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Almoços na nova sede

Inauguração da sede
abre nova etapa na AACRT

Baile foi um sucesso

A cerimônia ocorrida em 16 de dezembro passa-
do, reunindo mais de duzentas pessoas entre associados,
diretores e funcionários da Associação, representou o fe-
chamento de uma etapa de imprescindíveis obras civis
que impediram boa parte das realizações programadas
para 2009. Mas, sobretudo, estabeleceu o marco inicial
de uma nova fase de atividades, com a disponibilização,
às vésperas do Natal, de instalações modernas e adequa-
das aos 3.457 sócios de todo o Estado.

No evento foi também inaugurada – inserida na
sala do Conselho de Administração – a galeria dos ex-
presidentes da associação, homenageando o esforço e a
dedicação daqueles colegas que ajudaram a transformar
a AACRT no que é hoje.

Além das salas de trabalho e administração, a sede
social conta agora com um salão de festas climatizado,
no terceiro andar, que acolhe 90 convidados. O espaço é
totalmente aparelhado para qualquer tipo de evento, um
auditório para 40 pessoas, um espaço apropriado para a
realização de coquetéis, um salão de jogos e uma sala de
convivência, sendo alguns deles disponíveis aos sócios
para locação, oferecendo, ainda, copa, cozinha, chur-
rasqueira e toda a infra-estrutura necessária para festas.

Galeria de Presidentes  da AACRT
Alfeu Soares de Oliveira -
Presidente Fundador - 14/12/1980 a 1984;
Severino Ribeiro Palma - 1984 a 1988;
Itibiriçá Silva Machado - 1988 a 1994;
Nelson Fulginiti Tellitu - 1994 a 08/10/1995;
Alfredo G. P. Levorse - 09/10/1995 a 21/05/1996;
Jaime Souza De Marco -
21/05/1996 a 04/05/1998;
Bruno Gilberto Becker -
04/05/1998 a 30/04/2002;
Roberto Marranghelo Bossle -
30/04/2002 a 29/04/2009;
Newton Lehugeur - desde 29/04/2009

Ex-presidentes dão nome
a espaços físicos na sede social
Ainda como forma de homenagear personagens

importantes da história da associação, nomes de ex-presi-
dentes foram adotados em diversas salas da sede, de tal
forma que a sala dos Conselhos de Administração e Fis-
cal recebeu o nome Itibiriçá Machado; o Auditório rendeu
homenagem a Jaime De Marco; a Sala de Estar foi deno-
minada Nelson Tellitu; o Salão de Eventos chama-se Bru-
no Becker; o Salão de Jogos foi intitulado Roberto Bossle;
além das salas de atendimento aos associados que rece-
beram os nomes de Sala Severino Ribeiro Palma e Sala
Alfredo Levorse.

Conforme a AACRT e o Sinttel/RS vinham
alertando faz meses, a transferência de gerenciamento
de planos de benefícios Fundador/Alternativo e
BrTPREV para a Fundação Atlântico de Seguridade
Social, com sede no Rio de Janeiro (RJ), em fevereiro
de 2009,  representava o primeiro passo para a
extinção da Fundação BrTPREV, o que acabou por
ocorrer nos termos da Portaria nº 211, de 05 de abril
de 2010, assinada pelo Diretor Técnico da Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar –
Previc, publicada no Diário Oficial da União (DOU)
de 06 de abril de 2010.

Primeiro a Oi transferiu os planos de benefíci-
os, depois o patrimônio dos planos (mais de um bi-
lhão de reais), a seguir houve o fechamento da filial
no RS e, agora, o golpe final: ESTÁ EXTINTA A FUN-
DAÇÃO BrTPREV. Em 21 de dezembro último foram
encerradas as portas da filial da Fundação em Porto
Alegre, por decisão arbitrária da diretoria da Funda-
ção Atlântico, atual gestora dos planos de benefícios
BrTPREV, Fundador e Alternativo. Os participantes
foram comunicados por carta apenas após o feriado
de Natal, sendo que muitos ficaram surpresos ao
“darem com a cara na porta” quando buscaram aten-
dimento na filial da Fundação e a encontraram
inexplicavelmente fechada.

As razões apresentadas pela Fundação Atlânti-
co para o fechamento dos escritórios do Rio Grande
do Sul e de Bras ília fo ram redução de cus tos,
maximização da sinergia e produtividade na gestão
dos planos de benefícios, justificativas essas que
descumpriram totalmente o documento denominado
“Acordo de Transferência”, assinado em 08/03/2004
pelos representantes da Patrocinadora Brasil Telecom,
da Fundação BrTPREV, da AACRT e do Sinttel.

Em dezembro de 2009, as entidades AACRT e
Sinttel entraram na Justiça com uma Tutela Antecipa-
da buscando a reabertura da Filial, porém, ainda
não houve manifestação do Judiciário a este respei-
to. Estamos no aguarde. Atualize seu e-mail na AACRT
para receber as novidades em primeira mão.

Saiba mais no encarte conjunto Sinttel/
RS-AACRT, nesta edição.

Ligue para: 3219-1050

Ligue para 3219-1050, ou mande
um e-mail para aacrt@aacrt.com.br

com o assunto atualização de
e-mail e o seu nome ao lado.

Telefônicos mobilizados
para garantir manutenção

da Fundação BrTPrev
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Implantação do novo sistema de
cobrança de mensalidade social – Sócio Contribuinte

Financeiro

Almoços mensais

Em dezembro o almoço
foi na Regional de Cruz Alta

A ideia era prestigiar os associados do In-
terior do Estado com a realização de um almo-
ço em Cruz Alta no dia nove de dezembro, con-
templando os membros da regional daquela ci-
dade e das regionais de Passo Fundo e Santo
Ângelo . Mas o  evento mos trou o inverso.  A
receptividade e o calor com que os sócios das
cidades do Interior receberam os visitantes aca-
baram por fazer com que os homenageados fos-
sem os dirigentes da associação. Estiveram pre-
sentes mais de 150 pessoas no almoço.

Por Paulo Roberto
Vieira da Rocha
Senhoras e senhores, aposenta-

dos da CRT (e todos os associados de
uma maneira geral), estamos de vol-
ta! Sobrevivemos a um verão
escaldante, que fazia horas que não
acontecia, mesmo para nós, de uma
certa faixa etária já um pouco(?) vivi-
da!

Certamente muitos de nós pu-
demos nos refestelar à beira de uma
praia ou debaixo de uma frondosa fi-
gueira, junto a alguma sanga, por este
nosso imenso Rio Grande. Outros, por
várias  razões , nem tanto , mas cá
estamos, todos. Lépidos e faceiros para
os reencontros da nossa existência.
Antes, convém lembrar que, pioneira-
mente, nossa AACRT continuou quase
que em ritmo normal com as suas ati-
vidades junto aos associados que per-
maneceram na Capital: almoços men-
sais na nova sede, com lotação exce-
dendo!!! (sucesso total !!) Chás, janta-
res, encontros diversos – quem ficou e
compareceu não se arrependeu!

 Mas, como dizíamos, voltamos,
e com energia redobrada! Portanto,
temos que tratar neste espaço do tema,
amplo por si só, e de fundamental im-
portância no contexto dos objetivos da
Diretoria Executiva na atual gestão: a
CULTURA!!

Relembrando alguns contatos
ainda de 2009, reiteramos ser de fun-
damental impo rtância a participação
de nossos associados, tanto nos aspec-
tos de construção/elaboração quanto
no usufruto dos objetivos a serem rea-
lizados. Irmanados, assim vamos “tra-
balhar”/participar para proveito de
todos.

Então, já estamos com o nosso
bloco na rua, aguardando o compa-
recimento de vocês. A nossa vice-pre-
sidência e a Diretoria Social já estão
dando duro para recebê-los com di-
versas atrações. Apareçam! Juntos va-
mos  fazer uma agenda CULTURAL/
SOCIAL de respeito, à altura da capa-
cidade daqueles que construíram uma
das empresas mais importantes do RS
e do BRASIL.

SEM MAIS NEM MENOS!!!!!!!!
Venha você também
para a AACRT

A área Financeira da AACRT, bus-
cando a modernização dos processos,
está disponibilizando um novo sistema
de cobrança de mensalidade social dos
Sócios Contribuintes, o qual passará a
vigorar a partir de maio de 2010.

Este sistema é um processo piloto
que visa a, principalmente, facilitar o dia
a dia e o  bem estar do  só c io ,
automatizando a realização das concili-
ações e possibilitado uma maior efici-
ência dos controles internos da Associa-
ção.

Durante o mês de março, confor-
me cronograma abaixo, foram encami-
nhadas correspondências, e-mails, rea-
lizados contatos telefônicos, bem como
reunião presencial na sede da AACRT,
para apresentação da nova sistemática
e esclarecimentos de dúvidas.

Anexo a estas correspondências
foi encaminhado um formulário onde

cada sócio deveria optar por efetuar o
pagamento em uma das três formas:
Depósito Identificado no Banco Banrisul;
Débito em Conta; ou DOC Cobrança.
Depois, assinar e devolver à AACRT até
dia 09 de abril passado. Os sócios que
não se manifestaram até a data limite,
foram enquadrados na alternativa 3 –
emissão de DOC Cobrança.

Atualize seus dados
Entre os dias 15 e 22 de março,

as atendentes do Departamento Finan-
ceiro efetuaram ligações para todos os

Depósito não identif icado

Conforme anunciado na edição anterior, a associa-
ção não parou durante as férias de verão e promoveu os
tradicionais almoços mensais  durante este período no sa-
lão de festas da própria Associação.

• Em janeiro o encontro aconteceu no dia 20 reunin-
do 130 pessoas;

• Em 10 de fevereiro, reuniu 115 pessoas;
• O almoço de março ocorreu no dia 10 e contou

com 184 participações.
A partir de abril, os almoços mensais retornam para

a Astti, no Beco do Souza Costa. Quem nunca compareceu
precisa dar uma passada para conhecer.

Outra mudança que passou a ser praticada a partir
deste ano,  foi a transferência administrativa da Sede para
o local do almoço, proporcionando a integração do qua-
dro funcional com os associados. No dia do almoço men-
sal, a sede fica fechada no horário das 11 às 15 horas.

Lembrando que o chá acontece em todas as demais
quartas-feiras do mês em que não há o almoço, à tarde,
sempre na sede social da AACRT.

Eventos para o
primeiro semestre
de 2010

Abril/2010
• Seminário Anapar
• Páscoa
• Almoço Mensal
Maio/2010
• Dia das Mães
• Almoço Mensal
Junho/2010
• Dia da Telefonista
• Almoço Mensal

turismo

A associação acompanha você
nos passeios já programados
para o mês de maio. Informe-
se, reserve seu lugar e marque
na agenda:

Passeios e Viagens
08/05 – Nova Petrópolis –
Passeio à Aldeia dos Imigran-
tes
22 a 29/05 – Porto Seguro/
BA

Pacote de viagem
à França
17 a 30/05 –
Paris, norte e sul da França.

Sócios Contribuintes, visando a informar
e convidar para participação em reunião
específ ica para o Sóc io Contribuinte,
ocorrida dia 23 de março na AACRT.

Constatamos durante este perío-
do que cerca de 40% dos números de
telefones informados pelos sócios estão
incorretos e/ou inexistentes.

Não fique sem informação,
atualize qualquer alteração

de seus dados
(Fone/Endereço)

na Secretaria da AACRT.

Evento Período

Correspondencia 01 08/03/2010
Telefonemas/ informações 15 a 22/03/2010
Correspondência 02 + anexo 22/03/2010
Reunião c/ sócio contribuintes 23/03/2010
Retorno anexo / definição do sócio 09/04/2010
Implantaç ão Maio de 2010

Consta em nosso extrato bancário do mês de dezembro/2010, do Banco Banrisul – Ag. 0040 c/c nº 06.051435.0-
6, um depósito efetuado em uma agênc ia de P inhal,  no  dia 04  de dezembro  de 2009.

Solicitamos entrar em contato com a Área Financeira, pois só assim poderemos identificá–lo. Enquanto isto não
ocorrer não  poderemos quitar os débitos referentes a planos de saúde ou mensalidades sociais, permanecendo os
mesmo em aberto, podendo acarretar transtornos ao associado.
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Editorial

Passou praticamente um ano des-
de que assumimos a diretoria executiva
da AACRT. Os planos eram muitos e os
desafios a serem vencidos maiores ain-
da, e não totalmente por nós conhecidos.

Neste período, muitos projetos fo-
ram realizado s. Alguns tomando muito
tempo, como o desenvolvimento das obras
da nova sede social, que recebemos em
fase inicial, e a reforma da antiga sede.
Tudo foi, afinal, concluído e hoje temos o
prazer de convidar você, associado, para
desfrutar desta casa que é nossa. Ainda
em 2009 colocamos  à disposição dos
sócios o salão de festa, onde realizamos
vários encontros no mês de dezembro, in-
clusive nossa confraternização de Natal.
Foi criado um espaço de convivência com
sala de jogos, TV, livros e revistas. Esse
local deve servir para que você e seus co-
legas da CRT se encontrem para confra-
ternizar.

Outros projetos começam a ser de-
senvolvidos, tais como as oficinas de arte-
sanato, dança e teatro, as quais  têm por
objetivo melhorar a qualidade de vida do
nosso associado. Um dos principais com-
promissos assumidos nesta gestão foi a
busca pela integração e melhoria da co-
municação com os sócios do interior do
Estado, materializada em encontros, pa-
trocínio à vinda de grupos aos almoços
mensais e, principalmente, a reestruturação
do site, de forma a universalizar as infor-
mações.

É do nosso conhecimento a impor-
tância do plano de saúde na nossa faixa
etária. O plano atual, não regulamenta-
do, algumas vezes tem nos colocado em
dif iculdades .  Foi negoc iado  c om a
Unimed um novo plano. A negociação foi
difícil, mas temos certeza de ter consegui-
do o melhor possível para todos nós.

Administrar o plano de saúde é nos-
sa obrigação, mas nosso desejo é contri-
buir com a saúde dos nossos associados
através de ações sociais que resultem em
melhora da qualidade de vida.

A retrospectiva foi breve, o futuro
nos  chama e precisamos responder a
questão: o que precisamos fazer hoje em
antecipação às nossas necessidades de
amanhã? Você assoc iado será convida-
do  a pensar conosc o nesta resposta.
Quando chamado, participe. Nossa as-
sociação é resultado da nossa união.

Diretoria Exec utiva

Unimed: assinatura dos novos planos regulamentados

Anapar realiza o XI Congresso Nacional
A Anapar (Associação Nacional dos Participantes de

Fundo s de Pensão) realiza o seu XI Congresso Nac ional
dos Participantes e sua Assembleia Geral anual nos dias 29
e 30 de abril e 01 de maio de 2010, em Florianópolis
(SC).  O evento é aberto a todos os participantes dos fun-
dos de pensão e as inscrições podem ser feitas através do
site da associação - www.aac rt.com.br, mediante o paga-
mento de taxa.

A assembleia geral será instalada no dia 30 de abril
às 17h e terá continuidade no dia seguinte. O princ ipal
tema de pauta será a eleição dos novos membros da Dire-
toria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho
Fiscal para o triênio 2010/2013. A eleição se dará pela
apresentação de chapas completas para todos os cargos.
Podem se candidatar os associados com um mínimo de um
ano de filiação à entidade e podem votar os associados
com um mínimo de seis meses de filiação.

Além da e leição, a assembleia analisará as contas
da Diretoria Executiva e o balanço de 2009, o orçamento
de 2010 e o plano de ação para os próximos três anos.
Serão debatidas ainda alteraç ões estatutárias para ade-
quar a estrutura da entidade, a criação de novo plano de
previdência e a possibilidade de firmar convênio para as-
sistência à saúde dos associados.

No  mês de março de 2010
AACRT e ASTTI firmaram um novo con-
vênio de adesão com a UNIMED, o
qual estenderá ao s associado s das
duas associaç ões os c hamados pla-
nos regulamentados, capazes de ofe-
recer uma cobertura satisfatória e dig-
na no que diz respeito ao plano de
saúde de todos.

Conforme temos noticiado nas
últimas edições de “O Jubilado”, du-
rante o  ano  de 2009 o  grupo de
Cogestão do plano de Saúde, forma-
do pela parceria entre  AACRT,  ASTTI
e UNIMED manteve negociações com
a Unimed buscando  a implantaç ão
dos  planos regulamentados daquela
cooperativa, no intuito de estender a
todos os associados uma cobertura re-
gulamentada e mais completa, com

dez faixas de mensalidade e outras
opç ões que vão ampliar a gama
de benefícios médicos daquela co-
operativa.

Esses no vos planos  regula-
mentados  serão implantados em
substituição ao atual plano não re-
gulamentado através do  processo

Associação paga diferenças do reajuste
O reajuste contratual anual do atual plano de saúde não regula-

mentado contratado junto a Cooperativa Médica Unimed Porto Alegre, a
ser aplicado  a partir do mês de janeiro de 2010, foi de 9% (nove por
cento). Como o mesmo passou a ser aplicado sobre o valor das mensali-
dades dos usuários da AACRT a partir do mês de março/2010 (contra-
cheque de fevereiro), a AACRT se responsabilizou pelo pagamento junto a
Unimed das diferenças do reajuste referentes aos meses de janeiro e feve-
reiro/2010, sem repasse dos valores aos usuários.

N ome N ascimento Óbi to Cidade
Gerci Peruzzi 26/01/1937 01/12/09 Bento Gonçalves
Ivonete Therezinha Muller 22/06/1944 01/12/09 Bom Retiro do Sul
Romilda Lazzari 06/05/1948 01/12/09 Porto Alegre
Selma Kochenborger Kloh 09/07/1921 10/12/09 Lajeado
Yolanda Maria Horn 04/05/1932 17/12/09 Estrela
Mauricio Jose Assumcao Marins 25/12/1943 23/12/09 Rio Grande
Cicero Rocha Sampaio 03/06/1950 30/12/09 Porto Alegre
Maria Olinda Lehn 28/02/1927 30/12/09 Taquara
Olisio Rosal Brasil 03/08/1926 30/12/09 Porto Alegre
Paulo Roberto S De Oliveira 16/03/1952 31/12/09 Torres
Adao Gomes Vargas 07/05/1932 06/01/10 Rio Grande
Adao Cesar Dos Santos Caneda 08/11/1947 12/01/10 Porto Alegre
Elida  Soliva Alves De Souza 08/04/1937 13/01/10 Porto Alegre
Neucy Rodenbusch Sieben 20/04/1935 17/01/10 Rio Pardo
Paulo Peres Diegues 07/10/1930 05/02/10 Porto Alegre
Adão Felix Mascarenhas 09/09/1925 13/02/10 Porto Alegre
Jose Maria De  Souza 01/04/1924 13/02/10 Porto Alegre
Joao Dias Da Costa 14/01/1943 24/02/10 Porto Alegre
Pedro Paulo Massi 07/04/1940 26/02/10 Porto Alegre
Ilda Oliveira De Almeida 18/11/1944 01/03/10 Porto Alegre
Lorena Salgado 10/09/1928 15/03/10 Canoas

Diretor ia E x ecut iva
Diretor  P r esiden te -

Newton Lehugeur
Diretora V ice-P residen te -

Eva Beatriz Teixeira Correa
Diretor  Secretá r io  -

Paulo Roberto Vieira da Rocha
Diretor  Tesou rei ro  -

Rubens Paulo G. de Oliveira Júnior
Diretor  Social  -

Ivo Antonio do Amaral Luiz
Diretora Ad jun ta -

Luciana Maria Centeno dos Santos

Cons elho de Adminis t ração
E fetivos:  Jaime Souza De Marco, José
Jurandir Teixeira Leite, Ruben Dario Vives,
Bruno Gilberto Becker,  Ivo Edgar Heilmann,
Pedro Assis  Capellão, Itibiriçá Silva Machado,
Heddy Pederneiras e Alice Liana Dresch
Sup lentes: Jaqueline Dulac Goulart, Reynaldo
Ribeiro de Mello,  Luiz Antônio Russomano
Pires,  Rui Gastão Silva de Oliveira e Renato
André Hoff.
Conselho F is cal
E fetivos:  Océlio Lécio Ledur (presidente)
Remy Carlos Susin e Inês Zanetti
Sup lentes:  Ilo Weiss, Orlando Rodrigues
Conceição e Valfrei José Machado
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Plenária escolheu
delegados do RS
A Plenária da Regional Sul ocorreu no dia 10 de

abril último , simultaneamente, no Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina, e teve c omo pauta a análise
da minuta de alteração estatutária da Anapar, a escolha
dos  Representantes Regionais e dos delegados para a
Assembleia Geral e para o XI Congresso da Anapar que
acontecerá em Florianópolis.

Abaixo os indicados na XI PLENARIA REGIONAL – RS
dia 10/04/2010, para representarem à nova e possível

Regional RS, com a seguinte composição:

Direto r Coo rdenado r Regional:
Ledir José Gamba (Fundação Banrisul).

Conselho  Deliberativo :
Titular: Eva Beatriz Teixeira Correia (Fund. BRTPREV)
Suplente: Julio Cesar S. Trombetta (Fund. Corsan)

Titular: Maria Helena Plucani Ferreira (ELETROCEEE)
Suplente: Gerson Oliveira (AERUS)

Titular: Silvia Beatriz Schaeffer (Fundação BRTPREV)
Suplente: Neide Zanon (PETROS)

de adesão dos usuários, sendo que ain-
da no decorrer do mês de abril você
estará recebendo todas as informações
sobre o novo plano Unimax.

Neste material a ser enviado pelo
Correio, as entidades aproveitarão para
fazer o primeiro recadastramento dos
associados.  Participe.

Não caia no conto do ganho certo
com ações contra a Fundação

Mais uma vez, sentimo-nos no dever de alertar os associados a respeito de promessas
de ações mirabolantes com ganho certo contra a Fundação. Muito cuidado com o “canto da
sereia” porque nem tudo o que parece, de fato é.

Além do alto risco de ganhar nada e ainda gastar com o processo, com os advogados
e com o staff que está sendo remunerado para angariar os participantes para os processos,
você ainda está pondo em risco a estabilidade do plano de benefícios.

Lembre-se de que cerca de 22% do total das provisões matemáticas a constituir consi-
deradas  no balanço da Fundação correspondem às contingências judiciais. Isto sim pode
colocar a Fundação em risco.

Informe-se melhor a este respeito.



Diretoria Social

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

Envelopamento autorizado pode ser aberto pela ECT

“ “

Jaqueline Dulac Goulart

Agradeço a Deus por me haver conduzido à CRT, onde
encontrei, além de trabalho digno, colegas e amigos que
muito colaboraram para meu crescimento pessoal. Na AACRT
tenho o privilégio de continuar contando com a amizade e o
afeto de muitos companheiros da CRT.

Notas

Assistente Social Vera
Birkhan, o importante é a
participação dos aposentado

EXISTEM MUITOS PROJETOS PARA 2010.
DESCUBRA SEU INTERESSE, MOTIVAÇÃO, TALENTO E PARTICIPE CONOSCO!

PROCURE O SERVIÇO SOCIAL DA SUA AACRT - LIGUE PARA 32191050 E INFORME-SE.

ATIVIDADE

OFICINA DE ARTESANATO
Fuxico

OFICINA DE DANÇA

OFICINA DE INFORMÁTICA

REUNIÕES GRUPO
VOLUNTARIADO

REUNIÕES GRUPO
QUALIDADE DE VIDA

PROGRAMA DE SAÚDE
- Projeto de Atendimento
Trans. Emocionais
- Projeto de Ações Preventivas
- Projeto de Atendimento a
Situações Crônicas

DIA DOS ENCONTROS

Segundas-feiras

Em fase de formação da 1ª
turma (inscrição)

Em fase de formação

Quartas-feiras

Terças-feiras

Quintas-feiras

PARTICIPANTES CONFIRMADOS

Rosa Melo (Instrutora) - Marly de Roma (Apoio)
12 Inscritos
INFORME-SE E PARTICIPE!

14 inscritos
INSCREV A-SE JÁ!

João Andrade e Jorge Castanho (Instrutores)
13 Inscritos
INFORME-SE CONOSCO!

Álvaro Remigio Neves, Ledi Andrades, Luiz Moacir
da Rosa, Marcos Boroni , Mary Mainardi, Pedro
Fontoura Garcia e Valdir Huff

Hilda Diogo, Luiz Moacir da Rosa, Roque da Rosa
e Suzana Nunes

Dirceu Machado e Nativo Fagundes
(Projeto Dependência Química)

Demais Projetos ainda em formação de Grupos de
Trabalho.

Associados participam do lançamento dos projetos sociais
Em 16 de Março a Diretoria

Social recebeu na Sede da AACRT, no
Auditório Jaime de Marco, mais de 50
associados, entre aposentados e pen-
sionistas, para o lançamento dos Pro-
gramas e Projetos do seu Serviço So-
cial. Na oportunidade, a assistente
social Vera Birkhan relatou as ativida-
des já em andamento, como os gru-
pos de voluntariado, de qualidade de
vida e da Semana do Aposentado.

Na oportun idade, foram
apresentadas importantes ações para
2010, aproveitando os novos espa-
ços da Sede Social, como a implanta-
ção do Programa de Saúde, o atendi-
mento ao interior, o Espaço Convivên-
cia e o Grupo Oficinas (composto das
oficinas de artesanato, informática,
dança, teatro entre outras possibilida-
des).

Após a apresentação e deba-
te, os participantes aproveitaram para

se inscrever nos grupos de seus inte-
resses como colaborador voluntário,
instrutor ou como participante da ati-
vidade.
Atendendo a diversas solicitações de
associados está previsto para o mês
de maio um projeto piloto para o
atendimento do serviço social no In-
terior, sendo a primeira Delegacia a
ser visitada a de Taquari.
Segundo a assistente social Vera, o

importante é a participação dos apo-
sentados e pensionistas no dia a dia
da Associação, de forma prazerosa e
qualitativa para cada um.

O grupo elaborou um cal endário
para as reuniões, assim como a pre-
visão das datas de implementação de
algumas atividades:

2010 promete ser um ano de muita participação
Os projetos desenvolvidos pelo

Serviço Social em 2009 prosseguem
neste ano, incluindo uma série de no-
vidades que, para ter sucesso, preci-
sam da participação de todos os as-
sociados. Além do atendimento indivi-
dual, permanecem as visitas hospita-

lares, domiciliares e os grupos de tra-
balho de aposentados e pensionistas.

Para quem não sabe, em 2010
a AACRT vai desenvolver diversos tra-
balhos com a participação dos asso-
ciados através das seguintes ativida-
des e grupos:

- Grupo de Voluntariado
 - Grupo Oficinas
- Grupo Qualidade de Vida
- Espaço de Convivência
- Programa de Saúde
- Semana do Aposentado

Site
O

dade com o asso ciado, bem como

sociação, um novo site está sendo de-
senvolvido.

Nossa comunicação passa a
ser imediata e as notícias de interesse
dos associados ficarão disponíveis tão
logo se tenha conhecimento.

Que viagens estão sendo ofe-
recidas? Quem está de aniversário?
Quanto custa o seguro do carro na
AACRT? Es tas e muitas outras infor-
mações estarão à sua disposição no
site. Diariamente você terá novidades.

Ouvidor ia
Você sabe qual o papel da

Ouvidora? Como diz o nome, cabe
a ela ouvir suas críticas e sugestões e
atuar de forma a encaminhar tudo o
que f or trazido pelo associado, em

seu f avo r. No ssa
ouvidora é a associ-
ada Maria Aparecida
dos  S. Gonçalves .
Para c ontatar com
ela, ligue para (51)
9654-8118.

Locação de Salão de
Festas e Auditór io
O novo  salão de f es tas da

AACRT,  um excelente espaço  para
receber até 90 pessoas, está disponí-
vel para locação.  Também está dis-
ponível o auditório, com lotação para
40 pessoas, com infra-estrutura com-
pleta.  Mais informações diretamente
na Asso ciação pelo telefone (51)
3219.1050

Mudança no Estatuto
favorece entrada
de novos sócios
Em uutubro de 2009, o Con-

se lho de Adminis tração  da AACRT
aprovou a alteração no Estatuto da
entidade,  permitindo  a inscriç ão ,
como sócios contribuintes, dos ascen-
dentes e descendentes dos assistidos,
de trabalhadores das demais empre-
sas  do se tor de telecomunicações,
assim como seus ascendentes e des-
cendentes e dos ex-empregado s da
Fundação CRT e seus ascendentes e
descendentes.  A medida, além de
atender a reivindicações antigas, pos-
sibilitará que mais pessoas passem a
integrar o plano de saúde da Unimed
e o Seguro de Vida em grupo, oxi-
genando o s contrato s e permitindo
melhores negociações de valores das
mensalidades.


