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Associação promove
festa em comemoração
ao Dia das Crianças

Pelo segundo ano, a APP comemorou o Dia das Cri-
   anças com uma grande festa que reuniu filhos e
    netos de associados. O evento, realizado no dia

08 de outubro, sábado, contou com a participação de 120
crianças e cerca de 150 adultos.

As crianças se divertiram na piscina de bolinha, no pula-
pula e nos fliperamas. O Grupo Os Pimpolhos animou a festa
com brincadeiras que contagiaram até os associados.

Para deliciar a garotada, muita pipoca, cachorro-quen-
te, mini-pizza, algodão-doce e refrige-
rante. Além, é claro, de um delicioso
bolo de chocolate que fez muito adul-
to repetir o prato.

Na saída, cada criança ganhou um
brinde especial ! No ano que vem tem
mais...

Jurídico
Advogados

explicam sobre
processo contra a

Telefônica
Pág. 05

Excursão 2006
Reserve já o seu

lugar para a
Serra Gaúcha

Pág. 08

Confraternização
Café Amigo será

dia 03 de
dezembro.
Não perca !

Pág. 08

Adultos e crianças não resistiram
ao bolo de chocolate

Os meninos fizeram fila para brincar nos fliperamas

A animação da festa ficou mais uma vez por
conta do Grupo Os Pimpolhos

Na festa, tudo o que a criançada
gosta: pipoca, algodão-doce e

cachorro-quente
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Pela primeira vez,
participantes assumem

Diretoria do Portus

♦♦♦♦♦EDITORIAL Você Sabia ?
RECADASTRAMENTO
Já começou o segundo re-

cadastramento do Portus para
aposentados com  até 59 anos
de idade. Os assistidos desta
faixa de idade devem compa-
recer à representação local do
Portus (em Santos fica na rua
Liberdade, 41).

O recadastramento também
pode ser feito via Internet. É
só entrar no site do Portus
(www.portusinstituto.com.br),
imprimir o formulário de atua-
lização periódica e enviá-lo à
sede do Instituto pelo correio,
devidamente preenchido e com
reconhecimento de firma em
cartório.

Fique atento, o recadas-
tramento deve ser feito até o
dia 10 de novembro deste ano,
caso contrário o assistido terá
suspenso o pagamento do be-
nefício supletivo.

ANA COSTA
Os associados que estive-

rem internados no Hospital Ana
Costa de Santos também po-
derão receber a visita de di-
retores da APP. Nossa entidade
firmou parceria com o hospital,
obtendo o credenciamento
para a entrada.

Visitas a associados aca-
mados já são realizadas no
hospital Santa Casa de Santos.
Só este ano, até o mês de
agosto, foram 416 visitas. As
idas aos hospitais são feitas
mediante lista fornecida pelos
hospitais ou a pedido dos
familiares.
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Pela primeira vez no
    Brasil participantes
   assumem a diretoria

executiva de um fundo de pre-
vidência complementar. Hoje
podemos dizer com certeza que
temos uma Diretoria compro-
missada com nosso fundo de
pensão e seus participantes.

Dentre as metas traçadas por
nossos representantes está o de
negociar a dívida das empresas
patrocinadoras até o final deste
ano, cujo valor está em R$ 400
milhões. Esse compromisso já sur-
te efeito com a negociação firma-
da com a Companhia Docas do
Rio de Janeiro.

Outro avanço importante
realizado no Portus foi a cria-
ção de um escritório em Bra-
sília, localizado na sede da re-
presentação. Com isso, docu-
mentos podem ser entregues aos
órgãos federais sem que seja
preciso o deslocamento de um
diretor até a capital federal.

A criação do Comitê de In-
vestimentos também é outro fato
positivo. Com esse comitê é pos-

sível acompanhar e analisar a
política de investimentos prati-
cada pelo Portus. O objetivo é
recuperar inversões financeiras
realizadas no passado, que hoje
estão em torno de R$ 200 mi-
lhões.

Nossos representantes também
já estiveram reunidos com inte-
grantes da Secretaria de Previdên-
cia Complementar e da Assesso-
ria Técnica do Ministério dos
Transportes expondo as propos-
tas para o novo plano (CD).

Todas essas atividades com-
provam que a decisão em ter
uma Diretoria formada exclu-
sivamente por representantes
dos participantes estava certa.
Em pouco tempo importantes
avanços foram realizados e
acreditamos que outros resul-
tados positivos estão por vir. O
que demonstra responsabilida-
de, credibilidade, transparên-
cia e honestidade. Qualidades
que muitos acreditavam não
existir mais na Diretoria do
Portus.

A Diretoria
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♦♦♦♦♦REIVINDICAÇÃO

APP solicita ao Portus ampliação
de rede bancária para

pagamento de aposentadoria

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

Em menos de um mês a nova
Diretoria do Portus esteve em
Santos duas vezes. A primeira
visita foi em nossa Associação,
no dia 25 de agosto, onde os
novos integrantes participaram de
reunião do Conselho Deliberativo.
Já a segunda foi em 15 de
setembro no Sindaport. Nos dois
encontros o novo presidente,
Wildjan da Fonseca Magno, veio
acompanhado de funcionários do
Portus, que deram com detalhes
explicações reais sobre a situação
financeira do fundo de pensão e

Reabilitação da fala, audição,
linguagem, oral e escrita

Andréa Coelho
Fonoaudióloga

CRF.ª 7362

Av. Dr. Pedro Lessa, 2.706 - Cj. 31
Tel.: (13) 3231-7272 - Santos - SP

Consultório

Encaminhamos ofício ao
    Portus solicitando o cre-
    denciamento dos bancos

do Brasil, dos Estados e da Caixa
Econômica Federal para que as
aposentadorias possam ser
efetuadas em suas agências.

Há cerca de três anos os
pagamentos, empréstimos e
demais benefícios concedidos por

nosso fundo de pensão são
realizados somente nas agências do
Banco Bradesco, o que, desde
então, vem gerando uma série de
críticas por parte dos participantes.
Na ocasião encaminhamos uma
série de cartas e abaixo-assinado
questionando tal mudança.

No ofício enviado ao Portus
destacamos que “a exemplo do que

Diretoria do Portus avança em negociações

já foi praticado, gostaríamos que
fosse disponibilizada uma rede
bancária maior, para que os
participantes possam optar pelo ban-
co que lhes é mais conveniente e que
na maioria das vezes já possuem até
conta”. De acordo com o Portus, o
assunto será levado para co-
nhecimento da Diretoria Executiva e
do Conselho Deliberativo.

os investimentos realizados.
De acordo com Magno, foi fir-

mado acordo com a maior deve-
dora do Portus: a Companhia Do-
cas do Rio de Janeiro. A garantia
de pagamento da dí-
vida, avaliada em cer-
ca de R$ 193 milhões,
foi dada pela CSN
(Companhia Siderúr-
gica Nacional), arren-
datária do terminal da
CDRJ.

Outro avanço da
nova Diretoria foi a

criação de um Comitê de Inves-
timentos para analisar de forma
criteriosa e transparente as apli-
cações financeiras feitas pelo
Portus.

O presidente do Portus, Wildjan da Fonseca Magno,
participou de reunião com o Conselho Deliberativo da APP
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♦♦♦♦♦PORTUS

O presidente da APP,
        Odair Augusto de
      Oliveira, e o presi-

dente do Conselho Delibera-
tivo, Jurandir França da Hora,
estiveram no dia 09 de agosto,
reunidos com o presidente da
Codesp, José Carlos Mello
Rego, na sede da estatal.

O encontro teve como objeti-
vo expor os motivos que levaram
à mudança na diretoria do Portus.
A Codesp é uma das patrocinado-
ras que paga em dia as contribui-
ções a fundo de pensão. Por essa
razão, o presidente da APP quis

Faleceu no
último dia 15
de agosto, no
Rio de Janei-
ro, o ex-presi-
dente do Por-
tus, o admi-
nistrador de empresas Luiz
Carlos Rodrigues Relva. Ele pre-
sidiu nosso fundo de pensão por
10 meses, entre agosto de 2003 e
junho de 2004.

Morre ex-presidente
do Portus

explicar pessoalmente à direção da
Codesp as alterações realizadas no
fundo de pensão.

O presidente da Codesp ressal-
tou como positiva a iniciativa dos
participantes.

Os representantes da APP foram recebidos na
sala da presidência da Codesp

Representantes da APP
visitam presidente da Codesp

No dia 1º de setembro, o Jornal
do Brasil publicou matéria onde
informava que o Coaf (Controle
de Atividades Financeiras), ligado
ao Ministério da Fazenda, detectou
“movimentações incompatíveis”
com a capacidade financeira e
“sistemáticas contabilizações de
prejuízos” dos fundos de pensão
Geap (Fundação de Seguridade
Social), e Portus.

A matéria citava que os prejuí-
zos haviam sido motivados por
operações de mercado realiza-
das entre os fundos, empresas
distribuidoras de títulos e valo-
res mobiliários, nesse caso as
distribuidoras Turfa e Quantia.

Assim que tomou conhe-
cimento da matéria, a APP entrou
em contato com a diretoria do
Portus que afirmou que nosso
fundo nunca atuou com as
distribuidoras citadas. O Portus
também publicou nota desmen-
tindo a matéria em seu site
(www.portusinstituto.com.br) e
no jornal A Tribuna.

Fundo desmente
matéria do

Jornal do Brasil

A APP parabeniza os associa-
dos Márcia Rubino Ferreira Perei-
ra e Francisco Vilardo Neto que
tomaram posse, no último dia 29
de agosto, como representantes
das patrocinadoras, indicados pela
Codesp, no Conselho Deliberativo
do Portus. Márcia é titular e Fran-
cisco está como suplente.

Associação
parabeniza novos

membros do
Condel

Nossa Associação não tem
mais parceria com o banco BMG
(Banco de Minas Gerais) para em-
préstimo bancário a associados
aposentados. A quebra do contra-
to ocorreu porque o escritório de
representação do banco no qual
havíamos firmado convênio encer-
rou suas atividades em Santos.

APP encerra
convênio com

BMG

A Secretaria de Previdência Com-
plementar (SPC) lançou o “Guia do
Participante – Acompanhe mais de
perto seu fundo de pensão”, uma
cartilha direcionada aos participan-
tes dos fundos de pensão.

O objetivo do documento é apre-
sentar informações sobre o funcio-

namento dos fundos de pensão. No
guia são explicadas as principais ca-
racterísticas de uma Entidade Fecha-
da de Previdência Complementar,
além de informações sobre como é
feita a fiscalização de suas atividades.
O guia está disponível no site do
Portus (www.portusinstituto.com.br)

SPC lança Guia do Participante
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♦♦♦♦♦JURÍDICO

Esclarecimentos sobre
a Ação da Telefônica

Após a entrega dos do-
     cumentos pelos associa-
     dos, foi necessário um

longo trabalho de organização de
todo o material recebido. Foi
preciso dividir os associados em
dois grupos.

O primeiro grupo engloba os
associados que não têm renda ou
que recebem menos de três salários
mínimos e fazem jus aos benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita. As
primeiras ações desse lote come-
çaram a ser distribuídas nos Jui-
zados Especiais da localidade onde
cada linha telefônica está instalada.
Isso ocorreu no segundo semestre
do ano passado, após o término da
greve dos servidores do Judiciário.

Infelizmente, em virtude do pouco
número de servidores e de problemas
estruturais da Justiça, o número má-
ximo de ações entregues ao Juizado
Especial foi de 10 a 20 processos
por dia. 

Já o segundo grupo reúne asso-
ciados que possuem renda supe-
rior a três salários mínimos e não
têm direito à Assistência Judiciária
Gratuita. Parte destas ações ainda
está sendo distribuida, dentro da
margem de 10 a 20 por dia.

Entretanto, desde março deste
ano, tem sido observado que
muitos juizes estão suspendendo
a tramitação das ações por causa
de um conflito de competência
argumentado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça. Ou seja, todas
as ações referentes à suspensão
da assinatura básica foram
centralizadas na 2ª Vara Federal
de Brasília-DF e, por essa razão,
deveremos aguardar a decisão do
Superior Tribunal de Justiça. 

Esclarecemos que no que se
refere à legalidade da cobrança da
assinatura mensal, somente o Poder
Judiciário tem a competência para
declarar se é ou não correta. 

Diante de questionamentos de alguns associados sobre o anda-
mento das ações referentes ao pedido da suspensão de cobran-

ça da assinatura de telefone, os advogados, Glaucia Ester
Soares de Oliveira e Luiz Fernando F. Gonçalves, traçam um
breve cronograma do trabalho realizado, desde a entrega dos

documentos até a atual situação.

Para facilitar o aten-
dimento ao associado,
o Departamento Jurídi-
co da APP  atende so-

mente com hora marcada e nos
seguintes dias: 3ª e 5ª feira. Para
agendar um horário entre em con-
tato com a Secretaria de nossa
Associação.

ATENÇÃO
Atendimento jurídico
só com hora marcada

Desde outubro do ano pas-
sado a APP orienta e faz o en-
caminhamento ao INSS de pe-
didos de pensão por morte de as-
sociados da Entidade.

Os diretores credenciados ao
INSS para encaminhar as solici-
tações são Moacir Santos (dire-
tor de Benefícios), Thereza de
Souza Santos (diretora financei-
ra e de patrimônio), Orlando Nel-
son Coelho (diretor de assuntos
jurídicos) e a advogada Glaucia
Ester Soares de Oliveira.

Caso você tenha alguma dúvi-
da sobre esse benefício entre em
contato com nossa Associação.

APP orienta e
encaminha
pedidos de

pensão por morte

PROJETOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS
LAYOT INTERIORES E EXTERIORES

TEL.: (13) 3224-5349
CEL.: (13) 9125-0507
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Solicitamos às viúvas desses asso-
ciados que entrem em contato com nos-
sa Associação para orientação sobre
pensão e o Portus.
*Associados falecidos no período de mar-
ço a agosto deste ano

É com profundo pesar que
informamos o falecimento dos

associados da APP:
+++++ José Freire da Silva
   Reg. 23.355-1 - Data 06/03

+ + + + + Raimundo Nonato L. Ferreira
   Reg. 22.541-7 - Data 01/04

+++++ Oswaldo Gonçalves
    Reg. 14.468-3 - Data 26/05

+++++ José Heriberto Passos
    Reg. 17.390-6 - Data 01/07

+++++ Francisco Targino Cardoso
    Reg. 15.508-5 - Data 07/07

+++++ Walter Ratto Henriques
    Reg. 19.544-6 - Data 15/07

+++++ Elisiario Mota Junior
    Reg. 25.518-2 - Data 11/08

+++++ Lourivaldo da Silva Ornelas
    Reg. 14.863-5 - Data 15/08

+++++ Sylvio Affonso
    Reg. 14.087-1 - Data 25/08

FALECIMENTOS

Cronogramas
Benefícios do Portus

Fonte: Portus - www.portusinstituto.com.br

APP participa de Campanha
contra a Paralisia Infantil

Mais uma vez parti-
cipamos da Cam-
panha Nacional de

Vacinação Contra a Paralisia In-
fantil. Em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde,
nossa sede funcionou como um
dos 94 postos de vacinação.

Em nossa Entidade, 86 cri-
anças foram imunizadas contra
a poliomelite. Em toda a cidade
de Santos foram vacinadas
29.025 crianças.

Continuamos cadastrando o
tipo sangüíneo dos associados e
familiares interessados em parti-
cipar de doação de sangue. Com
o cadastro é mais fácil identificar
os doadores em um momento de
necessidade.  Caso você ou seu
familiar necessite de transfusão de
sangue, entre em contato com
nossa Entidade.

Doar sangue é um ato de amor!
Cadastre-se e ajude a salvar uma
vida.

Planos
Odontológicos

estão com
inscrições abertas

A APP está com inscrições
abertas para adesão a planos
odontológicos. Nossa Associação
mantém convênio com três em-
presas: OdontoPrev e Paulident,
para que o associado tenha liber-
dade em escolher a que melhor
atende suas necessidades.

Os planos odontológicos con-
veniados com a APP oferecem men-
salidades a partir de R$ 18,00 por
mês. Entre em contato com nossa
Secretaria e faça o convênio.

A APP participou da Campanha contra a
Poliomelite como posto de Vacinação Infantil

Participe do
cadastro de
doadores de

sangue da APP

Os associados, usuários do Plano de Saúde Santa Casa, que
ainda não efetuaram a troca da carteirinha de conveniado,
devem comparecer em nossa Entidade para retirar o novo

documento cuja validade é até 1º de agosto de 2006.

ATENÇÃO: Troca de
Carteirinhas Plano de Saúde

Santa Casa de Santos
Mês Chegada de Documentos Pagamento

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

Mês Chegada de Contratos Pagamento
Novembro 3/11/2005 30/11/2005
Dezembro 1/12/2005 20/12/2005

Empréstimo - Portus
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♦♦♦♦♦GENTE QUE FAZ

Buscando sempre oferecer
mais serviços e benefícios aos
associados, a APP firmou par-
ceria com a Type Shop, em-
presa especializada em infor-
mática e eletrônicos, para a
aquisição de computadores
com preços e condições de pa-
gamento especiais.

Associados da APP podem
adquirir um computador comple-
to com Memória de 256 DDR,
Processador AMD Sempron
2400 (com cooler), Placa Mãe
ECS 741GX (som, vídeo, rede,
faz), HD 40 GB/7.200 RPM,
Gravador de CD, Drive de
Disquete, Teclado, Mouse, Cai-
xa de Som Amplificada, Monitor
LG 15”, Estabilizador e Impres-
sora HP 3745 por apenas R$
1.620,00 à vista ou 24 parce-
las de R$ 109,12 (sujeito a
aprovação de crédito).

Os associados interessados
na compra desse computador
devem entrar em contato com
a Secretaria da APP e retirar o
cupom de desconto. Aprovei-
te, essa promoção é por
tempo limitado.

Associados
podem adquirir
computadores

com preço
especial

Computador completo com impressora

Quando estiver
        lendo este jor-
      nal, o analista

de sistemas Fábio Ferreira
já estará com Beatriz nos
braços. Durante esta entre-
vista, ele aguardava com
ansiedade a chegada do se-
gundo filho. Casado há
nove anos com a assisten-
te administrativa Fabiana
Pires Ferreira, o funcioná-
rio da APP já é pai de Gus-
tavo de dois anos.

Responsável pela infor-
matização de nossa Entidade, Fá-
bio atuou na APP durante seis anos
como prestador de serviços, de-
senvolvendo programas de com-
putador, como o de cadastro dos
associados e faturamento. Há um
ano e meio foi contratado para con-
solidar esse setor, implantando um
melhor gerenciamento de dados, e
também para desenvolver o site da
APP. “É bom trabalhar com uma
Diretoria que reconhece a impor-
tância da informática para os dias
de hoje”, ressalta.

Fábio é formado em Proces-
samento de Dados pela Fatec (Fa-

culdade de Tecnologia de São Pau-
lo), fez estágio na Codesp, trabalhou
com softwares educativos e há 10
anos atua na área de informática de
entidades portuárias, como Sinda-
port, Sindogeesp e Atac. “Tenho que
me atualizar constantemente, pois a
tecnologia avança a cada dia”, diz

Embora seja o único funcioná-
rio homem da APP, Fábio afirma
que não teve nenhum problema de
adaptação em trabalhar em um am-
biente só de mulheres.  “Aqui to-
dos me receberam muito bem, é
um ambiente agradável para traba-
lhar”, destaca.

Fábio é responsável pela
informatização da APP

Fábio trabalha na APP desenvolvendo programas de
computador para que as informações da Associação

estejam organizadas

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

Clube de Regatas Santista
Apresenta:

“Nossa Tarde Dançante”“Nossa Tarde Dançante”“Nossa Tarde Dançante”“Nossa Tarde Dançante”“Nossa Tarde Dançante”
com Eliane e DJ Claudinho
Todos os domingos às 15 horas
Sorteio de Brindes - Pipoca

Mesa Livre
Dedicado ao público da Melhor Idade
Av. Alm. Saldanha da Gama, 23 - Santos
Contatos: (13) 9742-7109 ou 9723-2721
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Para 2006, a APP em parce-
   ria com a Yellow Tour já es-
  tá programando mais uma

excursão. Nosso próximo destino
será a Serra Gaúcha, incluindo a Fes-
ta da Uva, entre os dias 13 e 20 de
fevereiro. A excursão, com pensão
completa, percorrerá as cidades de
Gramado, Canela, São Francis-
co de Paula, Nova Petrópolis,
Caxias, Bento Gonçalves,
Garibaldi e Carlos Barbosa.

Associados da APP têm
pagamento especial e parcela-
do em 10 vezes. Os interessa-
dos devem entrar em contato
com nossa Secretaria.

Outros destinos
Associados da APP que quise-

rem viajar para outros lugares, in-
dependente das excursões promo-
vidas por nossa Associação, tam-
bém ganham desconto na Yellow
Tour. Basta retirar o cupom de des-
conto em nossa Secretaria.

Serra Gaúcha com
Festa da Uva é a próxima

excursão da APP

As roupas arrecadadas em
nossa Campanha do Agasalho
2005 “Aqueça um coração nes-
te inverno” foram entregues ao
GETAL - Grupo Espírita Tra-
balho, Amor e Luz, que realiza
trabalhos assistenciais com cri-
anças, jovens e adultos. A enti-
dade funciona na rua Alexan-
dre Martins, 223, em Santos.

Campanha do
Agasalho ajuda

entidade
assistencial

Na foto acima,
associados e familiares
que foram para Caldas

Novas em agosto

Pausa para a
lembrança da viagem
para Floríanópolis
realizada no feriado de
setembro

Estamos a todo vapor com
os preparativos para nosso
tradicional Café Amigo, que será
realizado no próximo dia 03 de
dezembro, sábado, no Ginásio
de Esportes da Associação Atlé-
tica dos Portuários de Santos.

As Cestas de Natal que se-
rão sorteadas já estão sendo
preparadas e o cardápio ela-
borado. Os convites, que te-
rão número limitado, estarão
disponíveis na Secretaria da
APP neste mês de novembro.

Participe e prestigie nossa As-
sociação! Muito mais do que
uma confraternização de final
de ano, nosso Café Amigo é
um grande encontro de antigos
e inesquecíveis amigos.

Para mais informações en-
tre em contato com nossa Se-
cretaria pelos telefones 3234-
1788 ou 3234-1387.

Café Amigo 2005
Confraternização

será dia 03 de
 dezembro

Fundada na década de 50, a
Associação Beneficente “Eurípedes
Barsanulfo”, localizada na avenida
Washington Luiz, 28/30, atende em
regime de semi-internato 224 crian-
ças carentes, de segunda à sexta-fei-
ra das 07 às 18 horas.

A entidade conta com 36 funcio-
nários, como professoras, moni-
toras, cozinheira e auxiliares, além de
assistente social, psicóloga, pe-
dagoga e uma dentista cedida pela

Prefeitura Municipal de Santos. Para
manter essa estrutura, a Associa-
ção conta com a ajuda mensal de
associados e de recursos obtidos
no bazar, em eventos e do convê-
nio com a Administração Munici-
pal. Mas para melhorar e ampliar
esse atendimento, a entidade
precisa de sua ajuda seja como
associado ou através de doa-
ções.  Entre em contato pelos te-
lefones: 3235-5316 ou 3288-4092.

Associação “Eurípedes
Barsanulfo” precisa de ajuda


