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Uma noite maravilhosa a do dia nove de 
dezembro de 2011, como costuma ser nos bailes 
da AACRT. Aliás, pode-se dizer que foi, conforme 
opinião manifestada via e-mail por alguns asso-
ciados, o melhor de todos os bailes. Presentes es-
tavam 460 pessoas entre sócios, seus familiares e 
convidados.

O jantar foi servido de forma tranqüila e 
impecável pelo economato do Clube Geraldo 
Santana.  A grande surpresa prometida no convite 
aconteceu quando entrou no salão a bateria da 
Escola de Samba Imperadores do Samba. A pla-
téia começou a vibrar imediatamente, sambando 

“MEU BRASIL BRASILEIRO”
No Baile dos 34 anos da AACRT a turma dançou até cansar

Os três associados indicados para rece-
ber o Troféu Destaque foram  Maria da Gra-
ça Alves Rodrigues, João Alberto de Oliveira 
Andrade (de Porto Alegre) e Saulo Machado 
Teixeira (de Pelotas), todos importantes volun-
tários nas atividades prestadas pela AACRT aos 
seus sócios.

muito, alguns até “babando”, como relatou um 
sócio. Impossível ficar indiferente. Agora a turma 
estava pronta e aquecida para começar o baile.

Foi difícil segurar o pessoal para a entrega 
do Troféu Destaque, a atração seguinte, que, na 
verdade, trouxe um momento de emoção e home-
nagem ao altruísmo e à dedicação ao próximo: 
Maria da Graça Alves Rodrigues e João Alberto de 
Oliveira Andrade – de Porto Alegre e Saulo Ma-
chado Teixeira - de Pelotas, receberam o Troféu 
Destaque pelo trabalho voluntário realizado em 
favor da categoria e o colaborador João Andrade 
falou pelo grupo. 

A seguir houve o tradicional sorteio, condu-
zido pela associada Silvia Schaeffer, este ano “vi-
taminado” com prêmios como TVs de plasma 32 
e 21, máquinas fotográficas digitais, secadores de 
cabelo, rádio, DVDs, batedeira, cafeteira, celular, 
forno elétrico, microondas (doados pela WGSeg), 
viagens p/qualquer lugar do Brasil (doadas pela 
Meridien), viagens para Canela(doadas pela Afa-
ban) e, na emoção do evento, o Conselheiro Remy 
Susin sorteou uma camiseta oficial do Inter auto-
grafada.

Após o sorteio foram chamados para pista 
de dança os 20 bailarinos contratados, que foram 
recebidos com aplausos acalorados pelas damas 
desacompanhadas da festa.

A banda Evento reacendeu o clima descon-
traído provocado pela bateria da Escola de Samba 

e suas sensuais mulatas e manteve o pessoal dan-
çando animadamente até as três da manhã.

A Vice Presidente, Eva Beatriz Correa, res-
ponsável pelos eventos, informou que o Baile dos 
35 anos já está confirmado para o dia 8 de de-
zembro de 2012, no Clube Geraldo Santana. 

Troféu Destaque

PROGRAMAÇÃO PARA O VERÃO

Se Ligue!!!!!!
Congresso Anapar 
dia 28, 29 e 30/03/2012.

Almoços mensais
Não haverá almoço nos meses 
de Janeiro e Fevereiro/2012,
Primeiro almoço do ano - Março/2012 
na ASTTI dia 14/03/2012

Chás 
Agende-se para os chás nos dias 
18/01/2012 e 15/02/2012 
na Sede da AACRT.
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Obituário

Nome do Associado Nascimento       Falecimento  Naturalidade

Jose Guedes  30/07/1946   02/10/2011  Erechim/RS

Marilia Pinheiro Fanelli  19/09/1943   09/10/2011  Porto Alegre/RS

Nilto Figini  03/07/1934   22/10/2011  Canoas/RS

Amelia Assumpcao Bernardes  15/08/1919   24/10/2011  Porto Alegre/RS

Oscar Herrlein  05/05/1921   27/10/2011  Porto Alegre/RS

Alzira Soares Nunes  31/07/1940   03/11/2011  Porto Alegre/RS

Claudino Nunes Pacheco  31/10/1934   14/11/2011  Porto Alegre/RS

Ivo Edgar Heilmann  08/07/1941   25/11/2011  Porto Alegre/RS

Eva Alves Messias*  31/12/1938   07/11/2011  Porto Alegre/RS

Eva Angela da Costa Viana*  02/08/1936   07/11/2011  Porto Alegre/RS

Luiz Antonio Pinheiro Lopes*  13/10/1953   07/11/2011  Rio Grande/RS

*Informação sobre falecimento fornecida pela Fundação Atlântico (não comprovada por atestado de óbito)

Ao final do ano, sempre faze-
mos um balanço do que fizemos nos 
365 dias e no final chegamos à tris-
te conclusão de que passam os anos 
e tudo continua igual. Que em 2012 
você, associado, procure ser feliz, pois 
o amanhã é uma incerteza. Você, ho-
mem, não brigue com sua esposa, pois 
quem vai ganhar com isso é o advoga-
do. E vice-versa. Não arrume encren-
cas desnecessárias, pois todos querem 
ir para o Céu, mas ninguém tem pres-
sa. Além do mais, há cem mil anos vem 
morrendo gente e ninguém voltou para 
contar o que se passa do outro lado. 

Lembre-se: A maioria de nós 
está na denominada terceira ida-
de, que alguns dizem, penso que até 
que seja por ironia, a melhor idade. 
E aponto como é sentir-se na melhor 
idade: o reumatismo, a pressão alta, 
e todos os dias você acorda com uma 
nova dor, mas feliz é quem pode viver 
os anos e acompanhar esse circo que 
se chama humanidade. 

Com todas as tecnologias dis-
poníveis, o homem é extremamente 
vulnerável, somente o amor, a tolerân-
cia, a paciência e a compreensão tor-
nam a nossa existência menos penosa. 
Procure ser feliz todos os dias. Estamos 
no Natal, que é o tempo de repensar 
valores, de ponderar sobre a vida e 
tudo que a cerca, de refazer planos, 
reconsiderar os equívocos e retomar 
o caminho para uma vida cada vez 
mais feliz. Todo Ano Novo é hora de 
renascer, de florescer, de viver de novo. 
Aproveite este ano que está chegando 
para realizar todos os seus sonhos. 

FELIZ NATAL E UM 
PRÓSPERO ANO NOVO A 

TODOS!
         Diretoria Executiva.

Vacinação contra pneumonia 

Nota de falecimento - 
Com enorme pesar, a Direto-

ria Executiva da AACRT comunica o 
falecimento de seu membro do Con-
selho de Administração, Ivo Edgar 
Heilmann, aos 70 anos, ocorrido no 
dia 25/11/2011, em Porto Alegre.

Ivo foi Conselheiro da AA-
CRT por diversas gestões, tanto no 
Conselho de Administração quanto 
Fiscal, assim como, também fez par-
te do Conselho Fiscal da Fundação 
CRT. Em sua vida dedicada ao traba-
lho na CRT, trabalhou a maior parte 
do tempo no Departamento de Acio-
nistas.

Deixou um casal de filhos, a 
esposa, Sra. Giseh, e muita saudade 
entre os seus amigos.

Economize com a 
mensalidade social 2012

Financeiro

IV Encontro dos Aposentados 
e Pensionistas em Torres

O IV Encontro consolidou ainda 
mais o já consagrado evento que reúne 
anualmente aposentados e pensionistas 
da AACRT e familiares, realizado no Gua-
rita Park Hotel, em Torres, entre os dias 17 
e 20 de outubro, cuja estrutura proporcio-
nou muito conforto e diversão aos hóspe-
des da Associação.

Neste ano, 100 associados compa-
receram ao evento, mas no almoço do dia 
19/10, que foi também o almoço mensal 
da AACRT, mais 89 sócios deslocaram-se 
de Porto Alegre em dois ônibus fretados 
pela Associação e reuniram-se ao grupo, 
usufruindo e alegrando ainda mais o am-
biente de festa.

Entre as atrações do Encontro, ti-
vemos a apresentação do Presidente, que 

trouxe mensagens com textos de William 
Shakespeare e Charles Chaplin, além di-
nâmicas e palestras motivacionais.

Na primeira noite o cantor nati-
vista Dante Ramon Ledesma deu início 
à animação, que mais tarde foi coroada 
com o tão esperado Show de Talentos, no 
qual participaram sete concorrentes, que 
mostraram, pela primeira vez, seu talen-
to e sua desinibição. A platéia entrou na 
brincadeira e julgou os vencedores, que 
foram: 1º lugar – Show das Energéticas – 
Ivete, Silvia e Sandra; 2º lugar – Amante 
Profissional – com a dupla de dançarinos 
Mário Almeida e Cláudio Bandeira; 3º lu-
gar – Poesia – Declamada por Marli de 
Roma. Na noite seguinte houve o sempre 
divertidíssimo Baile de Máscaras, que en-

trou a noite com músicas de 
carnaval.

O último dia foi mar-
cado pela palestra da pre-
sidente da Anapar, Cláudia 
Ricaldone, que trouxe uma 
aula sobre Previdência Com-
plementar no Brasil, atua-
lidades sobre o sistema e o 
trabalho e a luta da ANAPAR. 
Os participantes elogiaram 
muito a didática e a clareza 
da palestrante. O evento foi 
encerrado com a apresenta-
ção do Coral da AACRT, se-
guido pelo almoço.

Conselheiro 
Heddy Pederneiras recebe 
Troféu Engenheiro do Ano

A partir da indicação dos membros 
do Conselho de Administração da AACRT, 
o presidente da Sociedade de Engenha-
ria do RS, Sérgio Zimmermann entregou 
um dos Troféus de Engenheiro do Ano ao 
Conselheiro Heddy Pederneiras, em ceri-
mônia realizada no dia 12 de dezembro, 
na Associação Leopoldina Juvenil. 

O evento contou com presença do 
prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e do 
ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Fi-
lho. Heddy Pederneiras foi aplaudido de pé.

A vacinação contra pneumonia, 
realizada em associados com mais de 59 
anos ocorreu em Porto Alegre no período 
de 14, a 23/11/2011, sendo aplicada por 
dois profissionais de enfermagem contra-
tados pela AACRT em salas gentilmente 
cedidas pelo Sinttel em sua Sede II, no 
Centro. O agendamento na Capital foi fei-
to na AACRT, sendo que, das 1433 cartas 
enviadas aos sócios habilitados a receber 
a vacina, apenas 421 ligaram para agen-
dar um horário, sendo que, destes, apenas 
297 foram até o local receber a vacina, 
representando 20,7% do total.

Já no Interior do Estado, a vacina-
ção e o agendamento foram realizados di-
retamente pelos postos de saúde (CRS) vin-
culados à Secretaria Estadual da Saúde, a 
qual, até o momento, não nos encaminhou 
as planilhas com as informações sobre os 
sócios vacinados. A AACRT enviou 1.100 
cartas aos sócios do Interior do Estado.

VIII Seminário de 
Participantes de Fundos 
de Pensão – Regional RS 

O Sindipetro, com apoio da 
AACRT, promoveu nos dias 04 e 05 
de novembro de 2011, no Clube do 
Comércio, em Porto Alegre, o VIII 
SEMINARIO DE PARTICIPANTES DE 
FUNDOS DE PENSÃO da Regional 
do Rio Grande do Sul da ANAPAR, 
que contou com 200 participantes 
entre as associadas do RS.

Resultado Positivo
A AACRT entendeu este processo 

como um aprendizado para os próximos 
dois anos, quando a vacinação será ofe-
recida novamente para quem ainda não 
está imunizado contra a pneumonia, con-
forme promessa do Secretário da Saúde 
Ciro Simoni.

Quem antecipar para feverei-
ro o pagamento das mensalidades 
sociais de 2012 fará uma economia 
de, no mínimo, R$ 11,00, aprovei-
tando a promoção da AACRT para 
quitar 11 meses pagando apenas 10.

É uma boa oportunidade, 
considerando que o valor da men-
salidade está congelado desde 
Maio/2008.

Para antecipar o pagamen-
to e usufruir do desconto o prazo 
para manifestação junto à Coorde-
nação Financeira da AACRT é até 
18/01/11, para desconto no mês de 
fevereiro/2012

Os interessados devem entrar 
em contato com Eliane pelo telefone 
(051) 3219-1050, para combinar a 
forma de pagamento.



Regionais

Geral
 Cultura

PREZADO ASSOCIADO

Era uma vez 2011, um ano 
muito bom para todos nós da AACRT. 
2012 será ainda melhor! Impressões 
pessoais! A gente sabe que nem tudo 
são flores. Nem resenhas, nem resu-
mos! Nem balanços numéricos, nem 
mensagens surradas próprias da épo-
ca, apenas considerações cotidianas. 
Fatos e números de especial impor-
tância da nossa AACRT estão coloca-
dos, sob outras responsabilidades, em 
outros locais deste nosso informativo. 
Aqui ligeiras lembranças, instantes 
que nos ocuparam, cada com suas 
intensidades e abrangências variadas; 
uns envolvendo-nos como um todo, 
outros de uma forma mais particu-
lar, com  relevâncias e nem tanto. O 
que interessa é que a AACRT funciona 
como fio condutor, que estamos vivos 
e que 2012 nos acena com muito 
boas perspectivas, com direito a repe-
tecos  e atrações inéditas.

Relembrem alguns agora 
e imaginem para 2012: 
Almoços Mensais, em espe-

cial o último do ano na Casa de Por-
tugal – estourou a boca do balão, lite-
ralmente; ainda temos o chá semanal. 

Peças Teatrais, Museus, 
Passeios, Oficinas – Espaço Con-
vivência, Semana do Aposentado, 
Mês do Homem/Mulher, Dia da Te-
lefonista/Homem de Rede/Pensionis-
ta – Semana Farroupilha - ANAPAR 
– eventos em Porto Alegre e Fortaleza 
– telefônicos se capacitando em previ-
dência complementar, conhecimento 
essencial para nosso futuro - Interio-
rização - de forma inédita, visitando 
delegacias do interior RS, ouvindo e 
atendendo reivindicações; 

Plano de Saúde Unimed/
Unimax, uma operação trabalhosa, 
mas muito bem sucedida. E a tran-
qüilidade que nos dá! - Seminário 
de Planejamento Estratégico/Caxias 
do Sul – com expressiva participação 
de associados (Porto Alegre e Interior) 
– Encontro de Aposentados/Torres - 
quem foi não esquece!  

Eleições ASTTI/SINTTEL – 
participação efetiva dos aposentados, 
mostrando nossa força e disposição 
para influir em acontecimento que nos 
dizem respeito. O Telefônico Aposen-
tado não é um alienado, nem nunca 
foi quando ativo!

Baile de Aniversário – a 
cereja do bolo!  Uma festa que mere-
cia finalizar com todos nós, ao ama-
nhecer, sentados no cordão da calça-
da tomando a saidera!  Nestas horas 
sentimos um pouco de saudades, mas 
logo passa. 

Voluntários – tudo que es-
crevermos aqui não será suficiente; 
talvez uma palavrinha só: Indispensá-
veis, todos! – Empregados da AACRT 
– realmente estamos bem servidos, 
mas em conjunto com a Diretoria Exe-
cutiva e Conselho de Administração, 
estamos sempre em busca da excelên-
cia no atendimento do nosso associa-
do. Até 2012! 

AACRT lança o Manual do Aposentado e do Pensionista
Em novembro/11 todos os associados receberam em 

casa o Manual de Orientações do Aposentado e do Pensio-
nista, a primeira edição de um guia que agrupa informações 
importantes e úteis para a população dos associados, numa 
tentativa de preencher uma lacuna há anos existente. 

Dentre os principais assuntos abordados pelo manual 
você encontrará: Assistência a Saúde do Associado, Seguro de 
Vida, Outros tipos de Assistência Proporcionada pela Associa-
ção e Fundação, Inclusão Digital - Informática para a terceira 
idade, Segurança e Proteção para o Idoso e a Mulher, Isenções 
por doença ou deficiência, Principais Entidades dos aposen-
tados e Telefônicos, Entidades Estaduais/Nacionais na defesa 
dos interesses do aposentado, Obrigações do aposentado para 
garantia dos seus direitos, Assuntos Gerais e Relevantes a favor 

da categoria e Entidades Parceiras – 
SINTTEL e ASTTI. 

Uma edição ampliada também 
foi redigida e está disponível no site, 
para consulta e impressão.

Como o Manual não é um 
produto acabado, suas sugestões 
serão sempre bem-vindas e, dentro 
do possível, incorporadas na edi-
ção seguinte, a qual deverá ocorrer 
anualmente a cada final de ano. O 
seu retorno é sempre importante.

Leia e leve-o ao conhecimento 
de sua família. 

Baile da FETAPERGS

O 6º BAILE DA FETAPERGS 
acontecerá no dia 24 de janeiro de 
2012 (Terça-feira), Dia Nacional do 
Aposentado, às 13 horas, no clu-
be Geraldo Santana, quando será 
comemorado o 28º aniversário da 
FETAPERGS, a entrega do PRÊMIO 
FETAPERGS 2012 e realizados os 
concursos Rainha, Mister da FETAPER-
GS e Melhor Torcida da  FETAPERGS.  

Pela primeira vez a AACRT vai 
enviar a sua representante no concur-
so Rainha Fetapergs – a associada 
Hilda Gonçalves Diogo.

Grupo da Amizade – Caxias do Sul

Último almoço do Ano

Futebol de Salão
O evento esportivo que mais 

cresce na AACRT é o futebol de sa-
lão, que acontece todas as sextas-
-feiras, às 17 horas no ginásio de 
esportes da ASTTI, sob o comando 
do Lamas e do Paulo Rocha. Infor-
me-se com o Serviço Social da AA-
CRT (51) 3219-1050.

Aconteceu no dia nove (9) de 
novembro, na Casa de Portugal (Av. 
Bento Gonçalves, 8333) reunindo 
o maior número de associados do 
ano nos almoços promovidos pela 
AACRT – 336 pessoas. Este almoço 
fechou o ano com chave de ouro.

Programa de Atendimento ao Interior

O Programa de Atendimento ao In-
terior teve um final de ano muito positivo, 
considerando que a jornada da comitiva 
da AACRT apesar de longa e cansativa,  
permitiu uma interação sem preço e rece-
beu alegria e carinho dos sócios em cada 
uma das cidades a que chegou. 

No dia quatro de outubro a AACRT 
esteve presente em Santo Ângelo. Em 27 
de outubro foi a Bagé, ocasião em que 
o sócio e ex-Delegado, Walter Gregório 
Nunez recebeu uma placa como homena-
gem pela dedicação à associação como 
Delegado de Bagé. Dia 29 de novembro 
foi a vez de a AACRT visitar Passo Fundo, 
sendo presenteada com uma cuia com 
dizeres e com uma bomba de chimarrão.

O Programa encerrou 2011 com 
o encontro de Rio Grande. Nesta visita 
a Delegada Dalva Leal Martins recebeu 

da AACRT uma placa em homenagem à 
sua dedicação e trabalho pela Delegacia 
de Rio Grande a longa data. A Delegada 
ficou emocionada com a homenagem e 
presenteou a AACRT com um quadro com 
texto elogioso à administração, o qual 
está agora na parede da sala do Diretor 
Presidente na sede social da AACRT.

Confraternização em 
Novo Hamburgo e Esteio

Nos dias 30 de novembro e primeiro de dezembro, realizaram-se almoços de 
confraternização de final de ano nas localidades de Novo Hamburgo e Esteio, organi-
zados  pelos Delegados Regionais Clóvis (NH)  e  Eronita e Eroni  (Esteio).

A AACRT foi representada pela Diretora Adjunta e Diretora Tesoureira Luciana 
Centeno dos Santos e pelo Diretor Secretário Paulo da Rocha.

Além dos representantes da AACRT, compareceram também representantes do 
SINTTEL, evidenciando mais uma vez que os telefônicos continuam unidos e participati-
vos na defesa de seus interesses; a resposta dos associados, considerando o expressivo 
numero de participantes  (aproximadamente cinqüenta em cada localidade) foi muito 
positiva, confirmando as expectativa desta Diretoria.

Formado em 23 de setembro de 
1997, o Grupo da Amizade resultou da 
reunião de aposentadas da CRT residen-
tes em Caxias do Sul que tinham o de-
sejo de realizar um trabalho social junto 
à comunidade através da confecção de 
enxovais de bebês a serem distribuídos 
a pessoas carentes, inclusive através do 
Hospital Geral.

Hoje, além deste trabalho, o Gru-
po Amizade arrecada roupas usadas, que 
também são encaminhadas a famílias 
necessitadas e organiza anualmente uma 
festa de Natal para crianças e famílias ca-
rentes, oferecendo alimentos, brinquedos 
e roupas. 

A festa deste ano aconteceu no dia 
09/12, em Lajeado Grande, localidade 
de São Francisco de Paula, distante 55 

km de Caxias, no salão da comunidade 
reunindo 76 alunos.

O Grupo da Amizade levou um 
bolo, refrigerantes, pastéis, balas e dis-
tribuiu brinquedos, roupas, calçados e 
utensílios de cozinha.
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Eventos

Culto Ecumênico e Amigo Secreto

III Encontro de Pensionistas

Semana do Aposentado 2011
A Semana do Aposentado de 2011 aconteceu no pe-

ríodo de 21 a 25/11/11, tendo incluídas na programação 
as seguintes atividades:
- 21/11- Exposição e Concurso de Fotografias - A votação 
foi realizada durante a atividade, tendo como jurados os 
próprios participantes do evento e teve os seguintes vence-
dores: 1º lugar – Foto da sócia Ledi Peres Andrades (Porto 
Alegre) com o título “Um Caminho Perfeito para o Amor...”. 
Neste evento ocorreu ainda a abertura oficial Semana do 
Aposentado.
- 22/11 - Passeio ao Parque da Guarda em Santo Antonio 
da Patrulha, contando com a participação de 78 pessoas, 
entre sócios e familiares.
- 24/11 - Teatro com a peça “O que os homens pensam que 
as mulheres
pensam”, no Teatro Hebraica; 
- 25/11 - Almoço de confraternização e encerramento da 
Semana.

Mais de 130 pessoas (entre sócios e sua família) par-
ticiparam das diversas atividades promovidas durante a Se-
mana do Aposentado 2011, que a cada ano tem contado 
com a participação de novos associados, devido ao sucesso 
proporcionado pela programação variada proposta pelos 
organizadores.

No dia dois de dezembro ocorreram as cerimônias de 
encerramento de ano da AACRT, sendo iniciadas pelo já con-
sagrado Culto Ecumênico, reunindo 120 pessoas, as quais 
ouviram palavras de fé de representantes de três instituições 
religiosas: Igreja Católica São Jorge - Padre Paulo José Dalla 
Rosa;  Federação Espírita do Rio Grande do Sul  - Expositora 
Cristina Canovas de Moura; Igreja Presbiteriana do Brasil - 
Pastor Sérgio Lima.

Para o evento a Associação solicitou a doação de  
brinquedos, que serão distribuídos a crianças carentes atra-
vés da ONG da sócia Ana Rodrigues.

Um momento inusitado aconteceu em seguida no 

evento: pela primeira vez a AACRT fará a indicação da sua 
representante para concorrer a Rainha no baile da Fetapergs 
no dia 24 de janeiro de 2012. Para isso foi realizada uma vo-
tação entre quatro candidatas, cujo resultado foi o seguinte: 
1º lugar - Hilda Gonçalves Diogo; 2º lugar – Suzana Soares; 
3º lugar – Iolanda Risch; 4º lugar – Naira.

O coral fez a sua última apresentação do ano, en-
toando músicas natalinas e outras, emocionando e unindo 
o grupo. Por fim, a troca de presentes e abraços do amigo 
secreto fechou a celebração de final de ano com uma men-
sagem de fraternidade, fé e amizade, atitudes essenciais para 
se encontrar a paz interior.

3° Torneio de Jogos Espaço Convivência

Encerramento das Atividades do Social
No dia 17 de dezembro foi rea-

lizada ainda uma confraternização de 
encerramento das atividades de Serviço 
Social, reunindo 70 pessoas no Salão 
de Festas da Sede Social, entre diretores, 
conselheiros, voluntários e participantes 
dos diversos projetos coordenados pelo 
Serviço Social no decorrer de 2011.

No evento o Diretor Social, Ivo 
Antonio do Amaral Luiz falou aos presen-
tes sobre a importância do trabalho vo-
luntário e agradeceu o esforço de todos, 
convidando-os a permanecer com seu 
trabalho em 2012. O Diretor Presidente 
Newton Lehugeur manifestou-se a seguir, 
comentou sobre a atuação da atual ges-
tão, sobre o programa de acompanha-
mento de doentes crônicos que será lan-
çado no início do próximo ano, informou 
a respeito das eleições para a Diretoria 
Executiva da AACRT em abril de 2012 
e encerrou desejando a todos um Feliz 
Natal e um 2012 com muita saúde. A 
Diretora Vice-Presidente Eva Beatriz Cor-

rea também manifestou para o grupo o 
desejo de continuidade o seu projeto é 
que novos espaços para eventos sejam 
criados.  Por fim, a Assistente Social Vera 
Birkhan leu uma mensagem dirigida aos 
voluntários, agradecendo e valorizando 
a sua participação e desafiando cada 
um para que em 2012 traga mais um 
voluntário para participar dos trabalhos 
na AACRT. 

“Agradeço penhoradamente, a 
mensagem gravada nesta placa que me é 
oferecida, desejando também feliz atuação 
ao colega Paulo Roberto e Ubirajara no 
comando desta regional.” 
Walter Gregório Nunez.

Centro de Hospedagem
Na reunião ordinária do Con-

selho de Administração realizada no 
dia 20 de dezembro foi aprovado o fe-
chamento do Centro de Hospedagem a 
partir de 1º de fevereiro de 2012, de-
vendo na primeira reunião ordinária do 
ano de 2012, agendada para a data 
de 27/03, ser decidido o destino a ser 
dado ao apartamento. Em substituição 
ao atual Centro de Hospedagem, a AA-
CRT estará formalizando convênios com 
outras instituições que prestam o mesmo 
serviço.

Os jogos do terceiro torneio de jogos do Espaço Convivência fo-
ram realizados no horário das 14h às 20h na AACRT, durante o 
período de 03/10 a 03/11, reunindo 84 participantes nas 9 ca-
tegorias. Os vencedores foram Pontinho: 1° lugar - Rui Gastão; 
Dominó: 1° lugar- Rui Gastão; Sinuca: 1° lugar - Rui Gastão; 
Canastra: 1° lugar - Deoclaudio Barros/Nelson Pelisoli; Xadrez: 
1° lugar - Sadi Buchatski; Damas: 1° lugar - Rui Gastão; Escova: 
1° lugar - Valdir Huff/Annie Telles; Flá-Flu: 1° lugar - Valdir Huff/
Valdir Andrades.

Aconteceu no dia 23 de novembro, na Sede da Associação, reunindo 120 pessoas entre pensionis-
tas e demais sócios, o Terceiro Encontro de Pensionistas da AACRT. No Encontro, a AACRT, através de seu 
Diretor-Presidente, Newton Lehugeur, e da Vice-Presidente, Eva Beatriz Teixeira Correa, homenageou a pen-
sionista Hilda Diogo, que representou todas as demais pensionistas, através de uma placa. O conselheiro 
Valfrei Machado pediu a palavra e prestou homenagem às pensionistas Maria da Graça Alves Rodrigues e 
Hilda Gonçalves Diogo pelo relevante serviço prestado por ambas à família AACRT. O Evento foi encerrado 
com um coquetel.


