrigues (de camisa azul), recebeu das mãos do

deputado federal Vicente Cascione placa e diploma comemo-
rativos pelos 50 anos de filiação ao SINDAPORT (Sindicato

dos Empregados na Administração Portuária).
A homenagem aconteceu dia 14 de maio, data em que o sindi-

cato completou 71 anos de atividade.

Portus
comemora

25 anos

Neste ano o Portus
      comemora 25
      anos de existência.

Para festejar a data, foi rea-
lizada, no dia 31 de março,
homenagem aos funcionários
que neste ano completam ou
já completaram 25 anos de
sistema Portobrás.

Nosso fundo de pensão foi
instituído em 1979 pela
Portobrás - Empresa de Por-
tos do Brasil S.A. - extinta em
1990 por ato federal. Em seu
Estatuto Social constava a
constituição de uma entidade
de previdência complementar
para todo o sistema Portobrás,
o que resultou na criação do
Portus – Instituto Portobrás de
Seguridade Social, hoje deno-
minado Portus – Instituto de
Seguridade Social.

Atualmente, o Portus con-
ta com 12 mil participantes
em todo o Brasil.

ATENÇÃO; CONVENIADOS
SANTA CASA

Renovamos por mais um ano o convênio com o Plano de
Saúde Santa Casa, com vigência até junho de 2005.

Mais informações na Secretaria da APP ou pelo
telefone: 3234-1788

APPORTUS/RJ
reelege diretoria
A diretoria executiva da Asso-

ciação de Participantes do Portus
do Rio de Janeiro foi reeleita. Até
2007 estarão à frente da entidade
como diretor-presidente Vilson
Balthar Arsênio; diretor de Plane-
jamento, Orlando dos Santos; di-
retor de Finanças, Kleber Cardoso
Corrêa; e como diretor de Admi-
nistração Nauri Menezes Pereira.
Também foram eleitos os Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal.

A APP-Santos deseja a todos
sucesso em mais uma gestão.

Av. Pinheiro Machado, 607 - Campo Grande
Santos - Tel/Fax 3239-2854

R. Oswaldo Cochrane, 244 - Embaré
Santos - Tel/Fax 3271-5802

Para quem gosta de fotos com qualidadePara quem gosta de fotos com qualidadePara quem gosta de fotos com qualidadePara quem gosta de fotos com qualidadePara quem gosta de fotos com qualidade

BARRACA DE PRAIA
Estamos analisando a possibilidade de firmar convênio com
uma barraca de praia para proporcionar uma opção de lazer
aos nossos associados. Em breve teremos mais informações.
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Paula: exemplo de dedicação
e bom humor
Sempre com um sorriso

   no rosto, ela atende a
  todos com carinho e de-

dicação. Assim é a assistente
administrativa Paula de Ca-
margo, que há nove anos tra-
balha na APP.

Após atuar 21 anos como
gerente de uma loja no Centro
de Santos, trocou o comércio
para trabalhar em nossa Enti-
dade. Paula foi uma das pri-
meiras funcionárias da APP,
sendo que hoje é responsável
pelo setor de Plano de Saúde.

Por gostar de lidar com o pú-

blico, está sempre pron-
ta a tirar dúvidas e
atender aos associa-
dos, mesmo aqueles
que chegam à nossa en-
tidade apenas para ou-
vir uma palavra amiga
ou ter alguém para ba-
ter um papo ou tomar
um cafezinho.

“Adoro a APP, o
ambiente aqui é muito bom, so-
mos uma família”, diz Paula, que
apesar de muito extrovertida, fi-
cou tímida para dar essa entre-
vista. Em quase uma década de

dedicação à APP, Paula consi-
dera a vinda para a atual sede
como uma conquista da Enti-
dade. “Aqui há mais espaço
para os associados”, ressalta.

Paula é viúva, tem uma filha e três netos

Pensando em ajudar as
pessoas menos favore-
cidas, a  APP está pro-
movendo a Campa-
nha do Agasalho

‘Aqueça um coração neste inverno”.
Se você tem em casa um agasalho
que não usa mais ou um cobertor
em boas condições, entregue-o na
sede da APP. Todas as peças serão
doadas para entidades assistenciais.

Aqueça um
coração neste

inverno

Venha curtir a tranquilidade, o contato com o meio ambiente e os
tradicionais passeios do Jardim Japonês e da Feira do Artesanato em
Caldas Novas, Goiás. A viagem, com saída de Santos, será realizada de
25 de agosto a 01 de setembro. Associados da APP têm desconto de
10%. Mais informações na sede da APP, pelo telefone 3234-1788 ou
com o diretor Social Djalma, pelo celular 9785-5077.

Vamos para Caldas Novas??

Os preparativos para o nosso tradicional
Café da Manhã estão a todo vapor.

Esperamos repetir o sucesso dos anos
anteriores com sorteio de cestas de

Natal. Aguardem!!

Mais brilho em seu olhar...
R. Riachuelo, 51 - Santos

 Tel.: 3219-5006 / Fax: 3219-4971
R. Dr. Carvalho de Mendonça, 335 A

 Tel.: 3224-3680

PPPPPAAAAAULIDENT

ULIDENT
ULIDENT

ULIDENT

ULIDENT

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

TRATAMENTO ORTODÔNTICO
APARELHOS DENTÁRIOS
TRATAMENTO CLÍNICO

DOCUMENTAÇÃO RADIOLÓGICA
FONOAUDIOLOGIA

POR TUDO ISSO VOCÊ PAGA SOMENTE A MENSALIDADE
Av. Ana Costa, 296 - 2º andar - Vila Mathias - Santos - Tel.: 3235-1238

Rua Frei Gaspar, 739 - conj 303 - Centro - São Vicente - Tel.: 3568-3454
Av. Pres. Costa e Silva, 609- Boqueirão - Praia Grande - Tel.: 3473-3633

Rua São Paulo, 375 - Jardim Francisco - Cubatão  - Tel.: 3372-3144

Gisele de Oliveira


