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Baile AACRT 2010 
inspirado na terra de Gardel

dia 29/10, reunindo mais de 70 asso-
ciados, mas o evento prosseguiu com o 
Torneio de Jogos até 30 de novembro.

No dia sete de dezembro o Servi-
ço Social apresentou os resultados dos 
projetos que aconteceram no decorrer de 
2010, bem como as avaliações realizadas 

A Semana do Aposentado teve sua 
programação centrada no período de 25 
a 29 de outubro, mas o torneio de jogos 
prosseguiu até 30 de novembro.

A abertura contou com a palestra 
“Ser Feliz, Razão Maior de Nossas Vidas”, 
ministrada pelo consultor e ex-colega 
Paulo Renato Novo Moreira. Após a pa-
lestra, os presentes participaram de um 
coquetel de abertura. No dia seguinte 
o evento prosseguiu com um passeio à 
Quinta da Estância Grande, quando dois 
ônibus lotados conduziram os associados 
e familiares até ao sítio de lazer em Via-
mão – RS, onde passaram o dia em meio 

a muita diversão.
No dia 27 de outubro, duas horas 

de passeio pelo Guaíba no barco Cisne 
Branco propiciaram a um grupo de 90 
pessoas um final de tarde de lazer e 
contemplação ao nosso maravilhoso por 
do sol.

Em 28 de outubro, um grupo de 
aposentados realizou uma visita ao Museu 
do Futebol, tendo como ponto de partida 
e de chegada a sede da AACRT.

A peça “Todos Nós Temos Um 
Pouco” do grupo Temporão da ULBRA, 
montada nas instalações da Sede Social, 
encerrou a programação da semana no 

Vitoriosos do Torneio de Jogos: 

Bocha – 1º Lugar – Marco Antonio L. Seadi; 
2º Lugar – Rogério Max Tezza; 
3º Lugar – Paulo Rui Pereira
Futebol de Mesa – 
1º Lugar - Carlos Roberto Lopes; 
2º Lugar - Breno Scarchiniski; 
3º Lugar - Ivo Antonio do A. Luiz
Ping Pong – 
1º Lugar – Nelson Pelisoli; 
2º Lugar – Gilberto Alves Brandão; 
3º Lugar - Juarez Ilges
Sinuca –
1º Lugar – Artur Nelson Ribeiro; 
2º Lugar – Valdir Santos Andrades; 

Premiação dos vitoriosos.

O Baile Anual da AACRT deste 
ano aconteceu em 10 de dezembro, 
na Sociedade Germânia, em Porto 
Alegre, trazendo como tema “A Noite 
Portenha”, motivo de toda a decoração 
do salão. Trezentas e noventa pessoas, 
entre associados e familiares, lotaram 
as dependências do clube, onde pu-
deram saborear um delicioso jantar 
preparado pela equipe do famoso 
“chef” Lúcio.

Antes do jantar e da abertura 
do baile, dois casais de dançarinos de 
tango fizeram várias apresentações, 
empolgando e fazendo o aquecimento 
dos presentes para o baile, que teve 
a animação da banda Aeroporto que 
já na primeira música lotou a pista de 
dança. 

Mais do que encerrar o ano, o 
baile também comemorou os 33 anos 
da AACRT, completados no dia 14 de 
Dezembro.  

A festa se estendeu até a madru-
gada, com a participação maciça dos 
convidados ,  demonstrando a alegria 
geral e a energia positiva dos associa-
dos, numa grande preparação para o 
que os aguarda no próximo ano.   

“Todos os dias Deus 
nos dá um momento 
em que é possível 
mudar tudo que nos 
deixa infelizes. 
O instante mágico é 
o momento em que 
um “sim” ou um “não” 
pode mudar toda a 
nossa existência.” 
(autor desconhecido)

Que o Natal seja 
o essencial momento 
em que passemos 
a acreditar que vale 
a pena viver um 
Novo Ano.

3º Lugar – Nelson Pelisoli

Canastra – 
1º Lugar - Deoclaudio Barros e 
Gilberto Alves Brandão; 
2º Lugar – Sandra Maria R. Alves e
Benildo Amadeu J. Neutzling; 
3º Lugar - Breno Scarchiniski e 
Luiz Carlos Ramos.
Pesca – 
1º Lugar – Ivo C. Pinheiro; 
2º Lugar – José Clóvis; 
3º Lugar – Ingo Norberg 

pelos participantes. No prosseguimento 
houve a entrega das medalhas aos parti-
cipantes dos jogos. A atividade encerrou 
com a palavra do Presidente da AACRT, 
Newton Lehugeur, e um coquetel de con-
fraternização.

SEMANA DO APOSENTADO

“Ser Feliz, Razão Maior de Nossas Vidas”
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Expediente

Obituário

Associado Falecimento Nascimento Cidade

Anita Becker 20/10/2010  Santo Ângelo - RS

Clerio da Silva Mendes 02/11/2010  São Borja - RS

Economize com a mensalidade social
 
Quem antecipar para janeiro o 

pagamento das mensalidades sociais de 
2011 fará uma economia de, no mínimo, 
R$ 11,00, aproveitando a promoção da 
AACRT para quitar 12 meses pagando 
apenas 11. 

É uma boa oportunida-de, consi-
-derando que no Seminário de Planeja-
mento Estratégico para o ano de 2011, 
dentre as ações propostas estava o 
reajuste das mensalidades sociais para o 
próximo ano. Portanto pode se tornar mais 
vantajoso ainda pagar antecipadamente 
com o valor da mensalidade que já está 
congelado desde Maio/2008.

Para antecipar o pagamento e usu-
fruir do desconto, estamos prorrogando o 
prazo até 30/12/10, entre em contato com 
Eliane pelo telefone (051) 3219-1050,  

para combinar a forma de pagamento, 
conforme as seguintes alternativas:

 

Aproveite e antecipe-se.

Sócio contribuinteA – Autorização para débito em conta, junto ao Banrisul, no mês de janeiro/2011, do valor correspondente a 11 parcelas;B – Emissão de Doc, no mês de janeiro/2011, do valor corres-pondente a 11 parcelas.

Sócio efetivo
A – Autorização formal (e-

-mail, carta, fax) para descontar o 

valor correspondente a 11 parcelas 

na folha de pagamento no mês de 

janeiro/2011;
B – Autorização para débito 

em conta, junto ao Banrisul, no mês 

de janeiro/2011, do valor corres-

pondente a 11 parcelas.

Quase todo Editorial publicado 
na última edição de um exercício so-
cial apresenta uma retrospectiva das 
atividades desenvolvidas no ano e uma 
pequena mostra do que se pretende 
realizar no ano seguinte. Nós não 
vamos fazer nada de diferente, pois 
foi com enorme satisfação de missão 
cumprida que a partir do mês de 
maio, após praticamente três anos de 
negociação, contratamos com a Coo-
perativa Médica Unimed Porto Alegre 
o plano de saúde regulamentado Uni-
max, um plano global de abrangência 
nacional, em substituição ao plano 
não regulamentado contratado pela 
CRT no ano de 1982. O mesmo já não 
atendia as necessidades dos usuários, 
devido ao fato de não atender nenhum 
procedimento médico, laboratorial 
e hospitalar decorrentes das novas 
tecnologias. Além disso, o valor das 
mensalidades foi distribuído em dez 
faixas de idade, favorecendo os usu-
ários que possuem grupo familiar, que 
representam a grande maioria, e que 
irão pagar no novo plano de saúde 
valor total menor do que estavam 
pagando no plano não regulamenta-
do. A adesão ao novo plano até final 
do mês de novembro/2010 está em 
aproximadamente 90% dos usuários, 
sendo que nossa meta é de que até 
10 de fevereiro de 2011 tenhamos 
um percentual de 98%, mantendo o 
caráter do mutualismo e da solida-
riedade do plano. Já para o ano de 
2011 estamos projetando implantar 
diversas ações, entre elas um plano 
odontológico, programa de medicina 
preventiva, estímulo às campanhas 
de vacinação, convênio com redes 
farmacêuticas, elaboração do Manual 
do Aposentado e Pensionista, buscar 
integração com outras Entidades, 
programa de interiorização, etc. Por 
fim, desejamos a todos os associados, 
extensivo aos distintos familiares, um 
ano de 2011, repleto de saúde e de 
felicidades.   

   

“O Serviço Social deu 
alma e união entre os 
associados. Continuem 
assim que o nosso 
objetivo está sendo 
alcançado” – 
Sobre a Oficina de Informática

Declarações dos associados 
sobre as oficinas da AACRT O 2° Encontro de 

Pensionistas da CRT reuniu 
80 pessoas no dia 17 
de novembro na sede 
social da Associação para 
promover a integração 
e o conhecimento das 
pensionistas em assuntos 
importantes como a 
Fundação Atlântico, o 
plano de saúde, o GINP, 
recado do SINTTEL e 
outros. Cada vez mais 
pensionistas têm se 
aproximado e participado 
da AACRT em eventos 
como o chá semanal, 
o almoço mensal e nas 
oficinas em geral.

Pensionistas se encontram em 

Plano de Saúde Unimed
Em virtude da Resolução nº 195 da ANS (Agência Nacional de Saúde) a AACRT assumirá a confecção e envio 

dos bloquetos de cobrança do plano de saúde Unimed com vencimento em 20/01/11.
Em função desta alteração legal, os cartões da Unimed, serão atualizados e encaminhados pela mesma, dire-

tamente aos usuários do plano de saúde, no início do mês de janeiro de 2011.

VII Seminário ANAPAR Sul em Porto Alegre
O sétimo seminário da Anapar da Região Sul foi realizado no City Hotel, 

em Porto Alegre, dias  05 e 06 de novembro de 2010, numa organização da 
AACRT e seus representantes na Anapar. Além do Encontro Regional, a Diretoria 
da Anapar, paralelamente, transferiu também a sua Reunião de Diretoria, que 
deveria acontecer em Brasília – DF, no dia 05/11, para a Sede Social da AACRT, 
prestigiando a Regional Sul. O evento reuniu 180 pessoas, entre associados da 
ANAPAR, participantes de fundos de pensão do Rio Grande do Sul, e interessados 
na temática, para apresentar e discutir os seguintes temas:

- Previdência Pública –
Perspectivas – 

Palestrantes: Ricardo Franzoi – 
Técnico do Dieese/RS. Floriano José 
Martins – Diretor da Anapar

- O Futuro da Previ-dên-
ciaComplementar – 

Palestrante: Murillo Francisco 
Barella – Secretário de Políticas de Pre-
vidência do Ministério da Previdência.

- Aspectos Jurídicos do 
Contrato Previdenciário – 

Palestrantes – Ricardo de Gui-
marães Só Castro – Advogado. Des. 
João Pedro Silvestrin – Desembargador 
Federal do Trabalho, representante do 
TRT 4ª Região. 

- Anapar – Presente e Fu-
turo – Desafios. 

Palestrantes: Cláudia Ricaldoni 
– Presidente da Anapar. José Ricardo 
Sasseron – Vice-Presidente da Anapar.

Grupo de or-
ganização do 
Seminário

Dalva Leal Martins assume 
a Academia de Letras de Rio 

Grande
A Delegada Regional da AACRT 

de Rio Grande, Dalva Leal Martins, foi 
eleita por unanimidade, e assumiu em 
quatro de dezembro, a presidência da 
Academia Rio-Grandina de Letras, biê-
nio 2011/2012, período comemorativo 
aos trinta anos de sua fundação. 

Mais uma vez os nossos parabéns 
à nossa associada, que aceitou esse  
grande compromisso frente a cultura.



cultura

Saúde

Por Paulo Roberto Vieira da Rocha 
– Diretor Secretário

AACRT 2010, 
um ponto de vista. 

Aqui temos tentado falar de cultura, 
o que não é nada fácil – são muitos 
os caminhos possíveis e nem sempre 
as idéias ajudam. Mas de fato desta 
vez não vamos nem tentar. O que 
pretendemos é passar um pouco 
dessa experiência de convívio  quase 
diário nas dependências de nossa 
AACRT ( ou também em viagens 
de interiorização ou mobilizações 
necessárias na defesa dos interesses 
da família dos telefônicos) – dezoito  
(vinte?) meses ( oito em 2009 mais 
os 12 de 2010) de experiências que 
perpassam muitas das nossas emo-
ções, boas e nem tanto. Já falamos, 
outras vezes, outros espaços, daquilo 
que é alegre, festas, almoços, chás, 
danças, etc. E o que não é tão bom 
assim caro associado?  Naturalmen-
te que fim de ano é época de festas, 
confraternizações, alegria! O ano 
de 2010 teve lá suas durezas! Então 
aproveitemos as festas de fim de ano, 
com todos seus significados, princi-
palmente de fraternidade e paz entre 
os homens de boa vontade, mas e o 
que ficou para trás ou ainda paira no 
ar: medos e angústias para aqueles 
que ainda não migraram (na funda-
ção); e as dúvidas (nós da AACRT 
não temos, mas alguns...)  quanto à 
adesão ao plano de saúde Unimed/
Unimax;  e aqueles com dificuldades 
( R$ ) para aderir; e os muitos casos 
de enfermidades e hospitalizações; 
e a dor e o sentimentos  dos  que 
perderam algum ente querido ( muito 
infelizmente os nossos  óbitos  são em 
número elevado) -  não esqueçamos 
da AACRT ! Ela Esta ali, firme e forte, 
uma trincheira para nos ajudar a 
enfrentar todo este “outro lado” que 
faz parte, também, da rotina diária  
de uma entidade como a nossa. Pes-
soal, por aí vai uma extensa relação 
de atividades desenvolvidas com 
muita dedicação e responsabilidade, 
dia após dia – mas é duro, sempre 
toca um pouco de dor para todos.  
Por estas e outras razões precisamos 
de uma AACRT unida e mais forte! 
JUNTE-SE! Viver ainda é o melhor 
remédio.

FELIZ NATAL E UM NATAL COM 
MUITA SAÚDE PAZ E UNIÃO.      

O prazo final de migração com vantagens dos associados da AACRT e ASTTI ao plano 
Unimax negociado com a UNIMED Porto Alegre seria 10 de novembro, porém, numa última tentativa 
de estender essas vantagens a todos, as Entidades negociaram com a prorrogação do prazo de 
migração por mais três meses, passando a data final para o dia 10/02/2011. 

Dos 6.959 usuários do plano Unimed não regulamentado, 5.438 migraram ao UNIMAX 
até 10 de novembro, representando 78,13% do total. O número de usuários que permanecem no 
plano antigo (não regulamentado) é de 1.521, ou seja, 21,87% dos associados.

Prorrogação do Unimax – Balanço da migração

Farmácia Popular – 
Medicamentos a preço de custo

Quadro geral - Usuários
Plano/mês   jun/10  jul/10  ago/10  set/10  out/10   nov/10    dez/10  Total  Em %
Plano antigo  6959  4390  3373 2801 2417 2182 1521 1521  21,87 
Migração Unimax    2569 1017   572   384   235   661  
Total Unimax  2569 3586 4158 4542 4777 5438 5438 78,13

Diante desses números, a AACRT 
e a ASTTI decidiram ampliar o prazo de 
migração em mais três meses e alertar os 
associados que ainda não migraram, que, 
passado este último prazo que finda impre-
terivelmente em 10/02/2011, se quiserem 
migrar deverão se submeter ao seguinte:

a) Cumprir todas as carências 
normais do plano (como se estivessem 
aderindo à Unimed pela primeira vez);

b) Poderão incluir como beneficiá-
rios somente os dependentes legais (pais, 
mães, netos e filhos maiores de 24 anos 
perderão a condição de continuidade no 
plano);

do Plano 
Não Regulamentado

Comunicamos que a mensali-
dade da UNIMED para o plano (não 
regulamentado) cujo reajuste contratual 

A Farmácia Popular do Brasil é um 
programa criado pelo Governo Federal 
para ampliar o acesso da população aos 
medicamentos considerados essenciais. 
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 
órgão do Ministério da Saúde e executora 
do programa, adquire os medicamentos 
de laboratórios farmacêuticos públicos 
ou do setor privado (quando necessário) 
e disponibiliza nas Farmácias Populares a 
preço de custo. 

O programa conta hoje com uma 
lista de 97 medicamentos classificados 
como essenciais, que atendem a 80% das 
doenças que atingem a população. Há 
casos em que o medicamento pode ser 
adquirido por um preço seis vezes menor 
do que o praticado pelo mercado.

A única condição para a aquisição 
dos medicamentos disponíveis nas 
Farmácias Populares é a apresentação 
de uma receita médica ou odontológica.

O programa Farmácia Popular 
do Brasil possui unidades próprias em 
funcionamento nos seguintes municípios 
do Rio Grande do Sul: Alegrete, Bagé, 
Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Esteio, 
Frederico Westphalen, Gravataí, Ijuí, 
Montenegro, Passo Fundo, Parobé, 

Porto Alegre, Santana do Livramento, 
Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória 
do Palmar, Santiago, Santo Ângelo, 
São Borja, São Francisco de Paula, São 
Gabriel, São Leopoldo, São Lourenço do 
Sul, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, 
Torres, Novo Hamburgo, Uruguaiana, 
Vacaria e Venâncio Aires. Na rede de 
co-pagamento, o estado do Rio Grande 
do Sul possui 358 lojas credenciadas ao 
programa que exibem a marca “Aqui tem 
Farmácia Popular”, sendo que dessas 100 
estão em Porto Alegre.

Em Porto Alegre, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 
criou a Farmácia-Escola, engajando-se 
ao programa Farmácia Popular do Brasil, 
criando uma farmácia que funciona junto 
ao Hospital de Clínicas, na Rua Ramiro 
Barcelos nº 2.500 (telefone 51 3308-
5728) e atende de segunda a sexta, das 
8h às 18h e sábado, das 8h às 12h.

Mais informações: 

Declarações dos associados 
sobre as oficinas da AACRT

“Hoje estamos com um 
espaço melhor, mas o 
ideal seria ter um espaço 
exclusivo para estarmos no 
nosso “cantinho”, trazendo-
nos mais comodidade e 
maior adesão” 
Sobre a Oficina de Artesanato

c) Deverão preencher a Declaração 

Atendimento ao cidadão 
0800 61 1997 ou 61 3315-2425

“As aulas estão cada vez 
melhores, 
pois já cursei outros 
lugares (dança de salão) 
e o nosso é o melhor de 
todos”. 
Sobre a Oficina de Dança

Declarações dos associados 
sobre as oficinas da AACRT

Você tem fotos 
antigas do 
tempo da CRT?
A AACRT vai elaborar um projeto 
cujo objetivo será preservar a 
memória dos telefônicos do Rio 
Grande do Sul. Para começar, a 
diretora adjunta Luciana Centeno 
dos Santos, responsável pelo site 
da AACRT, teve a idéia de abrir 
um espaço no site para fotos 
antigas dos associados que sejam 
relacionadas ao trabalho na CRT 
e a atividades na AACRT. Por 
isso, solicita a quem tiver alguma 
foto que queira compartilhar, fará 
parte da nossa Memória e dividirá 
seus bons momentos de CRT com 
todos. Basta entregar as fotos na 
AACRT para Carla, aos cuidados 
da diretora Luciana. As fotos 
serão devolvidas tão logo sejam 
digitalizadas.

?

de Saúde, relatando todas as doenças 
preexistentes, ficando à mercê da decisão 
da UNIMED quanto a carências adicionais 
no plano.

Por isso é importante para quem 
ainda não migrou que venha até a AACRT 
para conversar, resolver suas dúvidas sobre 
o novo plano regulamentado, ler o contra-
to UNIMAX GLOBAL que está disponível no 
site da AACRT www.aacrt.com.br e tomar 
a melhor decisão para a sua saúde e a de 
sua família. 

Reajuste da mensalidade 

ocorrerá no mês de janeiro/2011, será 
majorada num percentual de 15% e o 
valor da co-participação em consultas 
médicas do plano passará para R$22,00 
(vinte e dois reais). O reajuste da men-
salidade para o plano UNIMAX incidirá 
apenas em julho/2011, data de aniver-
sário do contrato. 

Declarações dos associados 
sobre as oficinas da AACRT

“Os colegas que visitamos 
ficaram muito contentes e 
nós nos sentimos gratificados 
por ter levado uma palavra 
amiga e confortante para 
eles”. 
Sobre a Oficina de Voluntariado

Seguro de Vida em Grupo garantido até 2014

A Diretoria Executiva e o Conselho 
de Administração da AACRT encaminharam 
à Seguradora Confiança uma proposta na 
tentativa de antecipar a renovação da 
atual apólice do seguro de vida em grupo 
contratada com a Seguradora Confiança, 
a qual foi aceita, sendo o aditivo contra-
tual assinado no dia 09 de Dezembro 
de 2011. Com essa conquista, a AACRT 
garantiu a manutenção do seguro de vida 
até 30 de setembro de 2014. 

O acordo proposto pela AACRT, 
e contratado com a Confiança, foi o 
seguinte:

pela AACRT junto a Empresa Mirador 
Atuária;

2 - Reajuste espontâneo da atual 
taxa (mensalidade) em 26,5%, distribuí-
dos em 10% a partir do mês de janeiro 
de 2011 e dos restantes  15% a partir do 
mês de outubro de 2011;

3 - Garantia de prorrogação por 
mais três anos a contar da data de término 
(aniversário) do atual contrato, ou seja, 
de 30 de setembro de 2011 até 30 de 
setembro de 2014;

4 - Nenhuma revisão tarifária 
a contar do dia 09/12/2010, data de 
assinatura da renovação (endosso), até 
doze meses após a data de término do 

1 - Aceite pela Seguradora dos 
resultados do estudo atuarial contratado 



Social
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Notas

Culto Ecumênico 
e Amigo Secreto

Último 
Almoço 2010
Aconteceu no dia 10 de 

Novembro, no Salão de Festas da 
Astti, o último almoço de 2010, 
reunindo 340 pessoas, recorde entre 
sócios e familiares. Muitos sócios 
compareceram pela primeira vez ao 
almoço, motivados pelo chamado da 
Associação e pelas recomendações de 

Cresce o número de sócios da AACRT
 Levantamento realizado pela área administrativa da AACRT mostrou um crescimento de 11,5% no número de sócios da 

 AACRT vai honrar a promessa de manter os eventos nos doze meses do 
ano, convidando a todos para participarem dos almoços e chás no verão 
de 2011 a se realizarem na própria sede da associação. Veja no quadro a 
seguir as datas dos almoços e chás dos meses de janeiro, fevereiro e março, 
lembrando que as inscrições estão limitadas aos 90 lugares do salão de 

Mais de 90 associados vieram 
até a AACRT para participar do Culto 
Ecumênico e do Amigo Secreto na 
tarde de 1º de dezembro. 

Na cerimônia do Culto Ecu-
mênico, a AACRT recebeu a visita do 
representante da igreja católica, da 
Paróquia Nossa Senhora da Piedade, 
padre João Tadeu, da Congregação 
Presbiteriana do Brasil, Reverendo 
Sérgio Lisboa e da Federação Espírita 

do Rio Grande 
do Sul, Georgi-
na Valente, que 
trouxeram aos 
presentes uma 
mensagem de 
fé e de espe-
rança. O tema 
abordado por 
todos foi a espi-
ritualidade e os 
discursos con-
vergiram para 
a mensagem 
cuja tônica foi 

a de que devemos viver cada dia com 
alegria, gostarmos de nós mesmos, 
nos arrumarmos,  sairmos de casa e 
aproveitarmos cada momento que a 
vida nos apresenta da melhor forma 
possível, buscando manter o convívio 
social.

Após o culto, a associação 
ofereceu um coquetel aos seus asso-
ciados e houve a troca dos presentes 

entidade no período de novembro/2009 a novem-
bro/2010 (doze meses). Essa marca foi atingida 
basicamente em virtude da implantação do plano 
regulamentado Unimax, que exige que os usuários 
sejam associados da entidade gestora do plano 
e também devido à abertura do quadro social, 
como sócios contribuintes, de filhos de sócios 
efetivos da AACRT.
Foram integrados ao quadro social 
da AACRT 248 novos sócios efetivos e 
187 sócios contribuintes, totalizando 

SÓCIOS nov/09 nov/10  CRESCIMENTO

Efetivos 3.299 3.547 248

Contribuintes 108 295 187

TOTAL 3.407 3842 435

Confraternização com Conselheiros e 
Delegados Regionais

Eventos em 2011

Programação de Eventos no Verão 
 Almoço Chá

Janeiro 19/01/2011 26/01/2011

Fevereiro 09/02/2011 23/02/2011

Março 16/03/2011 23/03/2011

IV Encontro de Aposentados e Pensionistas 

Já foi plantada a semente para 2011O sucesso do Terceiro Encontro de Aposentados e Pensionistas, realizado em 
outubro de 2010 em Caxias do Sul, motivou a Comissão Organizadora da AACRT a 
antecipar as definições para o Quarto Encontro, que acontecerá em algum local no 
litoral que seja adequado ao grupo como um todo.

Os preparativos para este 
novo encontro terão início já em 
março de 2011, para que a di-
vulgação entre os associados seja 
realizada com bastante antecedên-
cia e permita que mais pessoas se 
programem e participem.

Sinta a vibração do 3º Encon-
tro realizado em Caxias através das 
fotografias que marcaram o evento. 

Caminhadas pela manha, pales-
tras motivacionais e bailes a noite

A comemoração de final de ano 
da Diretoria da AACRT com o Conse-
lho de Administração, Conselho Fiscal, 
Delegados Regionais e Colaboradores 
aconteceu no dia nove de dezembro, na 
sede da AACRT, com um churrasco de 
confraternização. 

No mesmo dia a AACRT recebeu os 
Delegados Regionais para a última reunião 
do ano para integração e atualização de 
informações, encontro este que transcorreu 
durante todo o dia.

“Como Delegado da Região de Lajeado, manifesto a minha 
satisfação pelo prestígio e o reconhecimento que estamos 
recebendo pelos trabalhos que as Delegacias prestam. Quero 
agradecer à diretoria da AACRT por tudo isso.”  
            

Almoço de confraternização dos Delega-
dos, Conselheiros, Diretoria e Colaborado-
res na Sede da AACRT

GRUPO DA AACRT - 
Março 2011

Itália, Alemanha, Suécia e 

Jantar dos associados da 
Delegacia Regional de Pelotas

Reunião de encerramento de final de ano 
com as Delegacias Regionais

Turismo

3.842 sócios.

Áustria - Parcelado  em 5 vezes - Te-
lefone 33512071 - Lumina Turismo 
com Paulo - Guia Acompanhante.

Fique ligado: Em breve 
Congresso Anapar em Fortaleza! 
Dias 28 e 29 de abril/2011.


