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Mais um sonho realizado:
APP adquire nova sede
Osonho de reunir em um

       só local atendimento
       administrativo e social,

possibilitando ampliar os serviços
aos associados da APP, está pres-
tes a ser realizado. No dia 24 de
julho assinamos a escritura da
compra de uma nova sede,
localizada na avenida Rodrigues
Alves, 365.

A decisão em comprar um novo
imóvel deve-se ao fato de nossa
atual Casa já estar pequena para a
realização de nossos eventos,
reuniões e implantação de novos
serviços aos associados.

Em nossa nova sede teremos
mais espaço e conforto. Embora
precise de algumas modificações,
esperamos que até o final do pri-
meiro semestre do próximo ano
já esteja aberta para o atendimento
de nosso quadro associativo.

SEDE ATUAL
Mas, e a nossa atual sede? Es-

ses nove anos vão ficar marca-
dos na memória e no coração de
todos nós. A aquisição de nossa
primeira sede própria era vista por
alguns como impossível, mas,
com força de vontade e, princi-
palmente, competência e respon-
sabilidade administrativa mostra-
mos que podemos alcançar nos-
sos objetivos.

Aqui conseguimos implantar
vários serviços aos associados e
firmar importantes parcerias com

planos médico e odontológico.
Também foi nessa casa que reu-
niões e decisões importantes so-
bre o Portus foram tomadas. En-
fim, nunca iremos esquecer que
foi aqui, na rua Osvaldo Cruz,
102, que encontramos força para
planejar o futuro da APP.

O PASSADO
Quando olhamos para trás é

difícil acreditar que nossa
Entidade teve um início difícil,
funcionando em uma garagem nos

fundos da representação do Por-
tus. Mas vamos deixar de falar no
passado e pensar no futuro, pois
temos muito a crescer e agrade-
cer, é claro, a você, associado,
que acreditou no potencial dessa
Diretoria. Nosso muito obrigado.

FUTURAS INSTALAÇÕES DA  APP

A nova sede fica na avenida Rodrigues Alves, 365

Ao lado, nossa sede atual e abaixo, a
garagem onde funcionou a APP, nos fundos

da Representação do Portus
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Você Sabia ?
♦♦♦♦♦  CAMPANHA
 Pelo terceiro ano consecu-

tivo, a APP promoveu a Cam-
panha do Agasalho “Aqueça
um coração neste inverno”.
Agradecemos a colaboração
de todos os associados que
contribuíram com nossa Cam-
panha. Todas as roupas arre-
cadadas foram doadas para
duas entidades: o Cáritas e a
Deus é Amor, que são admi-
nistradas por associados da
APP.

♦♦♦♦♦ FOTOS
Os associados que quise-

rem as fotos da festa de ani-
versário de 15 anos da APP,
que contou com show da ban-
da Star Five e do cantor Luiz
Ayrão, podem adquiri-las na
Secretaria de nossa Entidade.
Cada foto custa R$ 1,00. in-
formações pelo telefone
3234-1788

♦♦♦♦♦ CODESPÃO
Encaminhamos vários ofí-

cios a Codesp solicitando a
cessão do “Codespão” para
que pudéssemos administrá-lo
visando ampliar as atividades
sociais oferecidas aos nossos
associados. Porém, apesar dos
vários pedidos, não tivemos
nenhuma resposta da Diretoria
da empresa.

Diante dessa situação e
como nós adquirimos com re-
cursos próprios uma nova
sede, enviamos ofício à esta-
tal informando que não temos
mais interesse em administrar
o Codespão.

As cartas enviadas pelo
    Portus, no final de agos-
   to, aos aposentados e

pensionistas avisando que quem
se aposentou pelo regime especi-
al teria 30 dias para regularizar
a situação no INSS trouxe-nos
grande preocupação.

Entendemos que existem vári-
os pontos a serem questionados,
uma vez que um caso não é igual
ao outro. Já vivemos uma gran-
de apreensão com a saúde eco-
nômico-financeira de nosso fun-
do de pensão e, ao nosso ver, o
envio das correspondências con-
sistiu em um verdadeiro “terro-
rismo” ao participante.

Custa-nos a acreditar que as
diretorias anteriores tenham co-
metido tamanha insensatez e
irresponsabilidade ao conceder
tais suplementações, sem a devi-
da atenção aos requisitos legais,
até mesmo porque não é um caso,
e sim mais de 1.200.

Encaminhamos ofício ao
Portus expondo a situação deli-
cada que foi criada, em nossa
opinião, sem necessidade e soli-
citamos uma reunião com todas
as entidades envolvidas para que

a Diretoria possa elucidar cla-
ramente todas as dúvidas.

Nosso objetivo é evitar a possí-
vel ocorrência de ações judiciais o
que agravaria ainda mais a situa-
ção do nosso fundo de pensão.
Possibilidade que foi discutida em
reunião no dia 27 de setembro, na
sede do Sindaport, quando parti-
ciparam mais de 500 pessoas.

Na reunião foi decidido, em
conjunto entre nossa Associação
e os Sindicatos representantes de
portuários participantes do
Portus, que um ofício seria en-
caminhado a Codesp solicitan-
do cópia da carta de concessão
de aposentadoria dos trabalha-
dores citados pelo fundo.

De acordo com o Portus a re-
visão é necessária porque há “di-
vergência entre o tipo de aposen-
tadoria — Tempo de Contribui-
ção — registrada na citada car-
ta (de concessão) e o tipo de apo-
sentadoria cadastrada no insti-
tuto — Especial”.

Para quem não compareceu à
reunião, a orientação é que pro-
cure nossa Associação para mais
informações.

A Diretoria

Revisão de aposentadoria
causa preocupação
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Conselheiro da APP assume
diretoria administrativa do Portus

AAPP parabeniza o as-
       sociado Alberto Higi-
       no de Camargo Assis

que assumiu, no dia 06 de outu-
bro, o cargo de diretor adminis-
trativo do Portus. Higino integra
a nova composição da Diretoria
do fundo de pensão, remanejada
pelo Conselho Deliberativo, para
um novo mandato de quatro anos.

Na nova composição permane-
cem em seus cargos Wildjan da
Fonseca Magno, como diretor-
presidente, e José Camilo de Fa-

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

ria, como diretor de seguridade.
Javacidnei Cosme Cuiñas, que
antes ocupava o cargo de direto-
ra administrativa, assume a dire-
toria financeira, até então ocupa-
da por Adrei Antonio Degásperi,
que retornou a Codesp.

Higino atua há mais de oito
anos em nosso Conselho Delibe-
rativo e também como membro
suplente do Conselho Delibe-
rativo do Portus. Bacharel em Ci-
ências Contábeis, ele trabalha há
27 anos na Codesp, sendo 15

Higino faz parte de nosso Conselho
Deliberativo por mais de oito anos

anos na área financeira da estatal
e sete no setor de Recursos Hu-
manos.

 De acordo com o Portus,
3.676 associados de todo o Bra-
sil votaram na eleição para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal
da entidade.

A Chapa 1 recebeu 2.602 vo-
tos (70%) e a Chapa 2, 1.032.
Foram contabilizados 26 votos
nulos e 16 em branco.

Os eleitos para o Conselho De-
liberativo foram Orlando dos

Santos e Silvio Amado Gonçal-
ves, titular e suplente respectiva-
mente. Já para o Conselho Fis-
cal, como titular, Josefina Gomes
Dantas, e suplente, Enilda Virgínia
da S. Melo.

Na avaliação do Portus o plei-
to foi bastante positivo, demons-
trando um maior interesse por
parte dos associados ativos e as-
sistidos.

Eleitos novos integrantes para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal

A APP parabeniza a comissão
eleitoral formada pelo secretário
do Suport/ES Irineu Barros Fi-
lho, pelo presidente da Una-
pportus Jurandir França da Hora,
e pelo gerente de finanças e con-
trole do Portus, Marcus Vinicius
Ribeiro Lopes, que souberam
conduzir com responsabilidade
e credibilidade a eleição em nos-
so fundo de pensão.
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♦♦♦♦♦ PORTUS

Grupo de Trabalho implanta novos
controles administrativos no Portus

Com o objetivo de encontrar
soluções para a situação financeira
do Portus, o presidente da APP,
Odair Augusto de Oliveira, partici-
pou de reunião no Rio de Janeiro.

O encontro reuniu sindicalistas
portuários de todo o país, repre-

Com o objetivo de infor-
       mar os associados da

                APP sobre as ativida-
des realizadas pelo Grupo de
Trabalho, criado para analisar e e
implementar novos controles
administrativos e financeiros no
Portus, o associado José Carlos
Figueiredo, integrante de nosso
Conselho Deliberativo e coorde-
nador do GT, fez um balanço das
ações implementadas desde o ano
passado, quando teve início esse
processo. Vale lembrar que a criação
do Grupo de Trabalho atende a Re-
solução nº 13, do Conselho de Ges-
tão da Previdência Complementar.

Segundo Figueiredo, as ações
implantadas pelo Grupo de Traba-
lho, no ano passado, foram o Có-
digo de Conduta e Ética, o Comi-
tê de Investimentos, o Órgão In-
terno de Controladoria, Normas e
Procedimentos de Aperfeiçoamen-
to e Capacitação Profissional e um
Manual de Contratação de Servi-
ços e Compras de Bens.

Já este ano, até o mês de setem-
bro, foram criados o Comitê de Con-
trole Interno, Novos Procedimentos
de Controle Orçamentário, Sistema
de Controle de Documentos e Sis-
tema Integrado de Contabilidade,
Orçamento e Contas a Pagar.

A maioria dessas ações já esta-
va prevista no Plano e Cronograma
preparados pelo GT do Portus,
no entanto, outras medidas tive-
ram que ser criadas diante das ne-
cessidades encontradas no decor-
rer do trabalho.

Por essa razão, ainda estão em
andamento ações de Gestão de
Riscos, Reorganização Adminis-
trativa, Elaboração de Regimento
Interno dos Órgãos Estatutários e
dos Órgãos de Administração do
Instituto, Criação de Manual de
Procedimentos Operacionais (área
de investimentos) e melhorias na
Comunicação Interna e Externa.

Situação financeira do fundo de pensão
foi tema de reunião no Rio de Janeiro

sentantes da Federação
Nacional dos Portuários
(FNP), da União Nacional
dos Participantes do Por-
tus (Unapportus), de As-
sociações de Participantes
e do Portus.

Durante o evento foi
apresentado o laudo pe-
ricial do processo da
Portobrás, que indica o
valor de R$ 712 milhões
como devido pela União para
cumprir os compromissos atua-
riais junto aos participantes as-
sistidos da empresa extinta.

A reunião contou com pales-
tras do consultor atuarial Wan-
derley de Freitas, do secretário-

geral do fundo de pensão Petros
e da Associação Nacional de Fun-
dos de Pensão (Anapar) Newton
Carneiro da Cunha e do diretor
de Seguridade da Previ e presi-
dente da Anapar José Ricardo
Sasseron.

As palestras foram realizadas por representantes do
Portus e convidados

O presidente da APP (de casaco preto)
participou dos dois dias de evento
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•CIRURGIA AMBULATORIAL
•IMPLANTES
•PRÓTESE
•ESTÉTICA
•ENDODONTIA

Dr. Rodrigo da Costa Pinto
CIRURGIÃO DENTISTA

CRO - 72.987

NOVO ENDEREÇO: Av. Afonso Pena,
314 - Sala 31 - Embaré - Santos - SP
Telefones: (13) 3271-3130 ou 9705-2750

Desconto
especial para
associado da

APP

GENTE QUE FAZ

ArquiTecArquiTecArquiTecArquiTecArquiTec
Atendendo nas áreas

•Elétrica
•Hidráulica
•Telhados
•Lavagem de Fachadas
•Revestimento Cerâmico

•Serviços de Carpintaria
•Serviçis em Gesso
•Pintura
•Serviços na Área Civil
•Laudos Técnicos

Fazemos orçamento sem
compromisso

Atuamos em condomínios,
comércio e residência

Arq. Gilson Braga - CREA: 5060233222

Construções LTDAConstruções LTDAConstruções LTDAConstruções LTDAConstruções LTDA

Telefones:
 (13) 3019-0522 e 4009-3702

Entrevista com Moacyr Rodrigues Feijoeiro

Após 29 anos de trabalho nas Docas,
associado continua na ativa à frente do

Departamento de Aposentados do Sintraport

Moacyr Rodrigues Fei-
 joeiro, tem 66 anos,
 sendo que 29 deles

foram dedicados ao Porto de
Santos. Entrou para a então
Companhia Docas de Santos em
1961 para trabalhar em serviços
diversos. “Cheguei a fazer lingada,
mas um feitor me chamou e falou
que aquilo não era para mim”,
lembra, com detalhes, ressaltando
que após o conselho do compa-
nheiro de trabalho entrou com
requerimento na empresa para
atuar na Oficina.

Por ser serralheiro, foi logo apro-
vado. Em suas quase três décadas
de Companhia passou por vários
setores da empresa: trabalhou nos
tanques de óleo, na calderaria, no
Corredor de Exportação e nos
armazéns 18 externo e 21.

Lembra com saudade dos
tempos de Docas, época em que
pescava robalo no cais do Saboó.
“A Codesp acabou com o porto.
Hoje o que vemos são somente
indicações políticas”, diz.

Apesar de estar aposentado,
Feijoeiro, como é conhecido,
continua trabalhando. Há quatro
anos está à frente do Departamento
de Aposentados do Sintraport
(Sindicato dos Operários Portuá-
rios). “Meu trabalho é auxiliar os
companheiros aposentados no que
for possível”, afirma, lembrando
que atua em conjunto com os
companheiros Luiz Augusto,
Nicanor e Barbosa.

Ressalta que gostaria de fazer
mais pelos companheiros aposen-
tados, pois muitos estão em si-
tuação difícil, mas, infelizmente,
as limitações do Departamento
não permitem.

Casado há 15 anos com Anete
Bulo Gaspar, Feijoeiro tem três fi-
lhos do primeiro casamento, Mau-
rício, Marcio e Maurici. Apesar da
postura austera e da voz forte, abre
um grande sorriso quando o as-
sunto são os netos Marcos Vini-
cius e Rafael e os sobrinhos Hen-
rique e Adriano. Nas horas livres,
quando não está com os netos e

sobrinhos, aproveita para andar na
praia com a esposa.

 Sobre o trabalho desenvolvido
pela APP, Feijoeiro é só elogios.
Embora seja associado desde o
início da Entidade, diz que come-
çou a frequentar mais a Associa-
ção após a entrada da atual Dire-
toria, tanto que hoje integra o Con-
selho Deliberativo da Entidade.
“Eles trabalham muito bem aqui na
APP. Fazem uma boa administra-
ção. Desenvolvem vários serviços
e eventos. Estão de parabéns”.

Feijoeiro hoje atua no Departamento de
Aposentados do Sintraport
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♦♦♦♦♦ JURÍDICO

Aposentado que retorna ao mercado de
trabalho tem direitos trabalhistas
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FALECIDOS
É com profundo pesar que

informamos o falecimento dos
associados:

Solicitamos às viúvas dos
associados que entrem em

contato com a APP para orientação
sobre pensão e o Portus.

♦ José Jardinetti Filho
Reg. 15.133/2 – Em 12/06/2006
♦ Delfino Ramos Junior
Reg. 14.858/5 – Em 28/07/2006
♦ Orlando Ayres
Reg. 14.252/1 – Em 02/08/2006
♦ Mario Brasil E. Junior
Reg. 18.104/0 – Em 05/08/2006
♦ Antonio dos Santos
Reg. 17.602/4 – Em 16/08/2006
♦ Antonio Coelho da Silva
Reg. 15.182/9 – Em 21/08/2006
♦ Carlos Albert F. Alonso
Reg. 24.781/7 – Em 23/08/2006
♦ Namor Costa Doria
Reg. 22.873/4 – Em 26/08/2006
♦ Odair de Souza
Reg. 16.345/1 – Em 01/09/2006
♦ Antonio Leitão Gomes
Reg. 16.694/2 – Em 15/09/2006
♦ Carlos Ramos Soares
Reg. 14.567/2 – Em 19/09/2006
♦ Osmar Requejo
Reg. 15.284/3 – Em 19/09/2006

Émuito comum encontrar-
    mos aposentados retor-
    nando ao mercado de

trabalho para complementar o or-
çamento doméstico.

Ao retornar ao mercado de tra-
balho um novo contrato de tra-
balho deve ser firmado entre as
partes, que pode ser por prazo de-
terminado ou indeterminado. Via
de regra, o contrato de trabalho
é por prazo indeterminado; sen-

do permitido o contrato por pra-
zo determinado somente se for
para atender necessidade transi-
tória da empresa ou quando se tra-
tar de atividade empresarial ou,
ainda, se for contrato de experi-
ência, o qual limita-se à duração
máxima de 90 dias.

Como qualquer outro trabalha-
dor que tem seus interesses tutela-
dos pelas Constituição Federal e
CLT (Consolidação das Leis do

O Portus reabriu os emprésti-
mos para participantes e assistidos
para as modalidades de seis e 12
meses. Os interessados devem en-
trar em contato com as represen-
tações do fundo de pensão, agora
chamadas de Unips – Unidade de
Atendimento ao Participante.

Para o pagamento em seis meses
o valor máximo do empréstimo é de

Portus reabre empréstimo
para participantes

R$ 10 mil e para o de 12 meses, o
limite é de R$ 20 mil. Os participan-
tes que já possuem empréstimo po-
dem renová-lo, desde que tenham
50% das prestações pagas e liqui-
dem o saldo devedor do emprésti-
mo anterior. Podem obter o emprés-
timo os participantes ativos e em ma-
nutenção de inscrição e os assisti-
dos, aposentados e pensionistas.

Trabalho), ao retornar ao mercado
de trabalho o aposentado passa a
ter também direitos trabalhistas.

Quem quiser mais informações
sobre o assunto pode agendar um
horário com a advogada Glaucia
Ester Soares de Oliveira, do De-
partamento Jurídico da APP.

Todos os associados da APP
usuários dos planos de saúde
Santa Casa e Ana Costa contam
agora com orientação médica
telefônica e emergência médica
domiciliar. O novo serviço, cha-
mado de Plano Bem, deve-se à
parceria entre nossa Associação
e a empresa Bandeirantes Emer-

Plano Bem oferece
orientação médica em casa

gências Médicas e não tem custo
adicional ao associado.

Para ter acesso à orientação
médica pelo telefone ou em caso
de emergência médica domiciliar,
o associado deve ligar para o
0800-124666.

Mais informações na Secretaria
de nossa Entidade.
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Rua Carvalho de Mendonça, 289
(entre a av. Ana Costa e o canal 2)

Vila Belmiro - Santos/SP

Promoção
THERACNE 120ml : R$ 19,90

AMOXILINA 250mg XAROPE : R$ 5,90

Descontos especiais para
associados da APP

Cronograma de Pagamento de Benefícios do Portus

Fonte: Portus - www.portusinstituto.com.br

Mês
Recebimento de 

Documentos no Portus 
Pagamento

Outubro 5/9/2006 27/10/2006
Novembro 3/10/2006 24/11/2006
Dezembro 3/11/2006 20/12/2006

Codesp aprova plano de equilíbrio
financeiro para o Portus

ACodesp aprovou o pla-
      no de restauração do equi-
     líbrio econômico e fi-

nanceiro do Portus, condicionan-
do-o ao aumento da contribuição,
à revisão do RSTA e ao paga-
mento de R$ 700 milhões referen-

te à dívida da Portobrás.
Essa decisão foi tomada com

base em trabalho realizado por um
grupo de técnicos da Companhia,
formado por José Arnaldo San-
tos, Dênis Moreira Ruas, Marco
Antonio Gonçalves e Romualdo

Rodrigues Simões.
A Codesp é a primeira a tomar

essa atitude, no entanto, espera-
mos que as demais patrocinado-
ras também sigam seu caminho.

Cento e quatro crianças re-
ceberam, no dia 26 de agosto,
a segunda dose da vacina con-
tra a poliomielite em nossa En-
tidade, que foi utilizada mais
uma vez como posto de vaci-
nação pela Secretaria Municipal
de Saúde. No dia 10 de junho,
na primeira dose da “gotinha”,
78 crianças foram vacinadas em
nossa sede.

APP funciona mais uma vez
como posto de vacinação infantil

Pedimos aos associados
que mantenham seus dados
atualizados em nosso cadastro.
Se você mudou de endereço
ou telefone, entre em contato
com a Secretaria da APP. Mui-
tos associados reclamam que
não recebem as correspondên-
cias da Associação, porém,
quando verificamos em nosso
banco de dados, as informa-
ções estão desatualizadas.

Associados
devem atualizar

dados cadastrais

FINAL Nov Dez
1 e 6 1 1
2 e 7 3 4
3 e 8 6 5
4 e 9 7 6
5 e 0 8 7

Tabela de Pagamento
de Benefício do INSS



APP
NEWS

♦♦♦♦♦ EVENTO

Sucesso marca noite de
“Queijos e Vinhos”
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Nossa Associação em parceria com a Yellow Tour promoveu
entre os dias 4 e 10 de agosto mais uma excursão para Santa
Catarina. Vários associados e familiares participaram do passeio,
visitando as cidades de Camboriú, Blumenau, Florianópolis e Caldas
da Imperatriz. A viagem também inclui visita ao parque de Beto
Carrero World. Em breve, outras excursões serão realizadas com
descontos especiais para associados e dependentes. Aguardem !

Excursão leva associados
para Santa Catarina

Foi um verdadeiro suces-
   so a “A Noite de Quei-
  jos e Vinhos” promovi-

da por nossa Associação no dia 21
de julho, no salão da Associação
Atlética dos Portuários de Santos.
Ao som do grupo Imagem, associ-
ados degustaram queijos, pães, fri-
os diversos e beberam um bom vi-
nho. Canecas foram distribuídas aos
associados e prêmios sorteados.

Agradecemos a participação dos
associados que têm prestigiado os
eventos promovidos por nossa En-
tidade e contribuído para que nossa
Diretoria tenha mais força para reali-
zar outros eventos deste tipo.

Continua a parceria entre
nossa Entidade e a Type Shop
para que associados possam
adquirir computadores com
preços e condições de pa-
gamento especiais.

O computador completo
com Memória de 256 DDR,
Processador AMD Sempron
2600 (com cooler), HD 40 GB/
7.200 RPM, Gravador de CD,
Drive de Disquete (1,44 Mb),
Teclado, Mouse, Caixa de
Som Amplificada, Monitor LG
15”, Impressora HP 3845,
Estabilizador e Modem 56
Kbps sai por apenas R$
1.620,00 à vista ou 24 par-
celas de R$ 109,12.

Os associados interessados
em adquirir o computador de-
vem entrar em contato com a
Secretaria da APP ou ligar para
3234-1788.

Computador com
desconto para

associados

A Associação Atlética dos Por-
tuários de Santos está oferecen-
do “anistia” aos ex-associados
que quiserem retornar ao clube.
Também estão abertas as inscri-
ções para novos associados, sem
pagamento de jóia.

Informações na Secretaria do
clube ou pelo telefone 3252-6711.

Associação dos
Portuários
“anistia”

ex-associados e
abre inscrições

para novos sócios

Associados e familiares prestigiaram o evento
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♦♦♦♦♦ NOVIDADE

Aula de dança de salão é na APP

“Quem canta seus
      males espanta”,
     diz o ditado po-

pular. Mas aqui na APP nosso lema
é “Quem dança seus males espan-
ta”. Pensando no bem-estar dos
associados, nossa Associação
inova mais uma vez e oferece au-
las de dança de salão todas as ter-
ças e quintas-feiras, das 19 às 21
horas, em nossa sede. Cada aula
custa R$ 8,00.

Com essa iniciativa nosso ob-

jetivo, além de ensi-
nar a dança de salão
aos associados, é
também proporcio-
nar o entrosamento
entre os companhei-
ros, melhorar a auto-
estima e afastar os
pensamentos negati-
vos que rondam a
cabeça de algumas
pessoas quando che-
gam à Terceira Idade.

E como nin-
guém é de ferro,
quando o cansa-
ço bate, é só be-
ber uma água, re-
frigerante ou cer-
vejinha. Se você
tem vergonha de
dançar, venha
apenas para as-
sistir as aulas.
Compareça !

A Casa do Sol, antigo Asilo
de Inválidos de Santos, precisa
ampliar o quadro de sócios-
colaboradores para continuar
atendendo os 100 idosos que
moram na Entidade. Metade
desses moradores residem na
Casa do Sol gratuitamente
graças à colaboração financeira
dos sócios.

Outra forma de obter recur-
sos para a Entidade é por meio
do Bazar Beneficente, localiza-
do na rua Joaquim Távora 260,
que recebe doações de móveis,
eletrodomésticos, roupas, livros
entre outros objetos.

Os interessados em ajudar a
Casa do Sol podem entrar em
contato pelo telefone 3258-5100.
A Entidade funciona na avenida
Santista, s/nº, no Morro da nova
Cintra, em Santos.

Casa do Sol
precisa de ajuda
para continuar
atendimento de

idosos

Nossa Associação re-
novou por mais seis me-
ses a parceria com o Pete-
ca Praia Clube para que as-
sociados e dependentes
possam continuar utilizan-
do a barraca de praia que
fica entre o Canal 3 e a Rua
Jorge Tibiriça, em frente
ao Posto 04, no Gonzaga,
em Santos. A barraca de
praia fica armada aos sába-
dos, domingos e feriados. Compareça e traga sua família !

Barraca de praia está à
disposição dos associados

É só ter mais de dez associados na barraca de praia,
que logo um churrasco é preparado

As aulas são realizadas no salão da APP

Muitas pessoas vão apenas para assistir às aulas



APP
NEWS

♦♦♦♦♦ FESTA

10

Animação tomou conta da festa em
comemoração ao Dia das Crianças

No próximo dia 02 de dezem-
bro será realizado nosso tradicio-
nal “Café Amigo”, no ginásio
da Associação Atlética dos Por-

tuários de Santos. Os convites já
estão à disposição na Secretaria
da APP. Participe, além de muita
música e dança, haverá sorteio de

cestas de Natal e brindes. No ano
passado cerca de 600 pessoas,
entre associados e familiares,
prestigiaram o Café Amigo.

“Café Amigo” será dia 02 de dezembro

Mais uma vez a festa
em comemoração ao
Dia das Crianças foi

um sucesso. Cerca de 100
crianças, entre filhos e netos de
associados, participaram do even-
to no dia 07 de outubro, no gi-
násio da Associação dos Funcio-
nários da Santa Casa de Santos.

Decidimos mudar o local da fes-
ta, de nossa sede para um ginásio,
para proporcionar mais conforto
e espaço para as crianças, pois
mais brinquedos puderam ser co-
locados à disposição dos baixi-
nhos como piscina de bolinha, pu-
la-pula, escorregador, fliperama e
pebolim.

Pelo terceiro ano consecutivo
a animação ficou por conta do
Grupo “Os Pimpolhos”, que

desta vez, além de palhaços, levou
personagens da Turma da Mônica
para divertir as crianças. Maquia-
gem artística e bonecos de bexiga
também fizeram a alegria dos
pequenos. A festa também contou
com barraquinhas de pipoca, ca-

chorro-quente e algodão-doce.
Além, é claro, de um delicioso
bolo, muito refrigerante e suco. Na
saída, cada criança ganhou um
brinde especial. A APP agradece
a colaboração de todos para a
realização de mais este evento.

O grupo de animação “Os Pimpolhos” animou a festa da criançada

Os meninos disputaram vários
jogos no  fliperama

Já os pequenos prestavam atenção aos bonecos de
bexiga feitos pelo “Palhaço”

As crianças adoraram a casinha
com escorregador


