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APP homenageia deputada em
confraternização de final de ano
Diretores, conselheiros e

       funcionários participa-
      ram do almoço de con-

fraternização realizado pela APP
no dia 10 de dezembro. A depu-
tada federal Mariângela Duarte
também esteve presente ao even-
to e foi homenageada pela atua-
ção em defesa dos participantes
do Portus.

No mês de março, após receber
ofício da APP, onde era solicitada
intervenção federal para a quitação
das dívidas das patrocinadoras com
o fundo de pensão, a parlamentar
levou o assunto ao conhecimento
da Câmara dos Deputados. Ao dis-
cursar no plenário, Mariângela

Duarte exigiu que os 513 deputa-
dos analisassem a gravidade e a
seriedade do documento enviado
pela Associação santista.

Em agradecimento à atitude da
parlamentar, o presidente da
APP, Odair Augusto de Olivei-
ra, entregou-lhe uma placa de
prata. Aproveitando a ocasião,
um outro documento foi dado à
parlamentar. “Nesse documen-
to está nossa proposta ao go-
verno federal para o saldamento
da dívida do Portus. Hoje, as Do-
cas de todo o país devem ao fun-
do de pensão dos trabalhadores
algo em torno de R$ 700 milhões.
O Portus está fazendo sua lição

de casa, agora queremos
que o governo também
faça a sua parte”.

A animação da festa foi
do grupo “Imagem”.

A deputada Mariângela Duarte recebeu uma
placa de prata em homenagem à atenção

dada as reivindicações da APP

O presidente da APP entrega
documento à deputada onde
solicita ao governo federal o

saldamento da dívida do Portus

O almoço de confraternização
reuniu conselheiros e suas
esposas, além de diretores e
funcionários da APP

Para acompanhar o churrasco, uma mesa com
saladas variadas foi especialmente preparada
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Os Bancos e o Portus
♦♦♦♦♦EDITORIAL Você Sabia ?

• RANKING
De acordo com ranking ela-

borado pela revista Fundos de
Pensão (edição de dezembro de
2005), da Associação Brasilei-
ra das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar –
ABRAPP, o Portus ocupa o
109º lugar em rentabilidade den-
tre as entidades de previdência
complementar. A revista anali-
sou 200 fundos de pensão.

• PLANO DE SAÚDE
A APP está com inscrições

abertas para os planos de saú-
de Santa Casa de Santos e Ana
Costa. Os planos odontoló-
gicos OdontoPrev e Paulident,
conveniados à APP, também
estão aceitando novos usuári-
os. Informações na Secretaria
da Associação.

• VISITAS
Em 2005, os diretores da

APP, Djalma e Moacir, visi-
taram 611 associados inter-
nados na Santa Casa de Santos.
Já no Hospital Ana Costa foram
realizadas 24 visitas, entre
agosto e dezembro.

• REVEILLON
Dezenas de associados fes-

tejaram o Ano Novo na barraca
de praia do Peteca Praia Clube,
que fica em frente ao Posto 04,
próximo ao canal 3, em Santos,
e da qual somos parceiros. A
barraca de praia fica armada to-
dos os finais de semana e feria-
dos e está aberta a todos os as-
sociados e familiares.

APP News é uma publicação da Associação de Participantes do Portus Santos
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çalves; Diretor Social Djalma Batista da Silva; Diretor de Assuntos Jurídicos Orlando Nel-
son Coelho; Diretor de Benefícios Moacir Santos
Jornalista Responsável:  Gisele de Oliveira  - Mtb. 28.641
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Desde que a Diretoria
        do Portus, alegan-
       do uma maior eco-

nomia, resolveu trabalhar so-
mente com o Banco Bradesco,
as reclamações de nossos asso-
ciados não pararam. Vários pe-
didos individuais e até um
abaixo-assinado foram elabo-
rados solicitando ao Instituto
que voltasse a operar com di-
versas entidades bancárias,
como, aliás, antes procedia.

No entanto, a Diretoria do
Portus, afirmando a necessida-
de de economia para a recupe-
ração de nossa entidade
previdenciária, o que seria de
muita valia para os participan-
tes e assistidos, recusou-se a
atender nosso apelo.

Embora tivéssemos procura-
do sensibilizar as Diretorias an-
teriores para que dessem ouvi-
dos ao clamor de nossos asso-
ciados, somente agora a APP

conseguiu ser realmente aten-
dida. Finalmente, o Portus re-
alizou uma pesquisa com todos
os assistidos para saber em
qual banco gostariam de rece-
ber seus proventos.

Até o fechamento desta edi-
ção o Portus ainda não tinha o
resultado da pesquisa, não po-
dendo assim informar quais
instituições bancárias merece-
ram a preferência dos assisti-
dos. Informalmente consegui-
mos saber que o Banco do Bra-
sil teria se proposto a oferecer
as mesmas condições hoje apli-
cadas pelo Bradesco, com des-
taque para aquela que exone-
ra o Portus de qualquer ônus
pela transferência dos benefí-
cios para as contas dos assisti-
dos.

Resta-nos a esperança de
que essa novela esteja no seu
último capítulo e que o final
agrade a todos nós.

A Diretoria

FINAL Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 e 6 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1
2 e 7 2 2 4 3 2 4 2 4 3 3 4
3 e 8 3 3 5 4 5 5 3 5 4 6 5
4 e 9 6 6 6 5 6 6 4 6 5 7 6
5 e 0 7 7 7 6 7 7 7 8 6 8 7

Tabela de Pagamento de Benefício do INSS 2006

Fonte: Site do Ministério da Previdência Social - www.previdencia.gov.br
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♦♦♦♦♦REUNIÃO

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

Unapportus visita APP

Com o objetivo de fazer
um balanço sobre o tra-
balho desenvolvido pe-

lo Portus no ano de 2005, o pre-
sidente da Unapportus (União
Nacional das Associações de
Participantes do Portus), Vilson
Balthar Arsênio, esteve em Santos,
no dia 17 de janeiro. Em reunião
com o presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, Vilson res-
saltou que é necessário fortalecer
nacionalmente as associações de
participantes para que possam
buscar melhorias para o Portus.

“Estamos em um momento de

reestruturação política,
onde a união de todas as
associações é importante.
Por essa razão, no de-
correr deste ano, vamos
fazer reuniões com todas
as entidades, sendo que a
primeira é esta aqui, com
a APP de Santos”. A Una-
pportus foi criada em 30 de
novembro de 1993 e reúne sete
associações de participantes do
Portus em todo o Brasil.

Também participaram da
reunião o vice-presidente da APP
Manoel Motta, o conselheiro e ex-

presidente da Unapportus, João
Pinto, o presidente do Conselho
Deliberativo de nossa Associa-
ção, Jurandir França da Hora, e o
diretor financeiro da Unapportus,
Humberto Giglio.

O Portus tem dois novos di-
retores. José Camilo de Faria as-
sumiu o cargo de diretor de Segu-
ridade, e Javacidnei Cosme Cuinãs,
o de diretora Administrativa.

Camilo, como é conhecido, traba-
lha há 28 anos na Companhia Docas
do Rio de Janeiro (CDRJ) e está filia-
do ao Portus desde sua fundação.
Foi admitido na estatal como auxiliar
administrativo, sendo que hoje atua
como engenheiro. Foi  representante
dos trabalhadores no Conselho de
Administração da CDRJ e está no
segundo mandato como diretor de

Administração e Finanças da Fe-
deração Nacional dos Portuários.

Javacidnei também pertence ao
quadro da CDRJ, onde trabalha há
27 anos, e é participante do Portus
desde a criação do Instituto. Na
CDRJ atuou como chefe da Se-
ção de Tesouraria e Registro de
Valores, chefe da Divisão de Ad-
ministração Financeira, Superinten-
dente de Planejamento e Orçamen-
to e Superintendente de Finanças.

A APP deseja aos novos diretores
sucesso e responsabilidade no co-
mando de nosso fundo de pensão.

Portus tem novos diretores

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

A APP foi escolhida para ser a primeira associação
visitada pela Unapportus em 2006

A partir deste mês, estarão à
disposição dos associados da
APP os Relatórios de Investi-
mento do Portus.  De acordo
com ofício enviado à Associa-
ção, assinado pelo diretor
presidente do Portus Wildjan da
Fonseca Magno, a consulta aos
documentos segue “considera-
ções dispostas na Instrução
SPC (Secretaria de Previdência
Complementar) nº 7, de 10 de
agosto de 2005”.

Associados podem
consultar relatório de

investimentos
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♦♦♦♦♦ORIENTAÇÃO

+Roberto Costa Damasceno
Reg. 24.235-4 – Em 04/09/2005
+ Wanderley Aurino Silva
Reg. 16.063-0 – Em 09/09/2005
+Valdemir Feliciano Machado
Reg. 18.702-1 - Em 11/09/2005
+Argemiro Francisco Dias
Reg. 14.622-5 – Em 16/09/2005
+José Alves dos Santos
Reg. 13.976-6 – Em 21/09/2005
+Cleiton Leal Dias
Reg. 16.060-6 – Em 26/09/2005
+Dirceu Serpa da Silva
Reg. 15.252-0 – Em 27/09/2005
+Waldemar Albuquerque Lyra
Reg. 14.730-6 – Em 09/10/2005
+José Rocha Deus Duarte
Reg. 14.201-8 – Em 11/10/2005
+Maury dos Santos Antonio
Reg. 29.688-9 – Em 17/10/2005
+Carlos Campos
Reg. 15.821-2 – Em 02/11/2005
+Oswaldo Batista Ribeiro
Reg. 21.290-2 – Em 12/11/2005
+Cassiano Oscar de Carvalho
Reg. 13.292-8 – Em 19/12/2005
+Aníbal Cardoso Filho
Reg. 15.961-6 – Em 21/12/2005
+João Roberto de Jesus
Reg. 21.915-4 – Em 29/12/2005

FALECIDOS

Solicitamos às viúvas dos asso-
ciados falecidos que entrem em
contato com nossa Associação

para orientação sobre pensão e
o Portus.

É com profundo pesar que
informamos o falecimento dos

associados da APP:

*Associados falecidos entre os meses
de setembro e dezembro de 2005

Os diretores credenciados ao
INSS são Moacir Santos (diretor
de Benefícios), Thereza de Sou-
za Santos (diretora financeira e de
patrimônio), Orlando Nelson Co-
elho (diretor de assuntos jurídi-
cos) e a advogada Glaucia Ester
Soares de Oliveira. Se o associa-
do tiver alguma dúvida sobre as-
suntos ligados ao INSS, entre em
contato com nossa Associação.

APP orienta associados
sobre assuntos

previdenciários e pedidos
de pensão por morte

Em 2005, a APP registrou
     37 solicitações de orien-
     tação sobre temas previ-

denciários e encaminhamento de
documentos ao INSS para solici-
tação de pensão por morte.

Há mais de um ano, a APP está
autorizada pelo INSS a esclare-
cer dúvidas e solicitar o benefí-
cio de pensão por morte de asso-
ciados da Entidade.

Aposentados e pensionistas
devem atualizar cadastro do

Portus até 10 de fevereiro
Até o dia 10 de fevereiro, o Por-

tus promove o recadastramento de
aposentados e pensionistas. Devem
se recadastrar:

Aposentados com mais de 80
anos;

Aposentados sem beneficiário,
independente da idade;

 Pensionistas;
Aposentados por invalidez.
O recadastramento deve ser fei-

to na representação local do Por-
tus, em Santos, localizada na rua
Liberdade nº 41 (entre o canal 4 e
a rua Oswaldo Cruz). Quem pre-
ferir também pode imprimir o for-
mulário pela Internet, acessando
www.portusinstituto.com.br.
Após preencher o documento,
deve enviá-lo à sede do Portus,

que fica na rua São Bento nº 08,
6º e 7º andares, no Centro, Rio
de Janeiro. Neste caso é obriga-
tório o reconhecimento de firma
para autenticidade do formulário
e o envio de cópia do último (mais
recente) contracheque do INSS.

Informações pelos telefones do
Portus (13) 3233-2050 / 3222-
9325 / 3233-2542.
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♦♦♦♦♦JURÍDICO

Mais informações sobre a
ação da Telefônica

Os advogados, Glaucia Ester Soares de Oliveira e Luiz Fernando F. Gon-
çalves, dão novos esclarecimentos sobre o andamento das ações referentes

ao pedido da suspensão de cobrança da assinatura de telefone

•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

Ainda há um pequeno
número de ações indi-
viduais sendo distri-

buídas (cerca de 20). É impor-
tante esclarecer que alguns juízes
continuam mantendo a postura de
suspender a tramitação das ações
individuais, não concedendo li-
minar para sustação do paga-
mento da cobrança da assinatura
básica do telefone até que seja jul-
gado no Superior Tribunal de Jus-
tiça o conflito de competência nº
2005/0027588-7.

Outros magistrados, por sua
vez, estão intimando os advoga-
dos para que esclareçam se da-
rão andamento às ações indi-
viduais, pois o Ministério Públi-
co Estadual está propondo uma

ação no mesmo sentido.
Cabe informar, mais uma vez,

que, em relação à legalidade da
cobrança da assinatura mensal,
somente o Poder Judiciário tem
competência para declarar se é
correta ou não sua exigência.
Embora muitas decisões tenham
manifestado a cobrança legal.

Caso as ações individuais se-
jam julgadas improcedentes (sem
reconhecimento do pedido para
não cobrar mais a assinatura), as
partes terão que arcar com as des-
pesas processuais e honorários da
parte vencedora se desejarem re-
correr, conforme consta no con-
trato de prestação de serviços por
todos assinados no início da
propositura de cada ação.

O Portus está implemen-
tando novas regras para con-
cessão de empréstimo, que
agora varia de seis a 60 me-
ses. Além disso foi  extinto o
empréstimo emergencial, não
havendo mais necessidade de
apresentação da documenta-
ção comprobatória por ele
exigida.

Podem solicitar o emprésti-
mo participantes ativos ou que
estejam em manutenção de ins-
crição e assistidos, aposenta-
dos e pensionistas. É preciso
ser, no mínimo, seis meses vin-
culado ao Portus e pagar em
dia suas contribuições mensais.

Mais informações na sede
do Portus em Santos ou pelos
telefones (13) 3233-2050/
3222-9325/ 3233-2542.

Portus tem
novas regras

para concessão
de empréstimo

Fábio Costa do Monte
psicólogo

CRP 68254/06

R. Presidente Kennedy nº 109 sala 2
Santa Rosa - Guarujá
Tel.: (13) 9746-4868

1º Atendimento Gratuito
Quarta-feira 15:30 - 19 h

Desconto de 50% nos demais atendimentos

Dia 28 de janeiro, Dia do Portuário
A  APP parabeniza todos os companheiros portuários pela contribuição (atual ou

passada) em prol deste que é o maior porto da América Latina. Uma categoria
que, na maioria das famílias, passou de pai para filho, e mesmo com tantas

mudanças, continua unida e fortalecida.
Parabéns Portuário !
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Mês
Recebimento de 
Documentos no 

Portus 
Pagamento

Março 3/2/2006 29/3/2006
Abril 3/3/2006 28/4/2006
Maio 5/4/2006 26/5/2006

Junho 5/5/2006 29/6/2006

Cronograma de Pagamento de
Benefícios do Portus
1º Semestre de 2006

Fonte: Site do Portus - www.portusinstituto.com.br

A APP comprou um veí-
       culo da marca Kombi
       para auxiliar no tra-

balho administrativo e social de-
senvolvido pela entidade como
idas ao Fórum, bancos, INSS,
visitas as associados internados,
dentre outros. Antes os diretores
tinham que usar seu próprio
veículo para desenvolver qualquer
atividade a serviço da Associação.

Agora, com a Kombi e a con-
tratação de um motorista (leia ma-
téria na página ao lado), os servi-
ços são realizados com mais
rapidez e segurança.

Fachada
A APP está de cara nova. Para

APP adquire veículo e
renova fachada da sede

melhorar o visual de nossa Asso-
ciação e proteger o veículo, recém-
adquirido, da chuva e do sol, foi
implantada uma cobertura de
polipropileno.

Em reunião realizada no dia
29 de dezembro, na sede do
Portus, no Rio de Janeiro, foi
apresentado e discutido o pla-
nejamento de trabalho para a
verificação da correção, por
amostragem, dos benefícios
do PBP1 - Plano de Benefíci-
os Portus 1.

De acordo com o Portus, o
trabalho de revisão das apo-
sentadorias será acompanhado
pelas entidades representativas
e pelas patrocinadoras.

A revisão de benefícios do
Plano PBP1 cumpre exigência
do órgão fiscalizador dos fun-
dos de pensão, a Secretaria de
Previdência Complementar. O
objetivo é sanear o desequilí-
brio atuarial causado pelas
constantes mudanças na legis-
lação do INSS nos últimos
anos, principalmente as ocor-
ridas a partir de 1988.

Mais informações sobre a
revisão dos benefícios na re-
presentação local do Portus.

Portus inicia
revisão de
benefícios

O veículo foi adquirido com recursos
próprios da APP

Nova fachada da APP

A APP continua com a parce-
ria com a Type Shop, empresa
especializada em informática e
eletrônicos, para que os associ-
ados possam adquirir computa-
dores com preços e condições
de pagamento especiais.

O computador completo
com Memória de 256 DDR,
Processador AMD Sempron
2600 (com cooler), Placa Mãe
ECS 760GX (som, vídeo,
rede), HD 40 GB/7.200 RPM,
Gravador de CD, Drive de
Disquete (1,44 Mb), Teclado,
Mouse, Caixa de Som Amplifi-
cada, Monitor LG 15”, Impres-
sora HP 3845, Estabilizador e
Modem 56 Kbps sai por ape-
nas R$ 1.620,00 à vista ou 24
parcelas de R$ 109,12. Infor-
mações na Secretaria da APP.

Computador com
desconto para

associados da APP



Entre os dias 13 e 20 de fe-
vereiro a APP promove excur-
são para a Serra Gaúcha. O ro-
teiro da viagem inclui as cida-
des de Gramado, Canela, São
Francisco de Paula, Nova
Petrópolis, Caxias, Bento Gon-
çalves, Garibaldi e Carlos Bar-
bosa, além da Festa da Uva.

Associados da APP têm
desconto especial e parcelado
em 10 vezes. Informações na
Secretaria da Associação ou
pelos telefones da APP: 3234-
1788 ou 3234-1387

Excursão para
Serra Gaúcha será
dia 13 de fevereiro
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♦♦♦♦♦GENTE QUE FAZ

O Grupo Espírita Trabalho, Amor
e Luz Kardecista (GETAL), que

tem como presidente o associado
Edison Nunes de Souza e como
diretora de Assistência Social, a
participante Josefa Zalda Alves

dos Santos, agradece a doação de
leite em pó realizada pela APP. O

alimento auxiliou a entidade na
montagem de cestas de Natal,

para famílias carentes. A sede do
Grupo fica na rua Alexandre

Martins, 223, em Santos.

Entidade agradece
doação de leite

em pó

Antonio de Olivei-
      ra, de 65 anos,
      trabalha na APP

há apenas três meses como
motorista, mas acompanha
a entidade há muito tempo.
Trabalhou como maquinis-
ta na Codesp durante 23
anos e é associado da APP
desde a sua fundação. Após a
aposentadoria, em 1991, passou a
prestar serviço como motorista.
Trabalhou para o Sintraport e para
o Departamento de Aposentados
do sindicato.

“Considero a APP como a mi-
nha segunda família. Estou muito
satisfeito de trabalhar aqui”, afirma.
Ele foi admitido na Associação após
a aquisição de um veículo para aten-
der as necessidades da entidade.
“Meu trabalho é levar os diretores
em visitas a associados hospita-
lizados, em compras de material para
a entidade ou em qualquer outro
serviço administrativo”. Como já

conhecia todos os diretores, Antonio
garante que não teve problemas de
adaptação com o novo trabalho.

Casado há 28 anos com a dona
de casa Hermelinda, Antonio é pai
de três filhos: o engenheiro Wag-
ner, o gerente André Luiz e a estu-
dante Fernanda. Torcedor fervo-
roso do São Paulo, ele afirma ser
caseiro. Gosta de ficar em casa
assistindo tv, principalmente,
quando o programa é de esporte.

Apesar do pouco tempo de tra-
balho na Associação, ele garante
que “quando o ambiente é bom,
o trabalho flui melhor e rende mais.
E é isso que acontece na APP”.

Antonio: motorista e
associado da APP

Rua Carvalho de Mendonça, 289
(entre a av. Ana Costa e o canal 2)

Vila Belmiro - Santos/SP

Promoção
Plavix 75 mg c/28 - R$ 135,00

Big Fral Plus G - R$ 11,62

Descontos especiais para
associados da APP

Antonio é portuário aposentado e participante do Portus

Acesse www.apportus.com.br e confira informações
sobre a história da entidade, os serviços oferecidos,

projetos sociais e fotos dos eventos realizados.

APP tem site na Internet
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Mais uma vez, nosso Café Amigo foi um
sucesso. Cerca de 250 pessoas, entre
associados e familiares, prestigiaram

o evento, realizado no dia 03 de dezembro no gi-
násio de esportes da Associação Atlética dos Por-
tuários de Santos.

O café estava delicioso, com direito a bolos, pães,
petiscos doces e salgados, frutas à vontade e su-
cos. Além de muita música com o grupo Imagem
e, claro, a alegria dos participantes.

Um dos momentos mais aguardados do evento
foi o sorteio das cestas de Natal. Cerca de 150
associados foram contemplados
com o presente.

Agradecemos todos os associa-
dos e seus familiares pela presen-
ça. Até o nosso próximo evento.

Café Amigo lota ginásio de
esportes dos Portuários

Em 2006 ......Em 2006 ......Em 2006 ......Em 2006 ......Em 2006 ......
APP completa 15 anos. Aguarde !APP completa 15 anos. Aguarde !APP completa 15 anos. Aguarde !APP completa 15 anos. Aguarde !APP completa 15 anos. Aguarde !

O ginásio dos “Portuários” ficou lotado

Nosso Café Amigo foi especialmente
preparado para atender todos os

associados e familiares

150 associados foram agraciados com um
belíssima cesta com produtos natalinos

O presidente Odair (ao microfone) sorteou o número
dos ganhadores das cestas de Natal

Diretoria da APP:
feliz com o

sucesso de mais
um Café Amigo


