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Edição EXTRA

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2011
Senhoras e Senhores Associados da AACRT,
Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, estamos submetendo à apreciação de Vossas Senhorias o 

Relatório da Diretoria Executiva, contendo as atividades desenvolvidas no exercício de 2011 na AACRT, incluindo as infor-
mações e comentários referentes à situação econômico-financeira, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados 
em 31/12/2010 e 31/12/2011.

A íntegra do relatório encontra-se à disposição no site da AACRT www.aacrt.com.br.
A Administração

I - Plano Estratégico 
O Seminário de Planejamento Estratégico realizado 

entre os dias 27 e 29/09/2011, em Caxias do Sul, reuniu 74 
associados da AACRT, entre eles membros efetivos e suplentes 
do Conselho de Administração, membros efetivos e suplentes 
do Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva da AACRT, os Dele-
gados e Vice-Delegados Regionais, Coordenadores de Áreas 
e sócios convidados, os quais definiram as 25 ações priori-
tárias para o período 2011/2012. Após serem apresentadas 
pelo Presidente Newton Lehugeur, as 25 ações foram prioriza-
das em 16 ações para implantação em 2012 e constituíram 
o plano de ação que foi aprovado pelo Conselho de Admi-
nistração na reunião ordinária de 17/11/2011 (Ata nº 178). 

As ações foram amplamente divulgadas no Jubilado 
nº 139, edição Julho/Setembro/2011, que está disponível no 
site da AACRT.

Convite do Conselho ao atual 
Diretor Presidente e 
Diretor Vice-Presidente para 
compor a Chapa Sugestão
No encerramento do Seminário de Planejamento Es-

tratégico para o ano de 2012, ao serem chamados a se mani-
festar, os membros do Conselho de Administração, apoiados 
pelo Conselho Fiscal da AACRT, informaram ao grupo que na 
última reunião mensal do Conselho de Administração, reali-
zada na data de 25/09/2011, apresentaram uma carta, em 
conformidade com o que rege o Art. 60, Capítulo XI do Es-
tatuto, convidando o atual Diretor Presidente e o Diretor Vice 
Presidente para compor a Chapa Sugestão para concorrer à 

reeleição em abril de 2012. Na ocasião, o Diretor Presidente 
Newton Lehugeur, em nome da Diretoria, aceitou o convite.

II - Política de Gestão 
A partir das políticas e procedimentos definidos em 

2010, no exercício de 2011 a Diretoria Executiva deu con-
tinuidade ao seu trabalho, tendo como foco a qualidade de 
vida do sócio, o aprimoramento do atendimento prestado 
pelos empregados, a extensão das atividades da Sede ao in-
terior, além de outras medidas de caráter administrativo, tais 
como a implantação do PCCS, adoção de rotinas de trabalho 
sobre utilização do servidor (computador central), e outras. 
As principais políticas e procedimentos operacionalizados em 
2011 foram os seguintes:

2.1. Ampliação do quadro de 
associados da AACRT
O quadro de associados da AACRT teve um cresci-

mento de 4,5% no exercício, passando de 3.865 para 4.040 
sócios (entre efetivos e contribuintes). Com ações efetivas 
implantadas pela Diretoria Executiva em 2011, o número de 
sócios Contribuintes teve um expressivo incremento, da ordem 
de 68,09%. Em contrapartida, houve uma queda de 0,89% 
no número de sócios Efetivos, devido ao alto índice de fale-
cimentos. 

Apesar de lenta e gradativa, a perspectiva de redução 
do quadro de sócios Efetivos fez com que a Diretoria Executiva 
da AACRT se mantivesse na busca de novos sócios Contribuin-
tes, estabelecendo algumas ações neste sentido:

a) Inclusão de parentes consangüíneos até 3º grau - a 

partir de 1º de Junho de 2011 foi implantada a alteração 
estatutária aprovada “ad referendum” pelo Conselho de Ad-
ministração na reunião do dia 27/04/2010, a qual passou 
a admitir de inclusão no quadro social da AACRT, como só-
cios contribuintes, dos parentes consangüíneos (em 1º, 2º e 
3º graus), que se constituem por Pai, Mãe, Filhos e Menores 
sob guarda, Irmãos, Avós e Netos, Tios, Sobrinhos, Bisnetos 
e Bisavós (neste grupo incluem-se os cônjuges dos parentes 
consangüíneos); e parentes por afinidade (do cônjuge ou 
companheiro(a)) até segundo grau, incluindo Enteados, Me-
nores sob guarda judicial e Sogros, Netos e Avós (nestes gru-
pos incluem-se os cônjuges dos parentes por afinidade).

b) Ampliação do prazo de migração ao plano UNIMAX 
até fevereiro/2011 e implantação do plano de saúde UNIFÁ-
CIL - como a legislação dos planos de saúde regulamentados 
permite exclusivamente a inclusão de sócios das entidades 
administradoras dos planos de saúde, todos os não sócios 
vinculados ao antigo plano de saúde tiveram que se associar 
à AACRT para migrar aos planos UNIMAX e UNIFÁCIL. 

Essas ações ampliaram o número de sócios Contri-
buintes de 304 para 511 pessoas em 2011.

2.2. Mudança na Composição da 
Diretoria Executiva
No dia 28/08/2011, em reunião do Conselho de Ad-

ministração (Ata nº 176), o Presidente Newton Lehugeur leu 
a carta de renúncia encaminhada pelo Diretor Tesoureiro da 
AACRT, Rubens Paulo Gaspar de Oliveira Junior. O associado 
Océlio Lécio Ledur, Conselheiro Fiscal e Presidente do Con-
selho Fiscal, também enviou sua carta de renúncia, sendo as 
mesmas em caráter irrevogável, a partir de 01 de setembro 
de 2011. 

Em substituição ao Diretor Tesoureiro, pelo período 
restante da gestão, assumiu a Diretora Adjunta Luciana Maria 
Centeno dos Santos e em substituição ao Presidente do Con-
selho Fiscal, assumiu a Conselheira Inês Zanetti.

O Conselho de Administração solicitou o registro em 
ata do agradecimento ao trabalho técnico realizado pelo Di-
retor Tesoureiro e ao Conselheiro Fiscal, além do envio de 
correspondência a ambos pelo trabalho realizado. 

                  
III - Planos de Saúde 
3.1. Plano Regulamentado UNIMAX
O plano regulamentado UNIMAX teve sua primeira 

fase de implantação finalizada no dia 10 de novembro de 
2010, mas, numa última tentativa de estender as vantagens 
da migração a um maior número de sócios, o Grupo de Co-
-Gestão (AACRT e ASTTI) negociou com a UNIMED a prorro-

NÚMERO DE 
SÓCIOS EM 2011

TOTAL 4.040



Diretoria Executiva
Diretor Presidente - Newton Lehugeur
Diretor Vice-Presidente - Eva Beatriz Teixeira Correa
Diretor Secretário – Lisete Maria Krug
Diretor Tesoureiro – Jairo Baroni Castoldi
Diretor Social – Marli de Roma Pinheiro Prado
Diretor Adjunto –  Darci Werle
Conselho de Administração
Efetivos: Jaime Souza De Marco, José Jurandir Teixeira Leite, Ruben 
Dario Vives, Bruno Gilberto Becker, Pedro Assis Capellão, Itibiriçá 
Silva Machado, Ivo Antônio do Amaral Luiz, Luciana Maria Centeno 
dos Santos, Paulo Roberto Vieira da Rocha. 
Suplentes: Reynaldo Ribeiro de Mello, Luiz Antônio Russomano Pires, 
Rui Gastão Silva de Oliveira, Iolanda Bohn, Ironita Rezende, Jorge 

Expediente

com a Diretora de Seguridade da Fundação Atlântico de Se-
guridade Social Dora Figueiredo, no qual foram tratados os 
assuntos: - Solicitação de realização de cálculo atuarial visan-
do à abertura do direito ao pecúlio à todos os participantes, 
devendo o valor devido aos participantes que não possuírem 
dependentes legais ser de depositado em conta de Espólio; - 
Retorno da informação anual, nos contracheque do mês de 
janeiro, do valor atualizado do pecúlio; - Representação de 
participantes do Plano de Benefícios BrTPREV nos Conselhos da 
Fundação Atlântico, em atendimento ao que rege o TTJ e atra-
vés de novo processo de eleição; - Devido atual dificuldade por 
parte dos associados e das entidades estarem desempenhando 
funções da Fundação Atlântico, foi solicitado a reabertura de 
Posto de Atendimento em Porto Alegre; j) Entregue ao Dr. Car-
los Pestana, Secretário Chefe da Casa Civil do Estado do RS, 
carta acompanhada de documentação denunciando ilegalida-
des praticadas pela Fundação Atlântico de Seguridade Social e 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
– PREVIC, com a inobservância de uma das mais importantes 
condições do negócio de venda da Companhia Riogranden-
se de Telecomunicações – CRT, que foi o da manutenção da 
Fundação CRT – FCRT, solicitando remessa do expediente à 
Procuradoria Geral do Estado; l) Audiência com à Procuradoria 
Geral do Estado, explicando o teor do pedido encaminhado 
através da Casa Civil; - m) Apoio ao Escritório de Direito Social 
na formação da Comissão Nacional de Apuração das Irregu-
laridades do Sistema de Previdência Complementar no Brasil – 
CONAIPREV; - n) Contratação de profissional para realização 
de pesquisa diária (taxação), em aproximadamente vinte Sites, 
para busca de notícias a respeito de assuntos vinculados à pre-
vidência pública e privada, seguros e empresas de telefonia.

Permaneceram ainda sendo desenvolvidas campanhas 
de conscientização junto aos associados quanto à elevada taxa 
de crescimento de ações judiciais propostas inadequadamente 
contra a Fundação, as quais estão promovendo, através do au-
mento da composição das contingências judiciais, o desequilí-
brio das provisões matemáticas a constituir do Plano de Bene-
fícios Saldado, podendo vir a comprometer a manutenção dos 
benefícios dos participantes ativos, aposentados e pensionistas.

O GINP vai continuar o seu trabalho na luta pela ma-
nutenção da qualidade de vida dos associados da AACRT e do 
SINTTEL/RS e da sua representatividade no fundo de pensão, 
em conformidade com o Termo de Transação Judicial – TTJ, 
apoiado pelas suas assessorias jurídica e atuarial.

4.2. ANAPAR - Associação Nacional 
dos Participantes de Fundos de Pensão.
No ano de 2011, a ANAPAR, permaneceu com suas 

ações na defesa dos associados, através das Comissões Te-
máticas, de propostas de alteração de normativos da ANAPAR, 
além das demandas específicas em favor dos fundos de pensão 
cujos direitos dos participantes foram violados ou colocados 
em risco.

V – Investimentos Imobiliários
Projeto de Construção 
de Nova Sede Social
No Relatório do ano de 2010, a partir de Estudo Téc-

nico de Viabilidade Imobiliária elaborado pela Empresa WDL 
– Soluções em Imóveis, ficou registrado que os membros do 
Conselho de Administração optaram, dentre as várias alterna-
tivas apresentadas pela referida empresa para melhor apro-
veitamento econômico do terreno localizado na Rua Ramiro 
D’Ávila nº113, na Capital, pela permuta do imóvel por área 
construída, cujo processo ficou sob a responsabilidade da Di-
retoria Executiva.

Para cumprimento da tarefa decidida pelo Conselho de 
Administração, a Diretoria Executiva convidou três empresas do 
ramo imobiliário, WDL – Soluções em Imóveis, Corretor Eduar-
do Cazzulo Kelpzig e Exame Consultoria Imobiliária Ltda., para 
buscarem empresas incorporadoras no mercado. Após consul-
ta de aproximadamente vinte e duas empresas, foram apresen-
tadas somente duas propostas, sendo que apenas uma delas, 
a Empresa TGD Arquitetura e Engenharia Co Ltda., aceitou a 
proposta apresentada pela AACRT de permuta de 20% de área 
construída no local.

A Diretoria Executiva, em reunião realizada na data 
de 15/09/2011 (Ata nº 779), decidiu submeter à decisão do 
Conselho de Administração a continuidade da propriedade do 
terreno, pois a valorização imobiliária tem demonstrado ser a 
alternativa de melhor rentabilidade, aliada a não necessida-
de premente de recursos financeiros por parte da AACRT. Na 
reunião ordinária do Conselho de Administração realizada na 
data de 22/09/2011 (Ata nº 177), por unanimidade dos mem-
bros presentes, tal proposição foi aprovada, tendo, na ocasião, 
os conselheiros recomendado que o assunto retornasse para 
reavaliação num prazo de 06 (seis) meses.

3.6. Quantidade de usuários em 2011

3.7. Centro Clínico Gaúcho
A posição consolidada dos usuários do Centro Clínico 

Gaúcho em dezembro de 2011 era de 83 usuários, 12,63% 
menos do que em janeiro/2011, quando contava com 95 usu-
ários.  O Centro Clínico Gaúcho foi reajustado em 6,30% no 
ano de 2011.

Período   Total Usuários
Posição em 01/01/2011  95
Inclusões em 2011   06
Exclusões em 2011   18
Posição em 31/12/2011  83

3.8. Ecco-Salva Emergências Médicas
A Ecco-Salva contava com 654 usuários da AACRT em 

31/12/2011. O número de atendimentos alcançou seu pico 
no mês de agosto/2010, quando atingiu o dobro da média 
dos demais meses. 

Período   Total Usuários
Posição em 01/01/2011 693
Inclusões em 2011  47
Exclusões em 2011  86
Posição em 31/12/2011 654

IV – Defesa dos Direitos dos 
Associados relativamente ao 
Plano de Previdência 

4.1. GINP – Grupo Interentidades de 
Negociação Previdenciária
O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciá-

ria – GINP foi criado para tratar dos assuntos da Previdência 
Privada (Fundação Atlântico de Seguridade Social) e da Previ-
dência Pública (INSS). 

No ano de 2011, sob a coordenação do GINP, foi 
dado prosseguimento às diversas ações de caráter adminis-
trativo, político e judiciais, todas visando a garantir direitos 
adquiridos do Plano de Benefícios Saldado e do Plano de Be-
nefícios Fundador/Alternativo, entre as quais cabe destacar: a) 
Entrega, em mãos, ao Secretário do Ministério da Previdência 
Social de carta endereçada ao Ministro Garibaldi Alves Filho; 
b) Reunião com o Superintendente Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC; c) Participação na Audiência Pública 
em defesa do emprego e da Previdência Social promovida no 
Senado Federal pelo Senador Paulo Paim; d) Com a cassação 
de liminar impetrada pelas entidades AACRT e SINTTEL/RS na 
Justiça Cível de Porto Alegre, na data de 23/02/2011, os con-
selheiros eleitos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fis-
cal foram destituídos; e) Realizada, na data de 08/04/2011, 
Assembléia Geral convocada pelo SINTTEL/RS; f) Ingresso de 
ação na Justiça Cível de Porto Alegre requerendo a paridade 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a posse dos conselheiros 
eleitos, a presidência do Conselho Fiscal e a inserção do que 
consta no Art. 9º do Termo de Transação Judicial – TTJ no Esta-
tuto da Fundação Atlântico de Seguridade Social; g) Continui-
dade dos encontros com o Administrador Especial (interventor) 
José Pereira Neto contratado pela PREVIC para apresentação 
de estudos a respeito do Plano de Benefícios Fundador/Alter-
nativo; h) Contratação do Adv. Raimundo Flores, especializado 
em direito empresarial, para acompanhamento do processo 
de reestruturação societária onde está inserida a Empresa 
Patrocinadora da Fundação Atlântico de Seguridade Social, 
sucessora da Companhia Riograndense de Telecomunicações 
– CRT; i) Encontro em Porto Alegre, na data de 21/09/2011, 

gação do prazo de migração por mais três meses, passando a 
data final para 10/02/2011. 

 Ao final de 2011, como resultado do trabalho conti-
nuado de divulgação do UNIMAX, da informação boca a boca 
entre os sócios e do alto percentual de reajuste do plano não 
regulamentado, o plano de saúde UNIMAX registrava 6.348 
usuários.

3.1.1 – Reajuste Anual do Plano UNIMAX
O reajuste do plano UNIMAX aplicado sobre o valor 

das mensalidades a partir do mês de julho/2011, e que foi 
resultado da utilização do plano pelo grupo de usuários no pe-
ríodo de julho/10 a junho/11 (doze meses) e da inflação neste 
período, foi estabelecido em 9,70%, sendo que o índice ini-
cialmente proposto pela UNIMED foi 13,73%. Para não sobre-
carregar os sócios, as entidades AACRT e ASTTI  parcelaram a 
aplicação do mesmo em dois períodos, aplicando o primeiro 
reajuste de 7% em 1º/07/2011 e o restante, correspondente a 
2,50%, a partir de 1º/01/2012.

3.2. Plano Regulamentado UNIFÁCIL 
O UNIFÁCIL é uma opção de plano de saúde para os 

associados que não podem arcar com o pagamento do plano 
UNIMAX, sendo os usuários atendidos por médicos próprios 
da UNIMED nos núcleos UNIFÁCIL, com horários agendados. 
A cobertura é regional com abrangência do atendimento res-
trita à região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Litoral 
Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Até 31/12/2011, o 
UNIFÁCIL contava com 39 usuários na AACRT. O Reajuste do 
Plano Regulamentado UNIFÁCIL em 2011 foi de 6,95%. 

3.3. Plano Não Regulamentado 
CP1 – UNIMED
 O índice de sinistralidade do plano UNIMED Não Re-

gulamentado no período de janeiro a dezembro/2011 oca-
sionou um reajuste acima de 30%, a ser aplicado a partir de 
janeiro/12. Inconformado com o percentual alto, o Grupo de 
Co-Gestão, negociou uma significativa redução com a UNI-
MED, baixando o percentual de reajuste para 20%, a partir de 
janeiro/2012. 

Esses valores preocupantes levaram o grupo de co-
-gestão a acertar com a UNIMED Porto Alegre, em caráter 
excepcional, um novo período de migração para o plano Re-
gulamentado UNIMAX.  O novo período para a migração, de 
02/01/2012 a 29/06/2012, é a última oportunidade para 
migrar com os mesmos dependentes do plano Não Regula-
mentado e sem carência alguma. O plano não regulamentado 
da UNIMED na AACRT, em 31/12/2011, contava com 641 
usuários. Por tratar-se de um plano encerrado, o contrato não 
permite mais nenhuma adesão a este plano.  

3.4. SOS UNIMED
O SOS UNIMED contava com 100 usuários na AACRT 

em 31/12/2011.

3.5. UNIMED – Resumo dos Índices 
de Reajuste em 2011.

- Reajuste 
Plano Não Regulamentado 
(Antigo AMB): 20%
- Reajuste Plano Regulamentado 
(UNIMAX): 9,50% 
- Reajuste Plano Regulamentado 
(UNIFÁCIL): 6,95% 
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VI – Atividades e ações Sociais

6.1. Ações e atividades desenvolvidas
pela Diretoria Social
Em 2011 foram realizadas 5.520 ações sociais através 

de vários recursos, sendo implantadas novas oficinas e grupos 
de trabalho, mantidos os existentes, dando continuidade a um 
trabalho de relevo junto à comunidade AACRT o qual contem-
pla um número cada vez mais expressivo de sócios.  

Principais pontos positivos entre as atividades e ações 
sociais no exercício de 2011:

Viagens ao Interior para divulgar o que vem aconte-
cendo na Sede; aumento de participação nos grupos, oficinas 
e atividades realizadas; diversificação das propostas de ativi-
dades, como Teatro, Biodança, Futsal, Culinária e Fotografia;  
Resgate da auto-estima, desenvolvimento do espírito de grupo 
e sensação de pertencimento; as visitas hospitalares permane-
cem sendo importantes, confirmando a finalidade principal da 
AACRT de assistir, atender e apoiar o associado e seus depen-
dentes; a Semana dos Aposentados passou a fazer parte do ca-
lendário de Atividades da AACRT; a implantação das Oficinas 
de Dança, Informática, Fotografia e Culinária; do Espaço Con-
vivência com os jogos, torneios e biblioteca e a repaginação da 
Oficina de Artesanato movimentaram as tardes da Associação; 
aumento da participação do associado nas atividades ofereci-
das pela AACRT. 

6.2. Visitas da Diretoria da
AACRT ao Interior do Estado
Em maio/2011 teve início o Programa de Atendimento 

ao Interior, cujo objetivo foi estender aos associados do interior 
as atividades desenvolvidas com sucesso em Porto Alegre, le-
var a palavra da Diretoria Executiva da AACRT aos sócios das 
regionais, divulgar informações importantes e, principalmente, 
ouvir a opinião dos sócios do Interior. As visitas serviram ainda 
para mapear o perfil de cada regional. 

A caravana da AACRT em 2011 esteve nas seguintes 
localidades, sendo relevante destacar a excelente recepção re-
cebida em todas as Delegacias visitadas: Taquari em 06/04; 
Santa Maria em 02/06; Pelotas em 06/07; Cachoeira do Sul 
em 28/07; Caxias do Sul em 04/08; Lajeado/Santa Cruz do 
Sul em 23/09; Santo Ângelo em 04/10; Bagé em 27/10; Passo 
Fundo em 29/11 e Rio Grande em 01/12. 

6.3. Perspectivas da Área Social 
para o ano de 2012
A busca constante pela participação dos associados no 

cotidiano da Associação e a melhoria permanente das ativida-
des oferecidas levam a Entidade a pesquisar novas possibilida-
des a partir de interesses apontados na PESQUISA SOCIAL re-
alizada durante os três últimos meses do ano de 2011, as quais 
resultam na proposta de implantação em 2012 das oficinas de 
Pilates, Yoga e Línguas, além da manutenção das atividades e 
oficinas desenvolvidas em 2011.

VII – Eventos Sociais
A área de eventos deu continuidade aos já consagrados 

eventos da AACRT e alcançando a sua meta de trazer cada vez 
maior número de associados para participar junto à Entidade.  

7.1. Eventos realizados em 2011
a. Almoços
Os almoços de 2011 buscaram aumentar o número de 

participantes através de contato por telefone, e-mail e divulgação 
no site. Freqüência nos almoços de verão na AACRT - 100 par-
ticipantes/evento. Freqüência durante o ano na ASTTI - mais de 
200 participantes/almoço. Em Novembro, na Casa de Portugal, o 
almoço teve a participação foi de 336 pessoas. 

b. Chás 
No ano de 2011 a meta foi inovar os chás realizados na 

AACRT com atrações diversificadas, palestras, informações e des-
contração. Frequência Média  de  30 participantes/evento, dupli-
cada nos chás que trouxeram alguma atração.

c. Outros Eventos 
CONGRESSO ANAPAR – Realizado em FORTALEZA, con-

tando com a participação de 45 sócios;   DIA DA TELEFONISTA 
- realizado na AACRT com a participação de 132 pessoas, em par-
ceria com o SINTTEL e a ASTTI, incorporando a festa junina, sua 
culinária e folclore; HOMEM DE REDE - em parceria com a ASTTI 
e o SINTTEL, homenagem aos trabalhadores de rede aposenta-
dos e ativos no seu dia. Participaram 224 pessoas; ENCONTRO 
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - Realizado na cidade de 
TORRES com a participação de 115 pessoas, tendo as seguintes 
atrações:  jantares típicos, noite de talentos com premiação, show 
do cantor nativista Dante Ramon Ledesma, baile de máscaras e 
sorteios de brindes. O V Encontro será realizado na Cidade de 
Bento Gonçalves; SEMINARIO ANAPAR SUL - Realizado no Clube 
do Comércio, AACRT participou com um grupo de 34 pessoas; 
ENCONTRO DOS PENSIONISTAS – Na 3ª Edição, o encontro 
trouxe 128 pessoas entre as pensionistas associadas para palestras 
e confraternização, sendo encerrado por um coquetel. A pensio-
nista Hilda G. Diogo homenageada por seu destacado trabalho 
Voluntário na AACRT. AMIGO SECRETO E CULTO ECUMENICO 
- Confraternização de final de ano e a troca de presentes entre os 
associados da AACRT, além da coleta de brinquedos para crianças 
carentes da ONG da sócia Ana Rodrigues – contou com 110 parti-
cipantes, sendo finalizado com um belo coquetel; TROFÉU DESTA-
QUE - A entrega do troféu destaque do triênio foi realizada durante 
o Jantar Baile AACRT, homenageando os sócios JOÃO ALBERTO 
DE OLIVEIRA ANDRADE, MARIA DA GRAÇA ALVES RODRIGUES 
e SAULO MACHADO TEIXEIRA, a partir da indicação feita através 
de votos dos sócios, por trabalhos voluntários prestados na AACRT; 
JANTAR BAILE AACRT - Aconteceu em 09/12/11 no clube Geraldo 
Santana, e teve o “Meu Brasil Brasileiro” como tema, com a parti-
cipação de 443 pessoas. Contou com apresentação da Bateria da 
Escola de Samba Imperadores do Samba e animação da Banda 
Evento Baile Show; TURISMO - organizada viagem com 45 pes-
soas a Gramado e Canela para assistir ao espetáculo Natal Luz.

7.2. Perspectivas para 2012 
Inovar sob todos os aspectos, os eventos já desenvolvidos; 

Ampliar a participação nos almoços mensais com as delegacias re-
gionais e convidados parceiros como: (ASTTI, ANAPAR SUL, SINT-
TELRS, AFABAN, COBAP, FETAPERGS, APERGS); Oferecer novas 
atrações nos chás, tais como bingo, culinária, palestras, shows de 
talentos, dinâmicas de grupo, danças e poesias; Manter parcerias 
nas festas da Telefonista e do Homem de Rede, assim como na 
participação no Acampamento Farroupilha; Aumentar a participa-
ção no V Encontro dos Aposentados e Pensionistas da CRT em 
Bento Gonçalves – RS, com uma meta de 300 participantes; Dia 
do Pensionista - trazer mais pensionistas a esse evento; O Culto 
Ecumênico deverá trazer ministros dos mais diversos cultos religio-
sos; no mesmo dia será realizado o Amigo Secreto entre os asso-
ciados, contando ainda com a arrecadação de brinquedos para 
doação a crianças carentes; Ampliar o número de participantes do 
Coral e intensificar a sua participação em eventos dentro e fora do 
Estado; implantar o uso de uniforme para os coralistas; Organizar 
eventos de confraternização com os coordenadores voluntários e 
parceiros da AACRT; Realizar o Baile de 35 anos da AACRT com a 
participação de 500 pessoas no clube Geraldo Santana;  Anapar 

- aumentar o numero de sócios e também ampliar a participação 
nos Seminários e Congressos; Desenvolver o turismo na AACRT a 
nível estadual e nacional. 

VIII – Prevenção em Saúde
Vacinação gratuita contra pneumonia 
Conforme definido no Seminário de Planejamento Estraté-

gico da AACRT de 2011, o Diretor Presidente reuniu-se com o Se-
cretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Sr. Ciro Simoni, e obteve 
a doação do Estado de 3.500 doses de vacinas contra pneumonia, 
uma das doenças oportunistas que mais tem abreviado a vida dos 
idosos acima dos 60 anos. 

A vacina foi oferecida a associados com mais de 59 anos 
no período de 14 a 23/11/2011. Em Porto Alegre a aplicação foi 
feita na Sede 2 do Sinttel por dois profissionais de enfermagem 
contratados pela AACRT. A AACRT enviou 1.433 cartas aos sócios 
habilitados a se vacinar, sendo que 421 ligaram para agendar sua 
imunização, mas apenas 297 compareceram para receber a vaci-
na, representando 20,7% do total.

No Interior do Estado, tanto a vacinação quanto o agenda-
mento foram realizados pelos postos de saúde (CRS) vinculados à 
Secretaria Estadual da Saúde, que não forneceu os resultados so-
bre os sócios vacinados. A AACRT enviou 1.100 cartas aos sócios 
do Interior do Estado.

Apesar de a adesão parecer pequena, é importante con-
siderar que muitos sócios já haviam feito a vacina por sua própria 
conta e outros não se vacinaram por medo de efeitos colaterais ou 
por desinformação.

A AACRT entendeu este processo como um aprendizado 
para os próximos dois anos, quando a vacinação será novamente 
oferecida gratuitamente para quem ainda não está imunizado con-
tra a pneumonia, conforme promessa do Secretário da Saúde do 
Estado do Rio Grande do Sul Ciro Simoni.

IX – Contingência Fiscal
Um dos problemas que continua a preocupar as adminis-

trações da AACRT devido aos altos valores envolvidos e que, se 
não for bem conduzido, por si só poderá desestabilizar o equilíbrio 
econômico-financeiro da Associação, inviabilizando o atendimen-
to dos nossos objetivos maiores, é o das Contingências Fiscais.

O processo da AACRT ainda permanece na instância ad-
ministrativa de julgamento junto a Receita Federal do Brasil.

O Conselho de Administração, na reunião ordinária da-
tada de 20/12/2011 (Ata nº 179), após ter ouvido do Presidente 
Newton uma retrospectiva da situação referente à contingência fis-
cal, do andamento e das possibilidades de êxito do processo junto 
ao Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade dos membros 
presentes decidiu, baseando-se nas decisões até aquele momento 
tomadas pelo poder judiciário, bem como pelo alto valor discutido, 
enquanto o processo estiver na esfera administrativa, de não iniciar 
depósito judicial. Decidiram, ainda, pela abertura de rubrica no 
orçamento do ano de 2012, com o título de previsão para riscos, 
com o valor inicial de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), de-
vendo a partir de janeiro de 2012, mensalmente, ficar depositada 
na referida rubrica o valor correspondente a 80% (oitenta por cen-
to) da sobra de caixa, sendo que os valores somente poderão ser 
movimentados com a aprovação do referido Conselho.

Transcrevemos, a seguir, o parecer datado de 29/03/2012, 
de Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados, escritório con-
tratado pela AACRT para defesa nos processos originários dos 
Autos de Infração (Processos Administrativos nº 370997913 e nº 
370997921):

“Reiteramos nossa posição no sentido do provável êxito 
das defesas apresentadas, na medida em que existem argumentos 
jurídicos consistentes para se afirmar que a contribuição cobra-
da é inconstitucional, entendimento este que já foi veiculado em 
algumas decisões liminares proferidas pelo Supremo Tribunal Fe-
deral - STF. Como dito no parecer anterior, há, também, parecer 
do Procurador-Geral da República pela inconstitucionalidade da 
contribuição em processo movido pela Confederação Nacional da 
Indústria – CNI. Os processos da AACRT permanecem na instância 
administrativa de julgamento. Neste ano houve uma mudança no 
Regimento do CARF e não há mais a previsão de sobrestamento 
dos recursos voluntários cuja matéria esteja com repercussão geral 
reconhecida no STF. Todavia, permanece a determinação que caso 
a contribuição seja declarada inconstitucional, tal decisão deverá 
ser aplicada imediatamente nos processos, o que determinará a 
extinção das cobranças. A partir desses argumentos, entendemos 
como prováveis as chances da AACRT obter êxito nos processos 
acima identificados e reiteramos nossa recomendação no sentido 
da não necessidade de constituição de uma provisão contábil refe-
rentemente aos valores lançados pela Receita Federal”.

A Diretoria Executiva, diante do parecer jurídico acima 
transcrito, entende como corretas as decisões tomadas pelo Con-
selho de Administração, órgão superior da AACRT, na reunião or-
dinária datada de 20/12/2011, não vendo, neste momento, ne-
cessidade de convocação de Assembléia Geral Extraordinária para 
apresentação e discussão do assunto.
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XI - Demonstrações Financeiras e respectiva análise
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS 

EM 31.12.2011 e 31.12.2010

DEMONSTRAÇÃO  DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇõES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

A T I V O     
    2011 2010 VARIAÇÃO   
I CIRCULANTE  R$ 5.208.921,06   R$ 4.293.652,09   915.268,97 
Disponível   R$ 4.602.446,97   R$ 3.933.633,62   668.813,35 
Caixa   R$ 1.149,75  R$ 939,70   210,05 
Bancos conta movimento  R$ 20.883,32  R$ 4.844,29   16.039,03 
Bancos-Aplicações de Liquidez  R$ 4.580.413,90   R$ 3.927.849,63   652.564,27 
      
Créditos   R$ 606.474,09  R$ 360.018,47   246.455,62 
Créditos de associados  R$ 568.708,38  R$ 268.805,44   299.902,94 
(-) Provisão para créditos de liq.duvidosa  R$ (32.922,20)  R$ (9.514,79)   (23.407,41)
Outros creditos  R$ 70.687,91  R$ 100.727,82   (30.039,91)
adiantamento de férias  R$ -    R$ -    
      
II. NÃO CIRCULANTE  R$ 2.502.421,12   R$ 2.597.191,99   (94.770,87)
      
REALIZÁVEL LONGO PRAZO  R$ -   R$ -       
   
PERMANENTE   R$ 2.502.421,12 R$ 2.597.191,99   (94.770,87)
Investimentos  R$ 6.579,52’ R$ 6.579,52  
Participações livres  R$ 6.579,52  R$ 6.579,52  
      
Imobilizado   R$ 2.495.841,60   R$ 2.590.612,47   (94.770,87)
Móveis e utensílios/Computadores   R$ 397.350,22  R$ 380.365,04   16.985,18 
Imóveis   R$ 2.404.217,53   R$ 2.394.670,24   9.547,29 
(-) Depreciações Acumuladas  R$ (305.726,15)  R$ (184.422,81)  (121.303,34)
      
TOTAL DO ATIVO   R$ 7.711.342,18   R$ 6.890.844,08   820.498,10 
        
PASSIVO  
    2011 2010  VARIAÇÃO   
I.CIRCULANTE   R$ 145.646,43   R$ 143.934,71   1.711,72 
Tributos a recolher   R$ 20.949,38   R$ 39.557,58   (18.608,20)
Provisão de férias/13° salário   R$ 3.939,26   R$ 9.612,82   (5.673,56)
Outros Credores   R$ 120.757,79   R$ 94.764,31   25.993,48 
      
II. NÃO CIRCULANTE   R$ 7.565.695,75   R$ 6.746.909,37   818.786,38 
      
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   R$ -     R$ -    
      
PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO   R$ 7.565.695,75   R$ 6.746.909,37   1.062.040,45 
Patrimônio Social   R$ 6.651.389,14   R$ 5.589.348,69   1.062.040,45 
Patrimônio Social   R$ 6.651.389,14   R$ 5.589.348,69  
      
Superávit ou déficit Acumulado   R$ 914.306,61   R$ 1.157.560,68   (243.254,07)
Superávit do exercício anterior   R$ 95.520,23   R$ 1.062.040,45   (966.520,22)
Superavit do exercicio   R$ 818.786,38   R$ 95.520,23   723.266,15 
      
TOTAL DO PASSIVO   R$ 7.711.342,18   R$ 6.890.844,08   820.498,10 

  2011 2010  VARIAÇÃO 
I. CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS BRUTA    R$ 2.332.840,38   R$ 1.651.543,31   681.297,07 
Arrecadação de associados   R$ 2.263.055,40   R$ 1.574.144,70   688.910,70 
Despesas recuperadas  R$ 69.784,98   R$ 77.398,61   (7.613,63)
    
II. (-)DESPESA  SOCIAL   R$ 1.514.054,00   R$ 1.556.023,08   (41.969,08)
Despesas Administrativas   R$ 1.508.094,03   R$ 1.627.867,08   (119.773,05)
Despesas Tributárias  R$ 33.083,51   R$ 27.116,64   5.966,87 
Despesas Gerais  R$ 85.396,94   R$ 64.347,37   21.049,57 
Depreciação acumulada   R$ 121.303,34   R$ 108.430,56   12,872,78 
Despesas Financeiras  R$ 29.417,33   R$ 8.161,29   21.256,04 
Receitas Financeiras   R$ (263.241,15)  R$ (279.899,86)  16.658,71 
    
III.SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL   R$ 818.786,38   R$ 95.520,23   723.266,15 
    
IV. SUPERÁVIT/DÉFICIT 
LIQUIDO DO EXERCÍCIO  R$ 818.786,38   R$ 95.520,23   723.266,15 

    Superávit/Déficit  Superávit/Déficit 
  Patrimônio Social   Acumulado  do exercício   Totais 
Saldo Anterior   R$ 6.651.389,14   R$ 95.520,23   R$ -     6.746.909,37 
Movimentação do Exercicio  R$ -     R$ -     R$ 818.786,38   818.786,38 
Totais   R$ 6.651.389,14   R$ 95.520,23   R$ 818.786,38   7.565.695,75 
  
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011   
     
Newton Lehugeur                Luciana Maria Centeno dos Santos  Carlos Adão Rodrigues
Diretor Presidente                   Diretor Tesoureiro em Exercício                               CRC-RS-TC-18.451 

 2011 2010  
2. Créditos de Associados 568.708,38 268.805,44  
Valores a Receber de Saúde – Inadimplência 391.162,20 184.338,97  
Valores a Receber de Seguro – Inadimplência 2.261,73 3.999,29  
Valores a Receber de Financiamentos 175.284,45 80.467,18  
    
 2011 2010  
3. Outros Créditos 70.687,91 100.727,82  
ASTTI – Santa Maria - 1.612,00  
Palladium Parqueamento  5.502,03 5.083,97  
Mensalidades Repasse FCRT 44.938,62 47.072,36  
Tom Mix - 1.282,00  
Ressarcimento Processo Saúde 407,72 21.932,29  
Ressarcimento Processo Seguro de Vida 260,18 282,52  
Despesas Antecipadas Mês Seguinte 3.778,61 8.324,12  
Outros 15.800,75 15.138,56    
     
PERMANENTE 2011 2010  
4. Investimentos Livres 6.579,52 6.579,52  
Ações CRT – Celular 2.912,16 2.912,16  
Ações CRT – Fixo 3.643,21 3.643,21  
Ações Meridional 24,15 24,15    
     
 2011 2010 
5. Imobilizado 2.495.841,60 2.590.612,47 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/INFORMÁTICA    
Móveis e Utensílios 264.003,89 261.440,89 
(-) Depreciação 10% a.a. (64.391,14) (38.634,45) 
Saldo 199.612,75 222.806,44 
    
Informática 133.346,33 118.924,15 
(-) Depreciação 20% a.a. (69.210,80) (39.064,31) 
Saldo 64.135,53 79.859,84 
    
Valor Original 397.350,22 380.365,04 
(-) Depreciação (133.601,94) (77.698,76) 
Total 263.748,28 302.666,28 
     
IMÓVEIS    
SEDE – Ramiro D´Ávila  372.283,00 372.283,00 
(-) Depreciação 4% a.a. (44.673,96) (29.782,64) 
Saldo 327.609,04 342.500,36 
    
SEDE – Ramiro D´Ávila (benfeitorias) 1.097.351,77 1.087.804,48 
(-) Depreciação 4% a.a. (117.300,31) (70.174,79) 
Saldo 980.051,46 1.017.629,69 
    
Apartamento Princesa Isabel 84.582,76 84.582,76 
(-) Depreciação 4% a.a. (10.149,94) (6.766,62) 
Saldo 74.432.82 77.816,14 
    
Terreno - Ramiro D´Ávila 107 e 113 850.000,00 850.000,00 
    
Total Imóveis 
Valor Original 2.404.217,53 2.394.670,24 
(-) Depreciação (172.124,21) (106.724,05) 
Total 2.232.093,32 2.287.946,19

Total Imobilizado
Valor Original 2.801.567,75 2.775.035,28 
(-) Depreciação (305.726,15) (184.422,81) 
Total 2.495.841,60 2.590.612,47 
    
PASSIVO CIRCULANTE 2011 2010  
Tributos a Recolher 20.949,38 39.557,58  
Folha de Pagamento 13.949,22 11.108,41  
Terceiros 7.000,16 28.449,17  
    
Provisão de Férias 3.939,26 9.612,82  
Provisão de Férias 3.939,26 9.612,82  
    
Outros Fornecedores 120.757,79 94.764,31  
Fornecedores de Despesas 105.835,12 62.991,51  
Fornecedores de Investimentos 6.024,00 23.688,13  
Outros 8.898,67 8.084,67

RECEITAS FINANCEIRAS 2011 2010  
Receitas Financeiras 263.241,15 279.899,86  
Fundos de Investimentos em Ações (164.498,85) (43.925,17)  
Fundos de Investimentos em Renda Fixa 427.740,00 323.825,03

1- As Demonstrações Contábeis foram elaboradas às práticas contábies no Brasil   
1.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis    
Estão adaptadas aos preceitos que regem as Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e às Resoluções 838/1999 e 877/2000 do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC)    
1.2 - Ativo Imobilizado    
As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas variáeis de acordo com a expectativa de vida útil do bem. 
1.3 - Contas de Resultado    
As Receitas e Despesas são reconhecidas através do Princípio Contábil da Competência dos Exercícios. 

  2011 2010 2009 2008 2007
Resultado Nominal Anual  -164.498,85 -43.925,17 252.594,69 -290.196,07 24.093,59
Resultado Nominal Acumulado  -221.931,81 -57.432,96 -13.507,79 -266.102,48 24.093,59
     
*Resultado Real Anual  -267.256,85 -123.265,39 179.289,60 -368.706,68 -6.783,50
*Resultado Real Acumulado  -586.722,82 -319.465,97 -196.200,58 -375.490,18 -6.783,50
     
*VALORES NOMINAIS ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA “MASTER” DO 
BANRISUL (PADRÃO AACRT).     
       
  Porto Alegre 31 de dezembro de 2011   

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS FUNDOS DE AÇõES

DEMONSTRAÇÃO DOS  FLUXOS  DE CAIXA
  2011   .2010  
Fluxo de caixa das atividades operacionais:   
Ajuste dos resultados das atividades operacionais   
Superavit do exercicio  R$ 963.497,13   R$ 213.465,58 
Ajustes:   
Depreciações   R$ (121.303,34)  R$ (108.430,56) 
Provisão devedores duvidosos   R$ (23.407,41)  R$ (9.514,79) 
   
Ajuste dos saldos da contas ativas:   
Variação contas deposito judicial   R$ -     R$ -    
Valores antecipados a terceiros   R$ -     R$ -    
Variação  das contas  a receber   R$ (246.455,62)  R$ (202.876,76) 
Variação adiantamento dec terceiro   R$ -     R$ -    
Variação tributos retidos a compensar   R$ -     R$ -    
   
Ajuste dos saldos das contas passivas:   
Variação das contas de credores eventuais   R$ -    
Variação das contas de tributos a recolher  R$ (18.608,20)  R$ 13.217,41  
Variação das contas a pagar   R$ 25.993,48   R$ (221.639,97) 
Variação de créditos   R$ -     R$ -    
Variação provisão férias   R$ (5.673,56)  R$ (3.635,27)  
    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:   
Variações das contas do  imobilizado    R$ 94.770,87   R$ 179.034,67  
Variação de outras contas do imobilizado   R$ -     R$ -    
   
Variação das atividades operacionais   R$ 668.813,35   R$ (140.379,69) 
   
Ajustes da disponibilidades:   
Saldo inicial  caixa e equivalentes   R$ 3.933.633,62   R$ 4.074.013,31  
Saldo final caixa e equivalentes   R$ 4.602.446,97   R$ 3.933.633,62  
Variação das disponibilidades   R$ 668.813,35   R$ (140.379,69) 
   
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011   
   
Newton Lehugeur  Luciana Maria Centeno dos Santos   Carlos Adão Rodrigues 
Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro em Exercício CRC-RS-TC-18.451
         
A Entidade é uma  Associação Privada Civil, sem fins econômicos, de caráter assistencial ao atendimento de seus associados. 
O Ativo Permanente está avaliado ao custo histórico, corrigido quando determinado por lei.  
As Mensalidades e Despesas estão apropriadas pelo regime de competência.  
A representação legal da Entidade é pela diretoria eleita em Assembléia.      
 
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011   
   
Newton Lehugeur  Luciana Maria Centeno dos Santos  Carlos Adão Rodrigues
Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro em Exercício CRC-RS-TC-18.451



Cerimônia de posse

 
No dia dois de maio, 170 associados es-

tiveram presentes na sede social da AACRT para 
prestigiar a cerimônia de posse dos membros da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administra-
ção e Fiscal. 

Compondo a mesa de honra, além da di-
retoria eleita, foi convidado o presidente eleito do 
Sinttel/RS, Gilnei Azambuja e o presidente da AST-
TI, Délcio Paulo Prates Poltosi. 

Cada um dos novos membros da Diretoria 
Executiva foi chamado a falar sobre a sua trajetória 
na CRT/Fundação e suas expectativas de trabalho, 
apresentando-se aos associados presentes.

Após ser lida a nominata dos empossados 
pelo mestre de cerimônias, a palavra foi colocada 
à disposição da audiência, quando se manifesta-
ram os associados Ivo Antônio do Amaral Luiz, ex-
-Diretor Social e atual Membro Efetivo do Conselho 
de Administração; Gitalvina Fanton, Vice Delega-
da de Caxias do Sul, Luciana Maria Centeno dos 
Santos, ex-Diretor Adjunto, Itamar Prestes Russo, 
Diretor do Sinttel e da Anapar, Renato André Hoff, 
ex-Conselheiro de Administração e Jaime Souza 
De Marco, Conselheiro de Administração, todos 
elogiando as ações realizadas pela gestão recém 
encerrada e a dedicação ao trabalho voluntário. 

A seguir falou o presidente da ASTTI, Délcio 
Poltosi, dando boas vindas aos novos Diretores e 

Nova Diretoria AACRT 2012/15

Processo Eleitoral  
na AACRT

No dia 26 de março de 2012 a Comissão Elei-
toral, convidada pelo Conselho de Administração da 
AACRT, conforme determina o Estatuto e o Regimento 
Eleitoral, composta pelos associados Alano Arndt, Breno 
Scarchiniski e Mary Ester Mainardi, publicou no Jornal 
Zero Hora o Edital de Convocação de Eleições, abrindo 
o prazo para a inscrição das chapas. O edital comuni-
cou ainda que a eleição, a realizar-se no dia 27 de abril, 
na Sede Social da AACRT, renovaria 1/3 dos membros 
e cargos vacantes do Conselho de Administração, a in-
tegralidade da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
para uma gestão de Maio/2012 a Abril/2015.

Findo o prazo regulamentar, apenas uma chapa 
foi inscrita, a Chapa Sugestão composta, em conformi-
dade com o Estatuto, pelo Conselho de Administração, 
sendo aclamada na Assembleia Geral Ordinária do dia 
27 de abril de 2012 pela unanimidade dos associados 
presentes. Os editais de convocação para as eleições e 
de divulgação da chapa única inscrita foram publicados 
no jornal Zero Hora dos dias 26 de março e 06 de abril 
de 2012, respectivamente.

Conselheiros, desejando sucesso na gestão e colo-
cando a ASTTI à disposição.

O presidente eleito do SINTTEL/RS, Gilnei 
Azambuja manifestou-se em seguida, falando so-
bre a história da AACRT e as batalhas enfrentadas 
juntas pela AACRT e SINTTEL/RS.

O Diretor Vice-Presidente Eva Beatriz Teixeira 
Correa relembrou o trabalho desenvolvido e a sa-
tisfação pessoal de poder trabalhar para a AACRT 
e para os colegas associados.

Encerrando a cerimônia, o Diretor Presidente 
eleito Newton Lehugeur fez o seu discurso de posse 
agradecendo a confiança dos associados nas pro-

Diretoria Gestão 2012/15: (Esq. 
para direita) 
Darci, Jairo, Newton, 
Lisete, Marli e Eva Beatriz.

Mesa da Assembléia de Eleição: da esquerda para a direita, Newton 
Lehugeur, Diretor Presidente da AACRT, Ruben Dario Vives, Presi-
dente da Mesa, Lisete Krug, Secretária da Mesa e Thiago Silva de 
Moraes, assessor jurídico da AACRT.

Nominata dos novos 
membros eleitos

Conselho de Administração - Efetivos - 
Gestão 2012/2021 – Ivo Antônio do Amaral Luiz, Lu-
ciana Maria Centeno dos Santos, Paulo Roberto Vieira 
da Rocha; Gestão 2012/2015 - Itibiriçá Silva Machado; 
Suplentes – Gestão 2012/2021 - Iolanda Bohn, Ironita 
Rezende; Gestão 2012/2015 - Jorge Oir da Silva. 

Diretoria Executiva - Gestão 2012/2015 
- Diretor Presidente: Newton Lehugeur; Diretor Vice-
-Presidente: Eva Beatriz Teixeira Correa; Diretor Secre-
tário: Lisete Maria Krug; Diretor Tesoureiro: Jairo Baroni 
Castoldi; Diretor Social: Marli de Roma Pinheiro Prado; 
Diretor Adjunto: Darci Werle. 

Conselho Fiscal – Efetivos - Gestão 
2012/2015 - Ana Lúcia Centeno Selbach, Inês Zanetti, 
Valfrei José Machado; Suplentes - Dorothy Carmen To-
mazi de Bona, Enoir Kovalsky  da Silva e Tabajara da 
Silva Bregão.



postas de trabalho da Diretoria, refletindo sobre os 
desafios da nova gestão, as linhas principais do pro-
grama de trabalho, o valor das atividades voluntárias 
dos associados e a luta pela mobilização na busca da 
manutenção dos seus direitos, tanto no que se refere 
aos planos de saúde, quanto ao benefício de aposen-
tadoria. 

Nominou os Presidentes que o antecederam, 
lembrando da importância na formação da história 
da Entidade. Esclareceu que a AACRT estabeleceu, 
mantém e vai continuar mantendo relações fortes com 
as demais entidades que defendem os interesses da 
categoria dos aposentados, citando o Sindicato dos 
Telefônicos Gaúchos – SINTTEL/RS, a Associação 
dos Profissionais em Telecomunicações e Tecnologia 
da Informação – ASTTI e a ANAPAR. Afirmou que a 
nova diretoria da AACRT renova o compromisso da 
entidade de continuar sendo um agente ativo na luta 
pelos direitos arduamente conquistados por seus as-
sociados. 

Saudou os conselheiros da gestão administrati-
va, aos que completaram seus tempos, aos que per-
manecem e aos conselheiros que assumem a partir de 
agora. Agradeceu o trabalho da Comissão Eleitoral, 
dos Delegados e Vice-Delegados Regionais, dos as-
sociados coordenadores, dos associados voluntários, 

No discurso de posse, Newton enfatizou as principais ações iniciadas, 
desenvolvidas e implantadas pelos membros da gestão administrativa, 

período 2009/2012. 

Ratificou o compromisso dos diretores na nova gestão: “Vamos atuar com determinação 
e entrega, pois na AACRT não tem espaço para o personalismo, nem para a satisfação de inte-
resses pessoais. É preciso ter formação e conhecimento para saber entender a relação política 
de nosso meio e o interesse dos aposentados. Sejamos, nas pequenas e nas grandes tarefas da 
entidade, dignos da confiança de que somos depositários. Dedicados na execução das tarefas 
que vem pela frente. Humildes na aceitação da crítica justa. Corajosos na defesa dos princípios 
da entidade quando os embates de idéias assim o exigirem. Visionários de um mundo mais hu-
mano e de uma sociedade justa e democrática”. 

Destacou as principais ações, oriundas do Seminário de Planejamento Estratégico, sobre 
as quais a nova gestão deverá se debruçar: - Continuidade dos compromissos assumidos pela 
área social e pela área de eventos; - Manter campanha de vacinação; - Criação do Memorial 
da CRT; - Visando melhorar a qualidade de vida dos associados, implantar Programa de Medi-
cina Corretiva e Programa de Medicina Preventiva; - Manter e intensificar o relacionamento com 
entidades afins; - Revisar o Estatuto da AACRT e Desenvolver novos convênios para associados.

Convidou os associados a continuar contribuindo com seu trabalho voluntário, com suas 
críticas, sugestões e propostas e por fim, agradeceu a presença de todos na cerimônia de posse, 
pedindo a Deus que abençoe e ilumine cada passo da Diretoria Executiva e dos Conselhos.

A cerimônia foi encerrada com um brinde com espumante pelo sucesso da gestão, sendo 
em seguida oferecido um primoroso coquetel aos presentes.

Newton Lehugeur - 
Diretor Presidente 
reeleito

Eva Beatriz 
Teixeira Correa - Diretor 
Vice-
Presidente reeleito

Lisete Maria Krug - Di-
retor Secretário eleito

Jairo Baroni 
Castoldi - Diretor 
Tesoureiro eleito

Marli de Roma Pinheiro 
Prado - Diretor Social 
eleito

Darci Werle - Diretor 
Adjunto eleito

das empresas parceiras, das entidades amigas, e em 
especial, a dedicação e o desempenho demonstrado 
pelo excelente quadro de empregados da AACRT.




