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Construção da nova
sede gera expectativa

entre associados
Todo o quadro

associativo da
APP aguarda

com ansiedade a cons-
trução de nossa futura
sede. Por isso, fazemos
questão de informar to-
dos os passos da obra.

A documentação da
nova instalação já foi ana-
lisada pela Prefeitura de
Santos - passou por apro-
ximadamente 50 setores.
Agora, após a contratação
da empreiteira que irá exe-
cutar a obra, vamos dar
início ao processo de re-
baixamento de solo e do
lençol freático.

Nossa nova sede fun-
cionará na avenida

Rodrigues Alves, 365 e
toda a obra é de respon-
sabilidade do engenhei-
ro José Emídio Gaspar
(CREA. 0601292000).

No local, de 750 metros
quadrados, será cons-
truído um prédio com três
pavimentos: a garagem no
subsolo com estaciona-
mento para carros, motos
e bicicletas; térreo, com
rampa de acesso para por-
tadores de necessidades
especiais e salão para
eventos; e andar superi-
or, onde ficará a adminis-
tração e o atendimento so-
cial. A previsão é que a
nova sede seja entregue
em 2008.

Nossa futura sede será construída em um terreno de 750 metros

SANTA CASA
Novo plano de saúde para

associados
Pág.  2

CAFÉ AMIGO
Evento será realizado dia

24 de novembro
Pág.  8

PORTUS
Participantes podem

receber benefício no banco
de sua escolha
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APP promove festa
para as crianças. Pág 8
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Estamos em alerta

Com as mudanças nas
diretorias das estatais
portuárias e a cria-

ção da Secretaria Especial de
Portos (SEP), que tem poder de
ministério, toda a família por-
tuária, principalmente a de San-
tos, fica em estado de alerta.

Como é do conhecimento dos
participantes do Portus, o ex-pre-
sidente da Codesp e seus asses-
sores diretos tinham como meta
efetuar em dia os pagamentos -
de contas atuais e de dívidas pas-
sadas - ao nosso fundo, como
determina a lei. Temos que reco-
nhecer, aliás, que o ex-dirigente
da Codesp, José Carlos Mello
Rego, também participante do
Portus, nunca deixou de se preo-
cupar com o Instituto.

Sendo a maior patrocinado-

ra do Portus e com o maior nú-
mero de participantes, a Codesp
injeta em nosso fundo todos os
meses consideráveis recursos, o
que tem propiciado garantir ao
Portus maior fôlego, enquanto
não são resolvidos os problemas
de cobrança contra outras pa-
trocinadoras e mesmo o débito
para com o Instituto ainda não
saldado pelo Governo Federal
(dívidas da Portobrás e RTSA).

Por essa razão, nossa espe-
rança é que a nova diretoria da
Codesp continue com o mesmo
comprometimento em relação
aos participantes e suas famíli-
as, pois, caso contrário, estare-
mos caminhando para dias de
muita tristeza e apreensão.
Estamos em estado de alerta.

A Diretoria

Após várias reuniões com re-
presentantes da Santa Casa de
Santos, conseguimos firmar um
novo convênio médico com o
objetivo de oferecer aos associa-
dos um Plano de Saúde com
mais vantagens e benefícios. As
adesões podem ser feitas até o
próximo dia 17 de novembro em
nossa Secretaria. Mesmo que o
associado já pertença a outro
plano de saúde, estaremos acei-
tando a migração para este novo
sistema.

O novo plano de saúde da
Santa Casa entrará em vigor em
1º de dezembro deste ano.

Novo Plano de
Saúde Santa

Casa para
associados

APP

Cronograma de Pagamento de
Benefícios do Portus

Recebimento de
documentos na
sede do Portus

Pagamento

2º Semestre 2007
Outubro     06/09/07  30/10/07
Novembro     04/10/07 29/11/07
Dezembro     06/11/07 20/12/07

Calendário de Pagamento de
Benefício do INSS - 2º Semestre

Fonte: Previdência Social - www.previdencia.gov.br

FINAL

1 e 6
2 e 7
3 e 8
4 e 9
5 e 0

OUT NOV DEZ

1
2
3
4
5

1
5
6
7
8

3
4
5
6
7

Fonte: Portus - www.portusinstituto.com.br

Pelo quarto ano consecutivo, a
APP promoveu a Campanha

do Agasalho. Todas as roupas
arrecadadas foram doadas para

duas entidades: o Cáritas e a
Getal - Grupo Espírita Traba-

lho, Amor e Luz.

Você Sabia ?
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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

Dr. Rodrigo da Costa Pinto
CIRURGIÃO-DENTISTA
CRO 72.987

Av. Afonso Pena, 314 - Conj 31
Embaré - Santos - SP

Telefones: (13) 3271-3130 ou 9705-2750

• CIRURGIA AMBULATORIAL
• IMPLANTES  • PRÓTESE

• ESTÉTICA  • ENDODONTIA

Desconto especial para
associados da APP

Situação financeira é
tema de reunião

Asituação finan-
ceira do Por-
tus foi tema

de reunião com a diretoria
do fundo, dias 29 e 30 de
agosto, no Rio de Janeiro.
O presidente da
APPSantos Odair Au-
gusto de Oliveira e o pre-
sidente do Conselho Deli-
berativo de nossa Entida-
de João Pinto de Abreu

Filho participaram do en-
contro juntamente com o
presidente da APP-RJ e da
Unapportus Wilson Balthar
Arsênio, do vice-presiden-
te da Unapportus Jurandir
França da Hora e do re-
presentante do Conselho
Deliberativo do Portus
Orlando dos Santos.

Entre os assuntos dis-
cutidos foram abordados

os débitos da Companhia
Docas do Rio de Janeiro
com o Portus, bem como
de outras patrocinadoras,
a revisão de aposentadori-
as (código 42 para 46), a
situação das pensionistas
que passaram a contribuir
para o fundo e o novo re-
gime administrativo que o
Portus pretende implantar
para seus empregados.

No dia 24 de se-
tembro o Conselho
Deliberativo da APP
realizou reunião em
nossa sede para ana-
lisar a situação fi-
nanceira do Portus.A
reunião contou com a
participação do pre-
sidente da APP-RJ e
da Unapportus Wil-
son Balthar Arsênio,
do representante do
Conselho Deliberativo do Portus Orlando dos Santos e o diretor-tesourei-
ro da APP-RJ Kleber Cardoso Corrêa. Após o encontro, nossa Diretoria
acompanhou os representantes do Rio de Janeiro até as instalações de
nossa nova sede.

APP firma
convênio

com
UniSanta
A APP firmou con-

vênio com a Univer-
sidade Santa Cecília
(UniSanta) para pro-
porcionar aos associ-
ados e dependentes
desconto nas mensa-
lidades dos cursos de
graduação, de curta
duração e pós-gradu-
ação.

Os descontos ofe-
recidos variam de
15% a 33% depen-
dendo do curso esco-
lhido e são válidos so-
mente para os alunos
que ingressaram a
partir do 2º semestre
deste ano.

Para ter acesso ao
desconto o interessa-
do deve solicitar na
Secretaria de nossa
Entidade uma declara-
ção de associado e/ou
dependente. Mais in-
formações em nossa
Secretaria ou pelo te-
lefone 3234-1788.
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♦♦♦♦♦  INFORME JURÍDICO

Tabelião de Protesto vira
opção aos credores

para fugir do Judiciário

OTabelião de Protesto
de Santos virou uma
opção aos credores

que querem fugir da morosidade do
Judiciário. Para se ter idéia, cerca
de 9 mil títulos entram mensalmen-
te no órgão da cidade de Santos.

A clientela é formada, em sua
maioria, por instituições financei-
ras. No entanto, o cidadão comum
ainda desconhece as facilidades
oferecidas pelo cartório, como no
caso de dívidas de aluguel.

Antes de contratar um advoga-
do para acionar a Justiça e cobrar
o inquilino inadimplente, o que mui-
tas vezes não vale a pena, o propri-
etário do imóvel locado pode apre-

sentar o título no tabelião. E o me-
lhor, sem precisar pagar por isso.
A única exigência é que exista con-
trato assinado entre o locatário e o
locador. Já para o devedor, além de
pagar o valor do título, ficam tam-
bém as custas do tabelião, que va-
riam de acordo com a dívida.

Com o título apresentado ao car-
tório, o inquilino, que é notificado
pelo tabelião, tem três dias úteis para
pagar a dívida. Se não quitar nesse
período é protestado e fica com o
nome sujo, impedido de fazer, por
exemplo, uma compra a crédito, ou
de alugar outro imóvel. (Fonte:
Matéria publicada no jornal A Tri-
buna em 16 de setembro).

Por que é
importante ter

o endereço
atualizado

Pedimos a todos os associa-
dos que mantenham seus ende-
reços e telefones de contato
atualizados em nosso cadastro.
Recentemente, muitos partici-
pantes tiveram o benefício no
Portus suspenso porque não par-
ticiparam do recadastramento
promovido pelo fundo. Ao ten-
tarmos impedir que fossem pre-
judicados, avisando-os por te-
lefone e cartas, tivemos a desa-
gradável surpresa de encontrar
muitos endereços errados.

Por isso, solicitamos mais
uma vez a todos os associa-
dos que mantenham endereço
e telefone atualizados em nos-
so cadastro.

PORTUS
A diretoria do Portus, aten-

dendo solicitações das entida-
des representativas dos parti-
cipantes e assistidos, emitiu
folha suplementar para paga-
mento do benefício de 231 as-
sistidos que se recadastraram
fora do prazo.

25% de desconto à vista
e cheque para 30 dias

- Cosméticos
- Fitoterápicos

- Manipulação de fórmulas magistrais

Farmácia de Manipulação

Entrega em domicílio
Parcelamos suas fórmulas

3224-8169 e 3235-5116
Av. Afonso Pena nº 30 conj. 02

Realizamos trabalhos em gesso,
pintura e elétrica

Descontos de 10% para sócios
Parcelamos em 5x sem juros

Ligue para 3468-9232 ou 9735-9477
e fale com Marcelo

NAGEM GESSO
E DECORAÇÃOE DECORAÇÃOE DECORAÇÃOE DECORAÇÃOE DECORAÇÃO
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♦♦♦♦♦ CODESP

Associado da APP é o novo
diretor de Infra-Estrutura

Residencial

Atendimento:
• Médico • Enfermagem • Assistente Social • Gerontologia
• Fisioterapeuta • Terapia Ocupacional • Prof. de Dança

Tels.: (13) 3261-2962 / 3877-2962 / 8115-1721 (Sandra)
R. Estados Unidos da Venezuela, 68 - Ponta da Praia - Santos

Sandra Sueli de Oliveira (ex-coordenadora do Almoxarifado da Codesp)

O melhor residencial para idosos

Lar Doce Lar

Anova diretoria execu-
tiva da Codesp tomou
posse dia 12 de se-

tembro. O novo diretor presiden-
te, José Di Bela Filho, enfatizou
a característica técnica dos exe-
cutivos que assumem a direção,
frisando tratar-se de profissio-
nais de mercado que foram sub-
metidos à Secretaria Especial de
Portos e homologados para os
cargos.

Por isso, gostaríamos de para-
benizar o engenheiro Paulino
Moreira da Silva Vicente, associ-
ado da APP, que assumiu o car-
go de diretor de Infra-Estrutura e

Serviços da Companhia.
Paulino tem 57 anos, é gradua-

do em Engenharia Civil e atuava
como superintendente de Infra-
Estrutura da Codesp.

Paulino (o segundo da direita para a esquerda)
é o único funcionário de carreira da Codesp

escolhido para diretor

Participantes
podem receber
benefício em

qualquer banco
Atendendo a uma antiga rei-

vindicação de nossa Associa-
ção, o Portus informou que par-
ticipantes, assistidos e pensio-
nistas do Instituto poderão abrir
conta corrente no banco de sua
preferência para o recebimento
do benefício. No entanto, se-
gundo o Portus, as tarifas de-
correntes da transferência ban-
cária serão de responsabilidade
do participante. Os associados
interessados na mudança de
banco devem entrar em conta-
to com a sede do Portus, na rua
da Liberdade, 41, em Santos.
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Reunião entre APP e
representantes do Plano Bem

A diretoria da APP partici-
pou no dia 26 de setembro
de reunião com representan-
tes do Plano Bem. O encon-
tro teve como objetivo escla-
recer dúvidas sobre alguns
serviços oferecidos pelo pla-
no, visando melhorar ainda
mais o atendimento oferecido.

Desde o início deste ano, todos
os associados da APP usuários
dos planos de saúde Santa Casa e

Ana Costa têm orientação médica
telefônica e emergência médica do-
miciliar oferecidas pelo Plano Bem.

A reunião foi realizada na sede da APP

♦♦♦♦♦ João José de Souza
Reg. 16.122.4 -Em 01/04/2007
♦♦♦♦♦ Teclo Rodrigues Prado
Reg. 17.408.6 - Em 16/04/2007
♦♦♦♦♦ Mario dos Santos Filho
Reg. 21.333.0 - Em 17/04/2007
♦♦♦♦♦ Eduardo Francisco Teixeira
Reg. 15.147.2 - Em 27/04/2007
♦♦♦♦♦ Jansen de Melo Franco
Reg. 23.158.9 - Em 19/05/2007
♦♦♦♦♦ João Francisco dos Santos
Reg. 15.727.1 - Em 22/05/2007
♦♦♦♦♦ Lazaro Ornelas
Reg. 16.490.5 - Em 22/05/2007
♦♦♦♦♦ Manoel dos S. Andrade
Reg. 13.836.2 - Em 02/06/2007
♦♦♦♦♦ Antonio Marques
Reg. 14.780.1 - Em 05/07/2007
♦♦♦♦♦ Jayme Jacyntho de Sousa
Reg. 17.265.0 - Em 09/07/2007
♦♦♦♦♦ Geraldo Pires Pinto
Reg. 13.455.1 - Em 15/07/2007
♦♦♦♦♦ Dirceu Cursino Santiago
Reg. 16.402.0 - Em 18/07/2007
♦♦♦♦♦ Sergio Augusto Almeida
Reg. 16.432.7 - Em 16/08/2007
♦♦♦♦♦ Manoel Marques Sargo
Reg. 19.097.5 - Em 24/08/2007
♦♦♦♦♦ Antonio Cristino Alves
Reg. 14.441.0 - Em 31/08/2007
♦♦♦♦♦ João José Justino
Reg. 13.697.8 - Em 02/09/2007

FALECIMENTOS
É com profundo pesar que

informamos o falecimento dos
seguintes associados:

ART’ PAPER
Bazar – Papelaria

Informática e Artesanato

(13) 3477-6123 / 3477-5663
Av. Pres. Kennedy, 26.692

Bal. Paquetá – Praia Grande - SP

Lamentavelmente,
informamos o falecimento no

dia 3 de setembro de
Hermelinda

Tereza Augusto de Oliveira,
esposa do nosso

funcionário Antonio de
Oliveira, motorista da APP.

Telefax (13) 3019-6141
e-mail: contato@litoralimobiliario.com.br

ANUNCIE AQUI. SE
VOCÊ MANTÉM
CONVÊNIO COM

NOSSA ENTIDADE,
ANUNCIE NO APP

NEWS. LIGUE PARA
3234-1788

Acesse o site da
APP:

www.apportus.com.br
e confira informa-
ções sobre nossa

entidade.
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Associado ganhou apelido
de jogador do São Paulo

7

Carlos Alberto
Francisco foi
operário pa-

drão em 1988 da Com-
panhia Docas de Santos.
Concorreu por duas ges-
tões à diretoria do Sintra-
port, foi assessor do ve-
reador José Gonçalves e
do deputado federal
Athié Jorge Cury, foi re-
presentante da CIPA, um
dos fundadores do Es-
porte Clube Montagem,
do Esporte Clube Caldei-
raria e da Serralheria e
diretor da Associação

Atlética dos Portuários.
Apesar desse currículo,

poucos devem ligar o
nome à pessoa. Durante os
38 anos que trabalhou na
Companhia, Carlos Alber-
to sempre foi chamado de
Maurinho. Torcedor do
São Paulo, ele conta que
costumava brincar muito
com os colegas quando o
time do coração ganhava.
Era 1957 e um dos princi-
pais jogadores do tricolor
era Maurinho. De tanto fa-
lar dos gols marcados por
Maurinho, ganhou o apeli-

do que o acompa-
nha até hoje.

Maurinho entrou
na então CDS em
1954 e trabalhou na
caldeiraria e nas oficinas da
empresa. Casado há 49
anos com Maria Joaquina
Francisco, é pai do comer-
ciante Carlos Eduardo
Francisco e do radialista e
apresentador da TV Com,
Paulo Alberto Francisco.

Sobre a administração
de nossa Entidade, faz
questão de parabenizar a
atual diretoria. “Sou só-

cio da APP e sempre
apoiei esta diretoria, a
qual muito me orgulho de
fazer parte como conse-
lheiro”, ressalta.

Maurinho apóia a administração da APP

Computador
com desconto

para
associados
Com a parceria en-

tre a APP e a Type
Shop, associados po-
dem adquirir computa-
dor com placa mãe
MBAM2 com som,
vídeo e rede on board,
memória de DDR2 512/
533, processador Sem-
pron 3.2, HD de 80 GB,
gravador de DVD LG/
Sansung, monitor Sam-
sung 15” LCD preto/
prata, teclado, placa de
vídeo on board, caixa
de som, mouse óptico
com scroll, impressora
HP deskjet 3845 com
dois cartuchos pretos,
modem de 56K Mo-
torola, placas de rede e
de som.

Tudo isso por ape-
nas R$ 1.472,00 à vis-
ta. Informações em
nossa Secretaria.

Instalação e Manutenção de computadores
Aulas Particulares, Treinamento de Pessoal
Atendimento à domicilio
Internet, Anti Virus, Home Pages, Redes

Atendimento: 2ª à 6ª das 09:00 às 19:00
      Sáb. 09:00 às 14:00

Tel: 3238-5675 /8135-5017/(11) 7329-1201
www.nelson.eti.br

Nelson – Informática
Atendimento

exclusivo para
Participantes do

Portus
20% desconto para
pagamento à vista
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Muita animação na noite
de “Queijos e Vinhos”

Muita animação
    na segunda edi-
   ção da “Noite

de Queijos e Vinhos” rea-
lizada dia 27 de julho na
ABRESCAS (Associação
Beneficente e Recreativa
dos Empregados da San-
ta Casa de Santos).

Além de queijos diversos, os
participantes também saborearam
pães, frios e um delicioso vinho.

Ao som da cantora Leninha, asso-
ciados e familiares se divertiram e
dançaram. Até o próximo evento!

Crianças são
vacinadas

na APP
Mais uma vez a APP funcio-

nou como posto de vacinação
contra a poliomielite. Na segun-
da fase da campanha, ocorrida
dia 25 de agosto, 125 crianças
foram imunizadas em nossa
Entidade.

Associados prestigiam
barraca de praia da APP

Associados e familiares têm
prestigiado nossa barraca de
praia, mantida em parceria com
o Peteca Praia Clube. A barraca
é armada aos sábados, domingos
e feriados entre o Canal 3 e a rua
Jorge Tibiriçá, em frente ao Pos-
to 04, no Gonzaga, em Santos.
Compareça e traga sua família !

Aulas de dança
são suspensas
Por problemas técnicos, as

aulas de dança de salão foram
suspensas temporariamente.

Café Amigo
será dia 24 de

novembro
Nosso tradicional Café Amigo

será realizado dia 24 de novembro
no ginásio da Associação Atlética
dos Portuários. Inicialmente, o
evento seria dia 08 de dezembro,
mas alteramos a data para melhor
atender os associados. Os convi-
tes custam R$ 10,00 por pessoa.
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No dia dia 06 de outubro pro-
movemos no ginásio da
ABRESCAS (Associação Bene-
ficente e Recreativa dos Empre-
gados da Santa Casa de Santos)
a festa em comemoração ao Dia
das Crianças. Mais de 180 crian-
ças, filhos e netos de associados,
compareceram ao evento.

APP promove comemoração
ao Dia das Crianças


