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Crianças fazem a festa
NEWS

Alegria e animação marcaram a primeira festa promovida pela APP em comemoração
ao Dia das Crianças. Cerca de 70 crianças, filhos e netos de associados, participaram
do evento, que aconteceu no dia 02 de outubro em nossa sede. Ninguém ficou parado
com as brincadeiras promovidas pelo grupo Os Pimpolhos e até alguns sócios caíram na
folia. A festa contou com muita música, piscina de bolinhas, fliperama, algodão doce,

pipoca, cachorro-quente, além de bolo e muito refrigerante.
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Veja o preço do seu remédio e
consulte nossos preços!!!

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

GRÁTIS!

No último dia 17 de se-
     tembro aconteceu na
    sede da Secretaria de

Previdência Complementar, em
Brasília, mais uma reunião en-
tre a diretoria do Portus e re-
presentantes da Globalprev, da
Secretaria de Administração Ge-
ral da Casa Civil, da Secreta-
ria do Tesouro Nacional, do Mi-
nistério da Fazenda e da Secre-
taria Executiva do Ministério
dos Transportes.

Em pauta, como não poderia
deixar de ser, foi discutida mais
uma vez a dívida das patrocina-
doras junto ao Portus. Ao final da
reunião, ficou decidido que todos
os presidentes das Companhias
Docas do país seriam convocados
para, juntamente com o governo

federal, viabilizarem uma forma
para saldar os débitos existentes
para com nosso fundo de pensão.

A princípio várias alternativas
estão sendo analisadas. Uma de-
las seria a transferência de imó-
veis da União para o Portus, pois
é difícil um outro tipo de acordo
para a quitação das dívidas das
patrocinadoras.

É importante ressaltar que
dentro desse contexto devemos
parabenizar a Codesp. Nossa
Companhia, neste assunto, é um
exemplo que deveria ser seguido
pelas demais empresas portuá-
rias. A Codesp está honrando em
dia o pagamento do Portus e já
até aprovou e assinou o novo
plano do fundo de pensão, co-
nhecido como Plano Docas, que

possibilitará o ingresso de novos
participantes ao sistema.

A entrada de novos contribu-
intes terá impacto positivo em
nosso fundo de pensão, pois in-
jetará novo oxigênio nas finan-
ças do Portus.

As entidades representativas
como a Federação dos Portus, a
Unapportus, os sindicatos de clas-
se e as associações de participan-
tes continuam em permanente vi-
gilância e, se necessário, irmana-
dos estaremos fazendo um movi-
mento junto à porta das patroci-
nadoras, que não estão cumprin-
do com suas obrigações, visando
sensibilizá-las, perante a opinião
pública, da necessidade de honra-
rem com o que prometeram quan-
do assinaram o termo de adesão
ao Instituto Portus de Seguridade.

Por tudo isso é que o exemplo
que parte daqui do Porto de San-
tos deveria ser seguido.Parabéns
Codesp.

A Diretoria

Codesp: um exemplo a ser seguido

MÊS CHEGADA DE 
DOCUMENTOS AO PORTUS PAGAMENTO 

OUTUBRO 03/09/04 29/10/04 
NOVEMBRO 05/10/04 25/11/04  
DEZEMBRO 05/11/04 20/12/04 

Cronograma de Pagamento de
Benefícios do Portus

MÊS CHEGADA DE CONTRATOS 
AO PORTUS PAGAMENTO 

OUTUBRO 04/10/04 29/10/04 
NOVEMBRO 03/11/04 29/11/04  
DEZEMBRO 25/11/04 20/12/04 

Empréstimo

Vitor Legnaiele Seabra PereiraVitor Legnaiele Seabra PereiraVitor Legnaiele Seabra PereiraVitor Legnaiele Seabra PereiraVitor Legnaiele Seabra Pereira
CRO - 71669

Implantologia
Clínica Geral

Av. Conselheiro Nébias, 784
Santos - SP

Tel.: (13) 3235-1821
e-mail: viseabra@terra.com.br
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Portuários de Santos são eleitos
conselheiros do Portus

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

Titulares
José Carlos Figuei-
redo - Da Codesp,
trabalha como con-
tador III e também
como professor uni-
versitário em Con-
tabilidade e Custos.

Marcelo Fernandes Pereira-
De Salvador é engenheiro Civil
da Companhia Docas da Bahia e
presidente do Suport (Sindicato
dos Portuários de Salvador).

Dois companheiros do
        Porto de Santos fo-
        ram eleitos represen-

tantes do Conselho Deliberativo
do Portus. O pleito, ocorrido en-
tre os dias 27 de setembro e 01

Conselho Deliberativo

de outubro, elegeu integrantes
para os Conselhos Deliberativo
e Fiscal, que irão representar os
portuários assistidos, participan-
tes e pensionistas.

As patrocinadoras também es-

APP
negocia

convênio
com INSS

colheram seus representantes. O
mandato dos conselheiros é de
quatro anos.

Dos 11.448 eleitores aptos a vo-
tar, 4.813 foram às urnas. 100 vo-
tos foram em branco e 135 nulos.

Com o objetivo de ofe-
recer cada vez mais benefí-
cios aos associados e de-
pendentes, a APP está ne-
gociando com o INSS a
possibilidade, por meio de
convênio, de nossa Entida-
de orientar e até mesmo en-
caminhar pedidos de pen-
são por morte.

Estamos no aguardo da
procuradoria do INSS para
saber se o convênio pode-
rá ou não ser viabilizado.

Caso esteja tudo correto,
os diretores que estarão
credenciados junto ao INSS
serão Moacir Santos (dire-
tor de Benefícios), Thereza
de Souza Santos (diretora fi-
nanceira e de patrimônio),
Orlando Nelson Coelho (di-
retor de assuntos jurídicos)
e a advogada Glaucia Ester
Soares de Oliveira.

Suplentes
Alberto Higino

de Camargo Assis
- Atua na Codesp
como gerente de
faturamento. É for-
mado em Ciências
Contábeis.

Paulo Geraldo Ramos Da-
masceno - Trabalhador da ativa
em Belém é vice-presidente do
Sindicato dos Portuários do Pará
e Amapá.

Sócios elogiam trabalho
realizado por nossa Associação

Frequentemente recebemos vá-
rias correspondências de associ-
ados elogiando o trabalho desen-
volvido pela APP.

Entre as cartas mais recentes,
destaque para as que agradecem
a ação impetrada por nosso De-
partamento Jurídico contra a Te-

lefônica e as visitas realizadas por
nossos diretores aos companhei-
ros internados em hospital.

Destacamos também a carta en-
viada pelo associado Paulo Sér-
gio Corrêa, na qual parabeniza
nossa entidade pela festa em co-
memoração ao Dia das Crianças.
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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

RUBENS
ANIVERSÁRIOS, BATIZADOS,

CASAMENTOS E FORMATURAS

RUA SANTA CRUZ, 646
PARQUE BITARU

SÃO VICENTE - SP
TELEFONE: 3467-1537

FOTO & VÍDEO

•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

Desconto
especial para
associado da

APP

Crianças do Cáritas
 precisam de sua ajuda

O Cáritas, Grupo Filan-
       trópico Portuário, há
       23 anos atende crian-

ças de 2 a 11 anos, moradoras da
favela do México 70, em São Vi-
cente. Na Entidade, 58 crianças
são atendidas das 7 às 18 horas
na creche, e outras 60 crianças,
de 7 a 11 anos, fazem parte do
Projeto de Reforço Escolar.

A APP em parceria com o
SINDAPORT está cadastrando só-
cios interessados em ajudar men-

Eu, ___________________________________________________, sócio des-
ta entidade com a Matrícula nº _________, Registro de Docas nº
____________, autorizo o SINDAPORT a efetuar o desconto da quantia
indicada abaixo e repassá-la à Creche do Cáritas.
R$  _________________________ Data: ____/____/______

___________________________________
 Assinatura

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO AO CÁRITAS

salmente o Cáritas. Basta recortar
o cupom abaixo e entregá-lo na
APP, que nossa diretoria o enca-
minhará para o Sindicato, que fará
o desconto da contribuição direto
na mensalidade do sócio.

Os interessados em ajudar o
Cáritas, tornando-se sócio ou fa-
zendo algum tipo de doação, po-
dem também entrar em contato
com o companheiro Souza pelo
telefone 9788-5406 ou com nos-
sa Secretaria.

Enquanto as crianças ficam
no Cáritas estudando e

brincando estão longe da
violência que assola o
bairro em que moram

Portuários
sob nova
direção

A Associação Atlética dos Por-
tuários de Santos está sob nova
direção. Como presidente da en-
tidade foi eleito José Maria Cos-
ta e para vice-presidente, Nelson
Leal. Aliás, Leal é um velho co-
nhecido de todos nós.

Após permanecer por 29 anos à
frente do clube da família portuá-
ria, teve que se ausentar por moti-
vo de saúde e também para cuidar
da família. Hoje, viúvo e com a
saúde controlada, volta à Associa-
ção. A direção da APP deseja à
nova diretoria muito sucesso.

Parabenizamos nosso associado
Raphael Sérgio Rodrigues Martins
eleito presidente do Clube Interna-
cional de Regatas para o triênio
2004-2007. Desejamos sucesso à
nova diretoria na administração
dessa centenária agremiação e colo-
camo-nos à disposição para o que
for necessário.

Associado é
eleito

presidente do
Internacional
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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

Civil
Previdência Social

Acidentes e Doenças do Trabalho

Sérgio Rodrigues Diegues
Advogado

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 247 - cj 32
CEP 11070-101 - Santos/SP

Tel/fax:(13) 3222-5671
Celular: (13) 9779-8733 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

APP promove viagem para
Serra Catarinense

Vamos conhecer as ci
dades de Fraiburgo,
Treze Tílias e Videira,

na Serra Catarinense? A excur-
são percorrerá a chamada Rota da
Amizade, onde poderemos co-
nhecer de perto como é feita a
colheita da maçã. Esta será a pri-
meira viagem organizada inteira-
mente por nossa Entidade.

O passeio, com pensão com-
pleta e hospedagem no Hotel
Renar, localizado em Fraiburgo,
será realizado entre os dias 2 e 6
de março do ano que vem. A

hospedagem será em apartamen-
to duplo. Mais informações so-
bre o hotel na Internet
www.hotelrenar.com.br

Associados da APP terão des-
contos especiais e o melhor, a via-
gem pode ser parcelada em 10
vezes. Crianças de 3 a 6 anos tam-
bém ganham desconto. Mais in-
formações na Secretaria da APP
ou pelo telefone 3234-1788.

Caldas Novas
Passeio ao Jardim Japonês, à

Lagoa Quente e compras em

No pacote organizado pela APP, a hospedagem será neste hotel, que fica em Fraiburgo, em Santa Catarina

Goiânia foram alguns dos passei-
os que cerca de 80 pessoas, entre
associados e familiares, fizeram
durante a excursão para Caldas
Novas, Goiás, que aconteceu en-
tre os dias 25 de agosto e 01 de
setembro.

Circuito das Águas
Outra excursão que contou

com a participação de nossos as-
sociados foi para o Circuito das
Águas, em São Lourenço, Minas
Gerais. O passeio aconteceu en-
tre os dias 14 e 17 de outubro.



APP
NEWS

6

Novas adesões: Plano
de Saúde Santa Casa

Após muita negociação entre
nossa diretoria e a Santa Casa de
Santos, conseguimos desconto
de 10% caso haja a adesão de
no mínimo 50 associados no pla-
no de saúde cuja vigência é de
01/04/04 a 31/03/05.

Troca de Carteirinha
O associado da APP usuário

do Plano de Saúde Santa Casa
deve comparecer em nossa Se-
cretaria para trocar a carteirinha
do convênio. Mais informações
em nossa Entidade.

Além da Santa Casa de Santos,
nossos diretores também estão
credenciados a entrar no Hospital
Beneficência Portuguesa, para vi-
sitar os companheiros, associados
da APP, que estiverem internados.

Durante as visitas, nossos dire-
tores levam uma palavra de con-
forto ao companheiro que no mo-
mento encontra-se doente. Entre-
tanto, para que as visitas ocorram,
principalmente no Hospital Bene-
ficência Portuguesa, pedimos aos
familiares e amigos dos associa-
dos, que entrem em contato com
nossa Entidade. É só avisar em
qual dos hospitais o associado está
internado que nós teremos gran-
de satisfação em visitá-lo.

É importante ressaltar que duran-
te as visitas nossos diretores estão
sempre identificados com crachá.

Nossa Entidade serviu mais
uma vez de posto de vacinação
infantil. No dia 21 de agosto, 45
crianças foram imunizadas con-
tra a poliomelite e outras 39 re-
ceberam a vacina da tríplice
viral. Em junho, a APP em par-

APP vira posto de
vacinação infantil

ceria com a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Santos já havia
sido sede da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a
Poliomelite.

Na ocasião, 67 crianças foram
vacinadas.

Diretores visitam
sócios internados

na Beneficência
Portuguesa

Nelson de Souza
Hélio Basílio da Silva
José Laurindo Filho
Demétrio de Moura

Manuel Antonio da Cruz
Nelson Ramos
Nilton Campos

Elias Dias Cardoso
Antonio Lemos Filho
Manuel de Ornelas

Carlos Reinaldo Reis Monteiro
Manoel Ferreira Walfatt

José dos Santos Guimarães
Marivaldo Correa de Oliveira
Roberto Ferreira de Andrade

Falecimentos

**Associados falecidos entre os meses
de maio e setembro

A APP mantém convênio com várias empresas e profissionais,
que oferecem descontos especiais a todos os associados. Confira:

Psicóloga
Dra. Heloisa Lustosa Grobman

R. Alexandre Herculano, 108 Santos - Tels.: 3233-2843
Dra. Sílvia Mara dos Santos

Av. Cons. Nébias, 580 sala 62 Santos - Tel: 8111-9099

Convênios

É com pesar que registramos
o falecimento dos associados:

Divulgação
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Quando a pensão por mor-
te é paga?

Este benefício previdenciário
é pago à família do trabalhador,
aposentado ou não, em caso de
seu falecimento.

Quem tem direito a pensão
por morte?

Os seguintes dependentes: es-
posa (o), companheiro (a), irmãos
ou filhos menores de 21 anos, não
emancipados ou inválidos, pais,
enteados ou menores de 21 anos
que estejam sob tutela do segura-
do, ora falecido, tem os mesmos
direitos dos filhos, desde que não
possuam bens para garantir seus
sustento e sua educação.

Qual o valor do benefício
a ser recebido? E se houver de-
pendentes?

O benefício corresponde a
100% do valor da aposentadoria
que o segurado recebia no dia da
morte ou que teria direito se esti-
vesse aposentado por invalidez. Se
o trabalhador tiver mais de um de-
pendente, a pensão por morte será

dividida igualmente entre todos.

Como é feito o pagamento?
E no caso de dependentes me-
nores?

A pensão por morte é paga a par-
tir do dia da mor-
te se solicitada até
30 dias do faleci-
mento; a partir da
data de entrada da
solicitação da pen-
são se requerida
após 30 dias do
falecimento; a par-
tir da data da de-
cisão judicial
quando for morte
presumida. Se os
dependentes forem menores de ida-
de ou incapazes, o pagamento da
pensão por morte valerá a partir do
dia do óbito, independentemente da
data de entrada do requerimento.

Onde deve ser solicitada a
pensão por morte?

O dependente, por exemplo, a es-
posa (o), pode ir pessoalmente ao
INSS mais próximo de sua casa com:

A partir desta edição, vamos explicar aos associados sobre concessão de benefícios, direitos e deveres
do cidadão, entre outras questões. Através de perguntas e respostas e de uma forma simples e clara,

tentaremos sanar as principais dúvidas. Nesta primeira coluna, sob responsabilidade da advogada de
nossa Entidade, Glaucia Ester Soares de Oliveira, vamos abordar o benefício da pensão por morte.

Pensão por Morte

No Portus, a viúva (o) ou companheira (o) deverá apresentar RG, CIC, certidão de óbito
e de casamento, comprovante de conta do banco Bradesco e se tiver filhos menores de idade,
certidão de nascimento. Ao receber a carta de concessão do INSS também deve apresentar

uma cópia ao Portus. Além disso, existe o pecúlio a ser resgatado no fundo de pensão.
Também é importante comparecer ao Sindicato ou Associação de Classe onde o falecido (a) era

filiado para saber sobre ações judiciais pendentes e se há algum pecúlio a receber.

√ Carteira de trabalho (se tiver
mais de uma levar);

√ RG e CIC do falecido (xe-
rox autenticada ou cópia acom-
panhada do original);

√ Cartão magnético do benefí-
cio e extrato tri-
mestral;

√ Certidão de
óbito ((xerox au-
tenticada ou có-
pia acompanha-
da do original.
A viúva (o) tam-
bém deve levar:

√ RG e CIC (xe-
rox autenticada ou
cópia acompanha-
da do original);

√ Certidão de casamento;
√ Certidão de Nascimento e do-

cumento de identidade dos filhos,
se forem menores de 21 anos;

√ Comprovante de invalidez ates-
tada por exame pericial do INSS,
para filhos maiores de 21 anos;

√ Declaração de não emanci-
pação, pelo segurado, para o me-
nor de 21 anos.

Fonte: www.mpas.gov.br

ATENÇÃO

Se a viúva (o) não puder
comparecer ao INSS, pode
indicar um representante,

que deverá apresentar uma
procuração para requerer
o benefício. A pensão por

morte também pode ser re-
querida pela Internet, no

site www.mpas.gov.br

COLUNA JURÍDICA
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No
      dia 30
    de se-

tembro, milhares
de secretárias em
todo o Brasil co-
memoraram seu
dia. Como a ca-
da edição home-
nageamos uma
funcionária da
APP, escolhe-
mos para este nú-
mero a secretária
Lydia.

Há sete anos ela trabalha em
nossa Entidade. Muito mais do
que uma secretária, Lydia tam-
bém auxilia o setor financeiro
junto à contabilidade. Formada
em Administração de Empresas
e pós-graduada em Recursos Hu-
manos confessa estar satisfeita
com o trabalho que desempenha
na APP.

“Todo o suporte técnico que
precisamos a diretoria nos dá.
Quando comecei aqui, a situação
era precária porém, hoje, temos
sede própria, bons equipamentos
e uma situação financeira equili-
brada, sem dívidas”, ressalta.

Lydia começou sua vida pro-
fissional como estagiária na área
administrativa da Codesp. Antes

Para Lydia, APP é uma
grande família

de trabalhar na APP, atuou por
cinco anos no Sindicato dos
Empregados na Administração
Portuária no setor de força suple-
tiva.

Casada há oito anos, Lydia tem
como hobby a leitura, principal-
mente se o autor for Paulo Coe-
lho. Adepta a esportes, na ado-
lescência chegou até a ganhar
medalha como jogadora de bas-
quete, hoje faz caminhadas pelo
Jardim Botânico.

Entre os planos para o futuro
está o aprimoramento profissio-
nal, como cursos ligados à área
financeira.

“Fico feliz em fazer parte da
família APP e agradeço a Deus
por tudo que ele me oferece”, diz.

Prepare-se!
Está

chegando o
Café Amigo

Além de atender os associados, Lídia auxilia no
Departamento Financeiro de nossa Entidade

Foto: Gisele de Oliveira

Nosso tra dicional Café
Amigo será realizado no dia
04 de dezembro no salão de
festas da Associação Atlética
dos Portuários de Santos.

Para melhor atender os as-
sociados e demais interessa-
dos em participar de nosso
evento, os convites terão nú-
mero limitado.

Se você quer participar,
então é melhor correr. E não
se esqueça, serão sorteadas
cestas de Natal!

Participe! Vamos repetir o
sucesso dos anos anteriores.
Para mais informações entre
em contato com nossa Secre-
taria pelos telefones 3234-
1788 ou 3234-1387.

Doe Sangue e salve uma vida
A APP está cadastrando o tipo sangüíneo dos associados e
familiares interessados em doarem sangue. Com o cadastro
será mais fácil identificar os doadores quando houver neces-

sidade. Entre em contato com nossa Secretaria e ajude a
salvar uma vida. Doar sangue é um ato de amor!

APP firma
convênio com

barraca de
praia

Nossa Entidade firmou parce-
ria com o Peteca Praia Clube com
o objetivo de que nossos associa-
dos possam usufruir da barraca
de praia localizada entre o Canal
3 a Rua Jorge Tibiriça, em frente
ao Posto 04, no Gonzaga.

A barraca fica armada aos sá-
bados, domingos e feriados.

Participe. Esse é mais um be-
nefício que a APP oferece a você
e a sua família.


