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Presidente do Portus vem a
Santos explicar situação

do fundo de pensão

NEWS

Atendendo solicitação de nossa
Entidade, o presidente do Portus,
Marcio da Silva Campos esteve em
Santos, no dia 17 de dezembro, ex-
pondo aos participantes a realidade
de nosso fundo de pensão. A reu-
nião foi realizada no auditório do
SINDAPORT, que fi-
cou lotado de portuári-
os. Nossa Associação
enviou cerca de 3 mil
correspondências aos as-
sociados avisando-os so-
bre a assembléia.

A APP reivindicou
a vinda do representan-
te do Portus a Santos porque existi-
am dúvidas entre os participantes
quanto à parte financeira do Insti-
tuto. Diante dessa situação, o presi-
dente do fundo de pensão informou
que embora a situação atual seja
deficitária é bem melhor do que a
do passado e que, para reverter esse
quadro, já iniciou a cobrança das
dívidas das patrocinadoras. Entre as
empresas devedoras estão a CDRJ,
a Codeba, a Codesa, os portos da
Paraíba, Maceió e do Rio Grande
do Norte e a Hidrovia de Manaus.

A Codesp é a única adminis-
tradora portuária que vem efetu-
ando em dia o pagamento ao
Portus. Santos tem metade do di-
nheiro recolhido ao fundo de pen-
são e 50% de seus participantes.

Para equilibrar as finanças do

fundo, Campos expli-
cou que um novo pla-

no já foi apresentado aos Minis-
térios dos Transportes e Previdên-
cia. O Plano Docas, como é cha-
mado, visa transformar o atual

Representantes da
APP e do Portus
fizeram parte da
Mesa na reunião

realizada no
Sindaport sobre o

fundo de pensão

Uma nova reunião deve ser
realizada em Santos no mês
de fevereiro, desta vez para
tratar da situação dos ativos,
prometeu o presidente do
Portus.

Além de Marcio Campos,
participaram da assembléia o
diretor de Seguridade Social,
Adrei Antonio Degásperi; a
conselheira da Codesp no
Portus, Márcia Rubino; o in-

Presidente do Portus promete voltar
a Santos em fevereiro

tegrante do Conselho Delibe-
rativo do Portus e do Conse-
lho Fiscal da APP, José Carlos
Figueiredo; o representante
do Conselho Deliberativo do
Portus, Alberto Higino de
Camargo Assis; e o consultor
da GlobalPrev Consultores
Associados, Wanderley José
de Freitas, além da diretoria
da APP e de representantes de
sindicatos portuários.

Benefício Definido (BD), onde
o participante sabe quanto rece-
berá quando se aposentar, em
Contribuição Definida (CD), no
qual saberá quanto pagará para
receber depois.

“A criação de um
novo plano para o
Portus possibilitará
o ingresso de novos

participantes ao
sistema”

Barbara Farias
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Como sempre a frase se
     repete: mais um ano
    que termina, feliz ano

que se inicia. Desta vez, contu-
do, a satisfação da Diretoria
Executiva de nossa Associação
evidencia-se, pois estamos qua-
se alcançando um ideal há mui-
to perseguido. Falta pouco para
que o quadro associativo da
APP chegue à expressiva marca
de 3 mil participantes.

E o que pode contribuir para
o alcance de tão relevante nú-
mero de associados integrados
em nossa Entidade? Evidente-
mente que a resposta não pode-
ria deixar de passar pelo deno-
tado esforço de um grupo de
idealistas abnegados que em ju-
nho de 1997 resolveu abraçar a
Entidade, saneá-la, modernizá-
la, torná-la acreditada e mostrá-
la como seguramente confiável.

Percalços foram superados.
Lutas encetadas por conquistas
aparentemente difíceis de trans-
por, alcançaram os objetivos al-
mejados. Desgastes inúmeros a
procura de ideais muitas vezes ti-
dos como utópicos se transforma-
ram em alegrias pelas vitórias
conquistadas. Planos de saúde,

planos odontológicos, assistência
jurídica, excursões, festividades,
representatividade permanente
junto ao Portus e tantas outras
atividades desenvolvidas por nos-
sa Associação motivam o ingres-
so de novos associados.

A responsabilidade da Dire-
toria Executiva aumenta de
modo proporcional ao cresci-
mento do número de associados.
Mas esse desafio não nos ame-
dronta. Ao contrário, serve para
cada vez mais nos estimular na
busca de outros ideais, de novas
conquistas, que no ano entrante,
por certo, alcançaremos.

Aqueles que confiaram em
nossa conduta administrativa,
sempre voltada para o social, e
que, por isso, deram a honra de
se associar a nós, nosso melhor
agradecimento. Aqueles que ain-
da têm dúvidas procurem-nos.
Nada é definitivo e sempre esta-
remos abertos ao diálogo. Que
o ano de 2005 seja repleto de so-
nhos e de realidades para todos
nós. Que o Altíssimo continue am-
parando nossa Associação e a
todos que dela participam. Estes
são os nossos sinceros votos.

A Diretoria

♦♦♦♦♦EDITORIAL

Terão que se recadastrar de
15 em 15 meses:

• Os participantes assistidos
com até 59 anos de idade;

Terão que se recadastrar de
12 em 12 meses:

• Os participantes aposentados
de 60 a 69 anos de idade e os par-
ticipantes assistidos, que tenham
tornado-se inativos por invalidez.

Terão que se recadastrar de
seis em seis meses:

• Todo participante assistido a
partir dos 70 anos de idade;

• Todo participante, na quali-
dade de pensionista, independen-
te da idade;

• Todo participante assistido,
que não tenha nenhum depen-
dente cadastrado no Portus;

 Quem não se recadastrar terá
suspenso o benefício. Os partici-
pantes que se enquadram em uma
das situações acima descritas de-
vem procurar o Portus em San-
tos, na Rua Liberdade, 41.

COMUNICADO
IMPORTANTE
DO PORTUS

Cronograma de Benefícios do Portus
Mês Chegada de Contratos Pagamento

Janeiro 6/12/2004 26/1/2005
Fevereiro 6/1/2005 28/2/2005

Março 4/2/2005 28/3/2005
Abril 4/3/2005 28/4/2005
Maio 6/4/2005 27/5/2005

Junho 5/5/2005 29/6/2005
Fonte: Portus
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Entidades cobram
do Governo dívidas
das patrocinadoras

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

♦♦♦♦♦PORTUS

√√√√√ PROPOSTA
O Portus está elaborando

uma proposta para que os
33 aposentados que continu-
am trabalhando na Codesp
devolvam o dinheiro que re-
ceberam do fundo e os 15
portuários que, mesmo apo-
sentados, continuavam pa-
gando o fundo de pensão,
sejam ressarcidos dos valo-
res pagos.

√√√√√ PAGANDO EM DIA
A Codesp é a única patro-

cinadora que vem pagando
em dia o Portus.

√ √ √ √ √ ACERTANDO
   AS CONTAS

A CDRJ (Companhia Do-
cas do Rio de Janeiro) fez
uma proposta ao Portus vi-
sando equacionar seu débi-
to de mais de R$ 175 mi-
lhões. O pagamento deverá
ser feito em 170 meses, no va-
lor de R$ 100 mil mensais,
sendo que o saldo será cor-
rigido anualmente pelo
INPC e juros simples de
0,4868% ao mês.

√ √ √ √ √ ASSINATURA
As ações questionando o

pagamento da assinatura
do telefone, movidas por
nossa Associação, já estão
em fase final de elaboração.
Em breve, essas ações serão
apresentadas por nosso De-
partamento Jurídico ao
Juizado Especial Cível.

Você
Sabia?

Em reunião realizada no
    Rio de Janeiro entre as

               entidades representati-
vas de participantes do Portus, na
qual a APP também esteve pre-
sente, foi elaborado documento so-
licitando que o Governo Federal
reconhecesse as dívidas das Com-
panhias Docas, empresas patroci-
nadoras, e que assumisse compro-
misso visando saldar o débito. O
documento foi encaminhado ao
secretário de Previdência Comple-
mentar, Adacir Reis.

Em resposta, o diretor do De-
partamento de Fiscalização do
Ministério da Previdência Soci-
al, Waldemir Bargieri, informou
que “se encontram em curso as
tratativas para o saneamento da
entidade”. Ele afirmou, ainda, que
“a diretoria da entidade vem tra-
balhando no sentido de obter a
regularização das dívidas das pa-
trocinadoras, bem como a assi-
natura dos contratos de integra-
lização da Reserva de Tempo de
Serviço Anterior – RTSA, medi-

das essenciais para o equilíbrio
do plano de benefícios da enti-
dade. Além disso, já foi concluí-
do o trabalho referente à monta-
gem do novo plano de benefíci-
os, que será implementado tão
logo seja analisado pelas patro-
cinadoras e aprovado pelo Minis-
tério dos Transportes, DEST –
Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais
e SPC”.

No documento ressaltamos que
as famílias portuárias não podem
ser sacrificadas porque contribuí-
ram para usufruir de um benefí-
cio supletivo a fim de completar
o benefício previdenciário.

“As famílias portuárias
não podem ser

sacrificadas porque
contribuíram para

usufruir de um benefício
supletivo a fim de

completar o benefício
previdenciário”
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É considerado empregado do-
méstico qualquer pessoa que pres-
ta serviços à outra ou à família na
residência delas, recebendo salá-
rio e executando seus afazeres de
forma habitual e contínua, sem ge-
rar lucro direto ao seu emprega-
dor. Não tem os mesmos direitos
do empregado doméstico a faxi-
neira, a passadeira, a diarista, den-
tre outras profissionais que pres-
tam serviços a várias pessoas e que
recebem por dia ou por semana.

Os direitos do empregado
doméstico são:

 Ser registrado em Carteira
de Trabalho e no INSS;

 Receber, pelo menos, um
salário-mínimo, podendo ser
ajustado um valor superior, de-

COLUNA JURÍDICA Empregado Doméstico
pendendo do que for tratado en-
tre as partes;

 Após completar o primeiro
ano de trabalho prestado ao mes-
mo empregador, o empregado
doméstico terá direito a férias de
20 dias úteis a ser fixado de acor-
do com a vontade e interesse do
empregador e, mais, um 1/3 (um
terço) do valor das férias;

 Repouso semanal remune-
rado é garantia constitucional e
de preferência aos domingos;

 Receber 13º salário;
 Receber vale-transporte, po-

dendo o empregador descontar
do empregado 6% da parcela do
salário concedido, desde que não
resida no local do serviço;

 Salário-maternidade, 120

dias pagos pela própria Previ-
dência Social, isto significa que
seu recebimento depende do re-
gistro em Carteira de Trabalho.
A doméstica não conta com a
estabilidade provisória desde a
confirmação da gravidez até cin-
co meses após o parto, entre-
tanto terminada ou indenizada
a licença-gestante de 120 dias,
a empregada doméstica pode
ser despedida normalmente.

 Aviso-prévio de 30 dias.

Fontes pesquisadas: Constituição Federal de
05/10/1988, em seu artigo 7º, parágrafo único e
na Lei 5.859, 11/12/1972 (alterada pelas Leis n.ºs
6887/80 e 10.208/01), além da Lei n.º 10.208, de
23/03/2001 e do Decreto nº 3.361, de 10/02/2000.
A Coluna Jurídica é elaborada pela
advogada da APP Glaucia Ester
Soares de Oliveira

A Unapportus elegeu no final
do mês de novembro, para o
biênio 2004/2005, os novos re-
presentantes da Diretoria e do
Conselho Fiscal. São eles: Vilson
Balthar Arsênio (Presidente),
Jurandir F. da Hora (Vice-Presi-

♦♦♦♦♦ELEIÇÃO

Unapportus elege Diretoria
e Conselho Fiscal

É com pesar que registra-
mos o falecimentos dos asso-
ciados da APP:

Francisco Ferreira da Silva
Sebastião B. de Oliveira

Oswaldo Pinho Nogueira
Alberto Ignácio Henrique

Ademario Ramos do Nascimento
Claudemir Moreira Ribeiro

José Tarciso da Silva
Sylvio Garcia Alves

Solicitamos às viúvas des-
ses associados que entrem em
contato com nossa Associação
para orientação sobre pensão
e o Portus.

*Associados falecidos entre
os meses de outubro e dezem-
bro de 2004

FALECIMENTOS

dente), Milled Assed (1º Secretá-
rio), Elizabeth M. Coelho (2º Se-
cretário), Humberto Giglio (Dire-
tor Financeiro), Alceu Alves Lima
(Diretor Social) e como conselhei-
ros Carlos Alberto Moreira, Tácio
Nunes e Wlamir da Silva Reis.

Advogacia Previdenciária
Mônica Junqueira Pereira

Pensão
Aposentadoria
Auxílio-doença

Acidente de Trabalho
Revisão de Benefícios

R. Ademar de Barros, 2.368 - sl 01
Guarujá - Telefone: 3358-4369

Raio de Luz
PRODUTOS HOSPITALARES
♦♦♦♦♦Aparelhos de pressão
♦♦♦♦♦Inaladores
♦♦♦♦♦Cadeiras de rodas
♦♦♦♦♦Andadores
♦♦♦♦♦Materiais para curativos
♦♦♦♦♦Fraldas geriátricas, etc

R. Miguel Presgrave, 35 - Boqueirão,
Santos (esq. com R. Oswaldo Cruz)

Telefone: 3232-2999
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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

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

♦♦♦♦♦INSS

A APP firmou convênio
      com o INSS visando
     orientar e encaminhar

pedidos de pensão por morte de
associados da Entidade. A autori-
zação para esse serviço foi pu-
blicada no Diário Oficial da União
do dia 03 de novembro de 2004 e
a vigência é de 14 de outubro de
2004 a 13 de outubro de 2009.

APP fecha convênio
com Previdência Social

Os diretores credenciados ao
INSS para encaminhar as solici-
tações de pensão por morte são
Moacir Santos (diretor de Bene-
fícios), Thereza de Souza Santos
(diretora financeira e de patrimô-
nio), Orlando Nelson Coelho
(diretor de assuntos jurídicos) e
a advogada Glaucia Ester Soares
de Oliveira.

APP-FARMAAPP-FARMA

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

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

GRÁTIS!

Portus cria Grupo
de Trabalho

O Portus criou, no final de no-
vembro, um grupo de trabalho
para estudar e implantar as diretri-
zes estabelecidas pela Resolução
nº 13 do Conselho de Gestão de
Previdência Complementar
(CGPC). A norma determina as
regras e o sistema de gestão a se-
rem seguidas pelas entidades fe-
chadas de Previdência Comple-
mentar, como é o caso do Portus.

O grupo tem como coordena-
dor o representante do Conselho
Deliberativo do Portus, José Carlos

♦♦♦♦♦RESOLUÇÃO 13

Figueiredo, e é composto por An-
tonio Francisco da Silva (que inte-
gra o Conselho Fiscal do Portus),
Valdir de Oliveira (DIRADM -
Portus), Alexander Américo A. da
Silva (DIRFIN - Portus), Mariza
Azevedo Barbosa (DIRADM -
Portus), Luiz Gonzaga da Costa
Leite (DIRADM - Portus) e Fábio
Braga Santos (DIRADM- Portus).

O grupo esteve reunido no dia
22 de dezembro para traçar um
cronograma de trabalho. O pró-
ximo encontro será este mês.

CONSULTAS
Solicitamos aos associados e
dependentes que não faltem
às consultas médicas agenda-
das e que não marquem exa-
mes admissionais, demissio-
nais nem periódicos, pois o
plano de saúde não permite
esse tipo de cobertura.

NOVAS CARTEIRINHAS
Solicitamos aos associados que,
ainda não retiraram as novas
carteirinhas do Plano de Saúde
Santa Casa, que procurem ur-
gentemente nossa Associação.

VACINAÇÃO
O ciclo de vacinações come-
ça em março. Aguarde!

SANGUE
A APP está cadastrando o
tipo sangüíneo dos associados
que estejam interessados em
doar sangue. Com o cadastro
será mais fácil identificar os
doadores quando houver ne-
cessidade. Entre em contato
com nossa Secretaria.

♦♦♦♦♦SAÚDE

ADESÕES
Continuam abertas as inscrições
para os planos de saúde Santa
Casa e Odontológicos. Informa-
ções na Secretaria da APP.
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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

Já estamos com um ônibus
lotado para a viagem à Serra
Catarinense, que vamos fazer
entre os dias 2 e 6 de março.
Por isso, mais um veículo já
foi colocado à disposição dos
associados da APP que esti-
verem interessados em parti-
cipar da excursão.

A viagem percorrerá a chama-
da Rota da Amizade, onde po-
deremos conhecer de perto  a co-
lheita da maçã. Esta será a pri-
meira viagem sob responsabili-
dade total de nossa Entidade.

O passeio é com pensão
completa. A hospedagem, em
apartamento duplo, será no Ho-
tel Renar, que fica em Frai-
burgo. Mais informações sobre
o hotel na Internet, no site
www.hotelrenar.com.br

Associados da APP terão
descontos especiais e o me-
lhor, a viagem pode ser par-
celada em 10 vezes. Crianças
de 3 a 6 anos também têm des-
conto. Mais informações na
Secretaria da APP ou pelo te-
lefone 3234-1788.

Caldas Novas
Para a primeira quinzena de

agosto já está sendo programa-
da uma nova excursão para Cal-
das Novas, em Goiás. Aguarde!

♦♦♦♦♦EXCURSÃO

Viagem  para
Serra

Catarinense já
tem ônibus

lotado

A APP em parceria com o
SINDAPORT está cadastrando só-
cios interessados em ajudar mensal-
mente o Cáritas.

Para isso basta recortar o cu-
pom abaixo e entregá-lo na APP,
que nossa diretoria o encaminha-
rá para o Sindicato, que fará o
desconto da contribuição direto
na mensalidade do associado.

APP promove
campanha para

o Cáritas
O Grupo Espírita Trabalho, Amor

e Luz Kardecista (Getal) que tem
como presidente o companheiro,
Edison Nunes de Souza, agradece a
doação de leite em pó realizada pe-
los diretores da APP. A doação au-
xiliou na montagem de cestas bási-
cas de Natal encaminhadas à famíli-
as carentes. O Grupo fica na rua Ale-
xandre Martins, 223, em Santos.

Entidade
agradece
doação

♦♦♦♦♦AJUDA AO PRÓXIMO

♦♦♦♦♦VERÃO

Nossa Entidade firmou parce-
ria com o Peteca Praia Clube para
que nossos associados possam
usufruir da barraca de praia loca-
lizada entre o Canal 3 e a Rua
Jorge Tibiriça, em frente ao Pos-
to 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 à sua família.

Associados da
APP têm

barraca de praia

• Parabenizamos a compa-
nheira Márcia Rubino, conse-
lheira da APP, que foi eleita re-
presentante do Conselho De-
liberativo do Portus por parte
da patrocinadora Codesp.

♦♦♦♦♦CONGRATULAÇÕES

• Parabenizamos, também,
o associado da APP, José An-
tonio Marques de Almeida, o
Jama, eleito para mais uma
gestão na Câmara Municipal
de Santos. Jama foi o segun-
do vereador mais votado da
cidade na eleição do dia 03 de
outubro de 2004.
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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

•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

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

♦♦♦♦♦GENTE QUE FAZ

Advogada da APP ressalta a
importância do respeito ao próximo
Educação, honestidade e

    respeito ao próximo. Va-
   lores que a advogada

Gláucia Ester Soares de Olivei-
ra, responsável pelo Departamen-
to Jurídico da APP, se orgulha
de ter recebido dos pais.

Trabalhando há três anos em nos-
sa Entidade, após aceitar um convi-
te do atual presidente, ela lembra que
na época encarou a nova experiên-
cia como um desafio. Afinal, nun-
ca tinha lidado com assuntos liga-
dos à previdência complementar. mente, porque sente que a Direto-

ria acredita em seu trabalho. Outros
pontos considerados importantes,
segundo ela, são a união dos funcio-
nários e o respeito com que a Dire-
toria trata os participantes. “Aqui,
os associados não são vistos ape-
nas como um número, eles são res-
peitados como seres humanos, no
sentido mais amplo da palavra”.

Apesar do assunto, apa-
rentemente, complexo, a
advogada faz questão de res-
saltar que contou com o
apoio de várias pessoas. “O
auxílio da Diretoria e de al-
guns Conselheiros foi mui-
to importante”, afirma. An-
tes de trabalhar na APP,
Gláucia foi professora de
Língua Portuguesa e asses-
sora jurídica do Sindaport.

Nas poucas horas vagas
que tem, pois além da APP também
presta consultoria jurídica para um
escritório, Gláucia aproveita para ler
e ouvir música. Sempre preocupada
em manter-se atualizada, a advogada
já participou de vários cursos de es-
pecialização e sonha em ingressar na
carreira pública.

Gláucia afirma que está satisfeita
com sua atuação na APP, principal-

A advogada orienta associados e dependentes da
APP nas questões jurídicas

Jan Fev Mar Abr Mai Jun jul Ago Set Out Nov Dez
3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1
4 2 2 4 3 2 4 2 2 4 3 2
5 3 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5
6 4 4 6 5 6 6 4 6 6 7 6
7 9 7 7 6 7 7 5 7 7 8 7

Cronograma de Pagamento do INSS

Fonte: Ministério da Previdência Social

ATENÇÃO
Devido à demanda de pro-

cessos relacionados à ação ju-
dicial contra a empresa Tele-
fônica, o Departamento Jurí-
dico da APP irá atender a par-
tir deste mês somente com
hora marcada e nos seguintes
dias: 3ª e 5ª feira. Quem for
diretamente na APP sem ter
horário agendado não pode-
rá ser atendido.

Mais informações e agen-
damento de horário na Secre-
taria da Associação.



APP
NEWS

Para fechar 2004 com
chave de ouro promove-
mos um almoço de confra-
ternização no dia 11 de de-
zembro, na sede da APP,
entre a Diretoria Executiva,
o Conselho Deliberativo,
funcionários e parceiros de
nossa Entidade.

No evento agraciamos
com uma placa de prata
pessoas que durante 2004 auxi-
liaram no crescimento de nossa
Associação. Foram homenagea-
dos Rosa de Camargo (que as-
sessora na promoção dos even-
tos da APP), João Domingos
Morceli (representante exclusivo

Dezenas de associados e seus familiares
       participaram do tradicional Café da
       Manhã Amigo, que foi promovido pela

APP, no dia 04 de dezembro, na Associação Atlé-
tica dos Portuários de Santos. O grupo musical Ima-
gem animou a festa, que contou, inclusive, com a
participação de diretores da Unapportus e da Asso-
ciação de Participantes do Portus do Rio de Janei-
ro, dentre eles Vilson Balthar Ar-
sênio, Orlando dos Santos,
Kleber Cardoso, Humberto Gi-
glio e Milled Assed.

Um dos momentos mais espe-
rados foi o do sorteio das cestas
de Natal: 50 foram sorteadas pelo
número da matrícula do associa-
do e outras 40 aos companheiros
presentes. A dentista conveniada
à APP, Cristina Corrêa Moura, ofereceu a cinco par-
ticipantes sorteados uma limpeza dentária gratuita.

Associados prestigiam
Café Amigo

Homenagens marcam
confraternização da APP

O Salão dos “Portuários” ficou lotado de associados e seus familiares

O presidente da APP sorteia os associados que
levaram como presentes cestas de Natal

do plano de saúde Santa Casa),
Edemilcio Vieira (ex-presidente
do Sintraport - Sindicato dos
Operários Portuários) e Erimar
Carlos Brehme de Abreu (su-
perintendente Financeiro da San-
ta Casa de Santos).

A festa de confraternização reuniu diretores,
funcionários, familiares e parceiros da APP

Para 2005 estamos planejando
várias festividades e eventos.

Confira:
Março
Excursão para Serra Catarinense

Maio
Comemoração do aniversário
de nossa Associação

Agosto
Excursão para Caldas Novas

Outubro
Festa do Dia das Crianças.

Aguarde...

Calendário
de Eventos

Representantes do Rio de Janeiro
prestigiaram o Café Amigo da APP
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