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Diretoria Executiva é reeleita
para gestão 2005-2007

Ocompromisso
       em dar conti-
     nuidade a uma

administração séria e
responsável, fiscalizan-
do o Portus e amplian-
do o trabalho social para
a integração dos asso-
ciados comprovou nas
urnas a confiança dos
participantes na atual
Diretoria.

Com 519 votos contra
185 da oposição, a Di-
retoria, sob a presidência
de Odair Augusto de Oli-
veira, foi reeleita para mais
uma gestão, de 12 de
junho deste ano a 11 de
junho de 2007. No total,
729 associados compa-
receram à eleição, sendo
que sete votaram nulo e
18 em branco.

A apuração foi marca-

da por uma inovação em
nossa Entidade: o uso do
computador. Através do
programa DataShow, cada
voto era projetado no telão
instalado no salão da APP.

O resultado da Diretoria
Executiva foi o primeiro a
ser conhecido, seguido dos
seis representantes do Con-
selho Fiscal e dos 11 do
Conselho Deliberativo.

Em clima de amizade
e respeito, foi dada a pa-
lavra ao representante da

Associados prestigiaram a eleição realizada dia 10 de junho

Presidente do Portus
participa de reunião com

conselheiros na sede da APP
Pág. 03

Associação faz parceria
com banco para empréstimo

para aposentados
Pág. 07

chapa oposicionista, que
aproveitou a oportunida-
de para desejar sucesso à
Diretoria vencedora. O
presidente reeleito agrade-
ceu aos companheiros
que integraram a mesa
eleitoral e ressaltou que a
“oposição acabava na-
quele momento, pois dali
em diante todos estão re-
mando no mesmo barco,
todos devem trabalhar
em prol da Associação”.

Diretoria Executiva reeleita com 519 votos

Cabines eleitorais foram cedidas pela Justiça Eleitoral

Fotos: Gisele de Oliveira
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Amizade e respeito
marcam eleição 2005
de nossa Associação

♦♦♦♦♦EDITORIAL

Um fato muito impor-
      tante aconteceu no
     dia 10 de junho pa-

ralelamente ao processo eleito-
ral de nossa Associação.

A festa democrática realiza-
da pelos representantes das duas
Chapas concorrentes à direção
da APP foi exemplo para aque-
les que acham que um processo
eleitoral deve ser marcado por
ofensas, denúncias, brigas e de-
mais atos de baixaria.

Embora intensa, a disputa
pelo voto dos associados, que
teve início às 8 da manhã e foi
até às 18 horas com o encerra-
mento da votação, foi marcada
pela amizade e respeito. A apu-
ração, como não podia deixar
de ser, teve clima tenso e compa-
nheiros apreensivos. Porém,
nada que abalasse a tranqui-
lidade do pleito, principalmen-
te, diante de uma inovação em
nossa Entidade. O uso do Data-
Show, programa de computador,
permitiu o acompanhamento
voto a voto ao vivo em um telão.

Com a eleição definida, cujo
resultado comprovou a confian-
ça dos associados no trabalho
desempenhado pela atual dire-
toria, queremos agradecer todos
os companheiros que participa-
ram do pleito eleitoral. Agrade-
cemos também aqueles que por
algum motivo não puderam
comparecer em nossa sede, mas
que respeitam e acreditam em
nossa administração e em nos-
so programa de gestão.

Temos como desafio para os
próximos dois anos a implan-
tação do novo plano do Portus:
o Plano Misto Docas; a recu-
peração financeira de nosso
fundo de pensão; e a amplia-
ção de convênios para benefí-
cio dos associados e dependen-
tes da APP.

Enfim, a eleição passou, mas
o comprometimento e o traba-
lho em prol de todos os partici-
pantes, sejam da ativa ou apo-
sentados, continuam mais for-
tes do que nunca.

A Diretoria

Você Sabia ?
CONTRACHEQUE
O próximo contracheque

do Portus, com informações
do segundo semestre de 2005,
estará disponível na represen-
tação do fundo de pensão em
janeiro de 2006.

RESOLUÇÃO 13
A criação do Código de Con-

duta e Ética, do Manual de Go-
vernança Corporativa e do Ma-
nual de Contratação de Forne-
cedores de Bens e Serviços po-
dem auxiliar na gestão do
Portus. A informação é de
José Carlos Figueiredo, asso-
ciado da APP e coordenador
do Grupo criado para analisar
e implementar as ações deter-
minadas pela Resolução nº 13,
do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar,
que determina às entidades fe-
chadas de previdência comple-
mentar a implantação de no-
vos controles internos.

COMPUTADOR
A diretoria da APP está estu-

dando possível parceria com
uma empresa de computadores
para venda de equipamentos
com descontos especiais aos as-
sociados. Aguarde !

SEMINÁRIO
Representantes de sindicatos

e associações portuárias estão
analisando a possibilidade de
realizar seminários nos principais
portos do país para esclarecer
dúvidas dos participantes sobre
como funcionará o novo Plano
do Portus.
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♦♦♦♦♦EXPLICAÇÕES

Diante das matérias divulgadas
pelos principais jornais e revistas
do país sobre possíveis irregula-
ridades no trabalho desenvolvi-
do pela Globalprev Consultores
Associados com fundos de pen-
são de estatais, solicitamos ao
Portus informações sobre a
contratação da consultoria.

O Portus informou que no iní-
cio de 2003 a empresa responsá-
vel pelo novo Plano de Benefíci-
os era a Towers Perrin que, além
dos trabalhos normais, tinha que
apresentar o projeto de equacio-
namento do Passivo Atuarial e a
Proposta de um Novo Plano.

De acordo com o Portus, após

APP pede informações ao Portus sobre
contratação da empresa Globalprev

várias reuniões com os técnicos da
Towers Perrin, o projeto não deco-
lava. Então, foi sugerido por alguns
membros do Conselho Deliberativo
consulta à Globalprev. Diante da
proposta apresentada, a Globalprev
foi contratada em substituição à
consultoria anterior.

A partir daí foi criado um Grupo
de Trabalho, formado por represen-
tantes das Patrocinadoras, Participan-
tes e Assistidos, que foi qualificado
com curso de formação básica em
Previdência Complementar. A
Globalprev também prestou asses-
soria técnica ao grupo para elabora-
ção e formatação de propostas para
o Novo Plano de Benefícios e as-

sessoria na elaboração de regras
que deverão ser aplicadas no
saldamento do atual Plano e para
o novo modelo de gestão.

Segundo o Portus, o novo pla-
no de benefícios foi elaborado e
aprovado pelo Grupo de Traba-
lho, com assessoria da Globalprev,
e encaminhado para análise das pa-
trocinadoras em fevereiro de
2004. Mas apenas a Codesp apro-
vou o novo modelo.

O Portus informou, ainda, que
mantém mais dois contratos com a
Globalprev, um para a elaboração
das reservas matemáticas e outro para
verificar o pagamento dos benefíci-
os aos assistidos e pensionistas.

Presidente vem a Santos explicar a
conselheiros da APP situação do Portus

Asituação financeira
       atual do Portus é gra-
       ve mas pode ser so-

lucionada com o pagamento pelas
patrocinadoras das dívidas existen-
tes e do repasse do passivo da anti-
ga Portobrás para a União. Essa foi
a explicação dada aos integrantes
do Conselho Deliberativo pelo pre-
sidente do Portus, Marcio Campos,
em visita à APP dia 23 de junho.

Após dar uma breve explica-
ção sobre a situação de nosso fun-
do de pensão, Campos informou
que o Portus entrou na Justiça
contra a Companhia Docas do Rio
de Janeiro e conseguiu o bloqueio
das contas da estatal.

Um dos assuntos que o presidente do Portus falou aos conselheiros da APP foi
sobre a dívida da Companhia Docas do Rio de Janeiro

Campos também falou sobre a
adequação do Estatuto do Portus,
principalmente no que diz respeito
à paridade diretiva. Defendemos
que a Diretoria do fundo seja

ocupada por dois representantes
escolhidos pelo Governo e dois
pelos participantes. Atualmente só
um é indicado pelos trabalha-
dores.

Foto: Gisele de Oliveira
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♦♦♦♦♦ELEIÇÃO

No dia 23 de julho, foi
      realizada reunião ex-
      traordinária com os

integrantes do Conselho Deli-
berativo para eleição dos repre-
sentantes da Mesa. Os compa-
nheiros eleitos foram: Jurandir
França da Hora como presiden-
te; Sílvio Amado Gonçalves,
vice-presidente; Maristela Rodrigues Leite, 1ª Secretária; e Moacyr
Rodrigues Feijoeiro, 2º Secretário.

Associados são eleitos
para Mesa do Conselho
Deliberativo

Os representantes eleitos para a Mesa do
Conselho Deliberativo

Diretoria reeleita agradece apoio

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

A APP em parceria com o SINDAPORT continua cadastrando
associados interessados em ajudar o Cáritas. Recorte o cupom

abaixo e entregue-o na APP, que ele será encaminhado ao
Sindicato, que descontará a contribuição de sua mensalidade. Pelo segundo ano consecutivo a

APP promove a Campanha do
Agasalho ‘Aqueça um coração neste
inverno”. Se você tem em casa aga-
salhos que não usa mais e estão em
boas condições, doe-os para quem
precisa. Entregue-os em nossa sede
que serão doados para entidades
assistenciais de Santos e região.

Participe da
Campanha do

Agasalho

 Maristela Rodrigues Leite
 Alberto Higino de C. Assis
 Clóvis de Mattos Monteiro
 Teresa Dirce V. Mateus
 Denis Moreira Ruas
 João Dutra da Silva Júnior
 Tácio Nunes
 Ismael Costa
 João José de Souza
 Eduardo Mateus Machado
 Claúdio Santos Gil

 Mariovaldo Alves
 José Nunes dos Santos
 José Luiz Gumiero
 Levi Atanes Rodrigues
 Wlamir da Silva Reis
 Benedito Solange Costa
 Manoel M. de Oliveira

Conselho Deliberativo
mandato 2005-2011

Conselheiros suplentes

Conselho Fiscal

Suplentes
 Paulo do Prado

 Wlamir da Silva Reis
 Ismael Costa

Efetivos
 José Carlos Figueiredo
 Luiz Carlos I. Azevedo
 Tácio Nunes

A Diretoria Reeleita agradece o
apoio recebido dos associados, lí-
deres sindicais, entidades represen-
tativas de participantes do Portus e
de companheiros que acreditam no
trabalho realizado. Agradecemos
também a Associação de Partici-
pantes do Portus do Rio de Janei-
ro, ao Sintraport e e seu Departa-
mento de Aposentados, ao vice-
presidente do Sindaport João de

Andrade, a Associação Atlética dos
Portuários, ao Sindicato dos Em-
pregados em Entidades Sindicais,
ao Plano de Saúde Santa Casa de
Santos, à corretora oficial do Pla-
no de Saúde Santa Casa Nunes &
Grossi, ao ex-vereador José Gon-
çalves, ao vereador Jama e ao apre-
sentador do Programa Radar Es-
portivo da Rádio Guarujá e da TV
Com, Paulo Alberto.

Ajude as crianças do Cáritas

Foto: Gisele de Oliveira
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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

♦♦♦♦♦PRESTAÇÃO DE CONTAS

Portus convoca entidades para
reunião no Rio de Janeiro

Dívida das Patrocinado-
       ras, Plano Misto Do-
      cas, Auditorias, entre

outros assuntos estiveram na pau-
ta da reunião realizada dia 22 de
junho na sede do Portus, no Rio
de Janeiro. O encontro, convo-
cado pelo fundo de pensão, teve
a participação do presidente da
APP Santos, Odair Augusto de
Oliveira, dentre outros represen-
tantes de sindicatos e associações
de todo o Brasil.

Como proposta para o equa-
cionamento do Portus foi expos-
to que está sendo feita gestão ao
Ministério dos Transportes para
que o passivo do fundo, em tor-
no de R$ 1,2 bilhão, seja repas-
sado à União mediante incenti-
vo à migração para o novo pla-
no de benefícios na forma de
Contribuição Definida. O repas-
se das dívidas e a mudança no
plano de benefícios, segundo o
Portus, são necessários para que
o Instituto possa retomar seus ní-
veis de liquidez.

Segundo o Portus, duas auditori-
as estão sendo realizadas. Uma para
testar, por amostragem, se os bene-

fícios estão adequa-
dos perante a legis-
lação e regulamen-
to, e outra, deter-
minada pela Supe-
rintendência Naci-
onal de Previdên-
cia Complementar,
sobre as revisões
de 626 benefícios
referentes ao “bu-
raco negro”,

Um dia antes do encontro con-
vocado pelo Portus, representan-
tes de sindicatos, associações e Fe-

Representantes de participantes
promovem encontro

O presidente do Portus apresentou na reunião relatório
detalhado sobre as dívidas das patrocinadoras

deração de portuários de todo o
Brasil estiveram reunidos para dis-
cutir assuntos relativos ao nosso

fundo de pensão.
O encontro foi
bastante produti-
vo, com oportu-
nidade para trocar
opiniões e apre-
sentação de pro-
postas para o sa-
nenamento finan-
ceiro do Portus.

Antes da reunião no Portus, representantes de entidades
portuárias de todo o Brasil traçaram propostas

Clube de Regatas Santista
Apresenta:

“Nossa Tarde Dançante”
Com Eliane e DJ Claudinho

Todos os domingos a partir das 15 horas
Dedicado ao público da Melhor Idade

Av. Alm. Saldanha da Gama, 23, Ponta da Praia
Santos - Contato: (13) 9722-1165 ou 9723-2721

Fotos: Divulgação
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Rua Delfino Stokler de Lima, 26
Vila Belmiro - Santos -SP

Temos cestas
para todas as

ocasiões,
inclusive de

times de
futebol

Tel.: (13)  3239-3819
Tel/Fax.: (13) 3251-5426

•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

Entidades representativas
    de participantes do Por-
   tus estiveram reunidas

com o ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento, no dia 13
de abril, em Brasília, expondo a
necessidade de implantação do
novo plano de benefícios para o
fundo de pensão dos portuários.

O presidente da APP Santos,
relatou ao ministro que o novo
plano de benefícios já está pron-
to, sendo que a Codesp é a única
empresa patrocinadora que, até
agora, aprovou integralmente o
novo sistema.

Além do representante de nos-
sa Associação também participa-
ram da reunião o presidente da
Federação Nacional dos Portu-
ários Eduardo Lírio Guterra, o
presidente da APP do Rio de Ja-
neiro, Orlando dos Santos e o
presidente da União Nacional
das Associações de Participan-
tes do Portus (Unapportus),
Vilson Balthar Arsênio e as de-
putadas federais Mariângela
Duarte e Telma de Souza.

Entidades pedem apoio a Ministro dos
Transportes e a superintendente da

Previdência Complementar
Previdência

Complementar
Já no dia 28 de

abril, um docu-
mento sobre a
implantação do
novo plano de
benefícios para o
Portus, foi entre-
gue ao superin-
tendente nacional
de Previdência
Complementar,
Adacir dos Reis.

A reunião teve a participação
do presidente da APP Santos,
Odair Augusto de Oliveira, e de
representantes do Portus, da As-
sociação de Participantes do Rio
de Janeiro, da União Nacional
das Associações de Participantes
do Portus (Unapportus) e da Fe-
deração Nacional dos Portuários
(FNP). A reunião foi agendada
pela deputada federal Mariângela
Duarte.

“Além de explicarmos a situa-
ção do Portus, solicitamos que na
efetiva implantação do novo pla-

no, o participante da ativa que de-
sejar migrar para esse novo pro-
cesso não sofra nenhum ônus”,
afirmou o presidente de nossa
Associação.

O superintendente da Previ-
dência Complementar elogiou a
“blitz” que vem sendo realizada
pelas Entidades representantes de
participantes do Portus que visa
expor a necessidade de implan-
tação do novo plano para o Port-
us e cobrar que as patrocinado-
ras paguem o que devem ao fun-
do de pensão.

APP-PHARMAAPP-PHARMA

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

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

GRÁTIS!

A reunião com o ministro dos Transportes teve como objetivo
mostrar ao Ministério que as companhias docas precisam pagar

seus débitos junto ao Portus

Divulgação
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♦♦♦♦♦JURÍDICO

O Auxílio Doença é um
      dos benefícios concedi-
      do pela Previdência So-

cial a todo segurado impossibilita-
do de trabalhar após acidente ou do-
ença, por prazo superior a 15 dias.
Durante os primeiros 15 dias do
afastamento cabe ao empregador
arcar com o salário integral do em-
pregado. Para quem não tem car-
teira de trabalho assinada, o INSS
pagará todo o período de afasta-
mento, desde que o segurado soli-
cite o benefício e faça  exame médi-
co-pericial para comprovar a inca-
pacidade para trabalhar.

Como requerer?
Na agência da Previdência mais

próxima da residência do segura-
do ou pela Internet no site
www.mpas.gov.br, apresentando
os seguintes documentos: Núme-
ro de Identificação do Trabalhador
– NIT (PIS/PASEP); Atestado
Médico, de Internação Hospitalar
ou de Tratamento Ambulatorial, in-
formando a incapacidade para tra-
balhar, o código da doença e a res-
pectiva assinatura do médico; RG,

CIC, Certidão de Nascimento ou
de Casamento e a Carteira de Tra-
balho, se registrado; Comprovan-
te de residência; Se contribuinte in-
dividual ou facultativo apresentar
todos os comprovantes de recolhi-
mento à Previdência Social; e se
trabalhador avulso, apresentar tam-
bém o Certificado do Órgão
Gestor de Mão-de-Obra;

Qual o valor do auxílio-doença?
Desde o dia 28 de março de

2005, o valor máximo a ser pago
de auxílio-doença não poderá ul-
trapassar a última remuneração.

Qual a carência exigida para
requerer o auxílio-doença?

O tempo de carência para a
concessão do auxílio-doença é de
12 meses de contribuição. Entre-
tanto, não é exigida carência nos
casos de acidentes de trabalho, de
doenças profissionais ou do tra-
balho, bem como no caso de do-
enças definidas como graves pelo
INSS. (Artigo elaborado pela
advogada da APP, Glaucia Es-
ter Soares de Oliveira)

Auxílio Doença

Nossa Associação firmou
parceria com o banco BMG
(Banco de Minas Gerais) para
que associados aposentados
possam ter direito a emprésti-
mo bancário com desconto
direto no benefício do INSS.

Após analisarmos propos-
tas de várias entidades finan-
ceiras, decidimos fechar par-
ceria com o BMG por apre-
sentar melhores taxas de mer-
cado e permitir aos associados
empréstimo sem que sejam
correntistas do banco.

O prazo para pagamento do
empréstimo é de até 36 me-
ses. Mais informações na Se-
cretaria da APP.

Associação faz
parceria para

empréstimo para
aposentados

APP prestigia aniversário de
agência do banco Itaú

O presidente da APP,
Odair Augusto, e a diretora
financeira, Thereza de Sou-
za, prestigiaram no dia 27
de junho o aniversário de
um ano da Agência do Ban-
co Itaú (avenida Conselhei-
ro Nébias 549), no bairro do
Boqueirão - onde nossa As-
sociação é correntista.

Clientes foram convidados a participar de um café da
manhã em comemoração ao aniversário de um ano

da Agência do banco Itaú

Para atualizar as informações
dos aposentados, o Portus está
recadastrando todos os assistidos
com idade entre 60 e 79 anos e
os que têm mais de 80 anos e não
possuem beneficiários. Pensio-
nistas também devem participar
do recadastramento.

Os assistidos devem comparecer,
até o dia 10 de agosto, à repre-
sentação local do Portus (em Santos
fica na rua Liberdade, 41).

O recadastramento também pode
ser feito no site do Portus -
www.portusinstituto.com.br.

Recadastramento
deve ser feito até

10 de agosto
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Nossa Associa
     ção participou
    pelo segundo

ano consecutivo, em
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde
de Santos, da Campanha
de Vacinação contra a
Gripe. Durante três dias,
28 e 30 de abril e 04 de
maio, foram vacinados,
em nossa Sede, 189 as-
sociados, sendo que 72
também foram imuniza-
dos contra o tétano.

Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, a
vacina contra a gripe deve
ser tomada todo ano pois

♦♦♦♦♦SAÚDE

Associados da APP
participam da
Campanha de

Vacinação

Mês Chegada de Contratos Pagamento
Julho 5/6/2005 29/7/2005

Agosto 5/7/2005 26/8/2005
Setembro 6/8/2005 28/9/2005
Outubro 5/9/2005 28/10/2005

Novembro 4/10/2005 25/11/2005
Dezembro 5/11/2005 20/12/2005

Ago Set Out Nov Dez
1 1 3 1 1
2 2 4 3 2
3 5 5 4 5
4 6 6 7 6
5 7 7 8 7

Cronogramas

Fonte: Ministério da Previdência Social

Pagamento do INSS

Benefícios do Portus

Fonte: Portus - www.portusinstituto.com.br

o vírus sofre constante
modificação.Em toda a
cidade de Santos, no pe-
ríodo de 25 de abril a 6
de maio, foram imuniza-
dos mais de 49 mil ido-
sos, número que superou
a meta estipulada pelo Mi-
nistério da Saúde.

Nossa sede foi um dos postos de
vacinação contra a gripe e o

tétano

√ √ √ √ √ ADESÕES
Continuam abertas as

inscrições para os planos
de saúde Santa Casa e
Ana Costa. Informações
na Secretaria da APP.

√ √ √ √ √ REAJUSTE
Enquanto alguns pla-

nos estão reajustando
suas mensalidades entre
12% e 20%, nossa As-
sociação conseguiu,
após negociação com a
Santa Casa, que o au-
mento ficasse em 10%.

√ √ √ √ √ SANGUE
A APP continua cadas-

trando o tipo sangüíneo
dos associados interessa-
dos na doação de sangue.
Informações na Secretaria.

√ √ √ √ √ TROCA DE
CARTEIRINHAS

Solicitamos aos usuá-
rios do Plano de Saúde
Santa Casa que entrem
em contato com a APP
para trocar a carteirinha,
cuja validade será até 1º
de agosto de 2006.

Fibromialgia é uma
doença crônica que cau-
sa dores em músculos e
tendões, de moderadas
a intensas que se alas-
tram pelo corpo todo.
Os sintomas mais co-
muns são fadiga, distúr-
bio do sono e intolerân-
cia a exercícios, além da
dor generalizada.

A causa da fibromial-
gia ainda não é totalmen-
te conhecida, sendo que
a atinge mais as mulhe-
res do que os homens. O
pico de incidência ocor-
re entre os 30 e os 50 anos
de idade, porém também
pode manifestar-se em
crianças, adolescentes e
idosos.

De olho na sua saúde:
Fibromialgia provoca

dores em todo o corpo
A fibromialgia pode

começar em uma região
específica, como pesco-
ço e ombro, e se espa-
lhar para outras áreas.
Geralmente, os sintomas
são descritos como pon-
tadas, ardência, sensação
de peso, incômodo, ri-
gidez e fisgadas.

O tratamento da fi-
bromialgia visa aumen-
tar a analgesia (perda de
sensibilidade à dor) cen-
tral e periférica, melho-
rar os distúrbios do sono
e minimizar os distúrbi-
os de humor, melhoran-
do a qualidade de vida
dos pacientes de uma
forma geral. (Fonte:
www.terra.com.br)
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♦♦♦♦♦SOCIAL APP promove
excursões para
Caldas Novas

e Balneário
Camboriú

A excursão para o Balneário Camboriú,
em Santa Catarina, será dia 06 de setembro

A APP em parceria com a
Yellow Tour promove mais
uma excursão, dessa vez para
Caldas Novas, em Goiás, entre
os dias 02 e 07 de agosto.

Associados da APP têm des-
conto especial, pagam R$
630,00 em até 10 vezes sem ju-
ros. O pacote inclui hospedagem
no Eldorado Thermas Park, que
oferece Parque Aquático, sauna,
hidroginástica, toboáguas, bingo
e baile show. Além de passei-
os, alguns opcionais, à Pousa-
da do Rio Quente, City Tour e
compras de chocolates, artesa-
natos e malhas.

Camboriú
Para o feriado de 6 a 11 de

setembro, a APP está preparan-
do uma excursão para o Balne-
ário Camboriú, Florianópolis e
Parque do Beto Carreiro World.

Associados da APP pagam
10 parcelas de R$ 60,00. Con-
fira também preços especiais
para crianças de 3 a 9 anos.

Se você ficou interessado em
uma das excusões retire seu car-
tão de desconto na Secretaria da
APP.

Noite do Caldo Verde
acontece dia 12 de agosto

A APP promove dia 12
de agosto, sexta-fei-
ra, a Noite do Caldo

Verde, na barraca de praia do Pete-
ca Praia Clube, na qual temos par-
ceria. O convite custa R$ 7,00 por
pessoa (bebidas não estão incluí-
das) e pode ser adquirido com o
Diretor Social da APP, Djalma Ba-
tista da Silva, diretamente em nos-
sa sede. Haverá também videokê.

A barraca de praia da APP fica no
canal 3, em frente ao Posto 04, em

Encontro de amigos
No dia 4 de junho dezenas de

associados e seus familiares pro-
moveram em nossa barraca de
praia um Encontro entre Amigos.

Sempre com um sorriso no ros-
to, Regina Célia Moreira Alves é
simpática e prestativa no atendi-
mento aos associados da APP. Ela
trabalha na Secretaria de nossa
Associaçãoá há dois anos, como
auxiliar administrativo. “Aqui o
ambiente é muito legal. Todos são
amigos”, ressalta.

Casada há oito anos com o
policial militar Eduardo Al-
ves, Regina é mãe de Giova-
nna, de sete anos. Quando não
está trabalhando, ela curte o tem-
po livre com a família. Nos fi-
nais de semana, nunca pára em
casa, está sempre passeando, vi-
sitando amigos e parentes.

Devido ao tempo corrido,
pois trabalha o dia inteiro em
nossa Associação e à noite
cuida da filha e do marido,

♦♦♦♦♦GENTE QUE FAZ

Simpática e prestativa no
atendimento aos associados

Regina diz que está sem tempo
para atividade física, mas pre-
tende assim que possível voltar
para a natação.

Regina destaca a organização
da APP e acredita no potencial de
crescimento da entidade. “Gosto
muito do trabalho realizado na
APP. Faço muitos amigos”, diz.

Santos. Informações na Secretaria.

Regina pretende voltar a estudar, quer cursar
faculdade de Recursos Humanos
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Cerca de 200 associados
     prestigiaram o Jantar
    Dançante realizado na

Associação Atlética dos Portuári-
os em comemoração aos 14 anos
de nossa Entidade. Sob o coman-
do do Buffet PC, e animação do
grupo Imagem, os associados e
seus acompanhantes desfrutaram
de uma agradável festa, onde a di-
versão teve espaço garantido.

História
Nossa Entidade foi fundada no

dia 14 de maio de 1991 com o
objetivo de representar funcioná-
rios da ativa e aposentados da
Codesp, participantes do Portus,
fundo de previdência comple-
mentar dos portuários. “Temos

Associados prestigiam jantar em
comemoração aos 14 anos da APP
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Já estamos cadastrando fi-
lhos e netos de associados,
com até 10 anos de idade,
para que participem de nos-
sa comemoração ao Dia das
Crianças.

Para o cadastramento é ne-
cessário apresentar em nossa

APP cadastra filhos e netos de associados para
comemoração do Dia das Crianças

como objetivo principal defender
os direitos e os interesses dos as-
sociados junto ao Portus”, ressalta
o presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira.

Nos seis primeiros anos de ati-
vidade, a APP enfrentou uma gra-
ve crise financeira. Na época, não
possuía sede própria, funcionava
de favor nos fundos da garagem

da representação do Portus em
Santos, além de acumular dívida.

Entretanto, a partir de 1997,
com a mudança na Diretoria de
nossa Associação, os ventos pas-
saram a soprar a nosso favor.

Hoje temos orgulho de nossa
sede própria e dos consecutivos ba-
lanços financeiros positivos. Além
de trabalhar na fiscalização do
Portus, conseguimos ampliar nos-
so leque de serviços aos associados
como planos de saúde e odontoló-
gicos, convênios dos mais variados
e atendimento jurídico gratuito.
Sem falar, é claro, da parte social.
Atualmente, nossa Entidade possui
3 mil associados, entretanto, se con-
tarmos os dependentes esse núme-
ro chega a 12 mil pessoas.

Secretaria certidão de nasci-
mento ou documento de iden-
tidade da criança. A festa está
prevista para o dia 08 de ou-
tubro, segundo sabado do mês.

No ano passado, cerca de 70
crianças participaram do even-
to, que aconteceu no dia 02 de

outubro em nossa sede. As
brincadeiras ficaram por con-
ta do grupo Os Pimpolhos,
além de muita música, pisci-
na de bolinhas, fliperama, al-
godão doce, pipoca, cachor-
ro-quente, bolo e muito refri-
gerante.

Toda a Diretoria
reunida na hora de

cortar o bolo de
aniversário de nossa

Associação

Associados lotaram
a pista de dança dos
Portuários sob o
comando da
banda Imagem

Fotos: Divulgação


