
Faixa Etária Assistidos %
0-29 20 2%

30-39 10 1%
40-49 16 2%
50-59 181 21%
60-69 344 40%
70-79 170 20%
80-89 100 12%
90-99 23 3%
TOTAL 864 100%
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PGS completa um ano

HISTÓRICO DAS ADESÕES
Até o mês de agosto de 2013, o total de 

participantes no  PGS era de 864 associados.  
Em setembro o número de adesões chegou a 
979 participantes.

ESTRATIFICAÇÃO DA CARTEIRA 
em Agosto de 2013

Finalizamos o mês de agosto 2013 com 
864 sócios incluídos no Programa de  Gerencia-
mento da Saúde. A faixa etária de maior incidên-
cia no PGS é de 60 a 69 anos (344 pessoas), 
sendo a segunda de 50 a 59 anos (181 pessoas) 
e a terceira maior incidência  está na faixa entre 
70 e 79 anos (170 pessoas).  

Quanto ao diagnóstico, o de maior in-
cidência (483) é o das doenças hipertensivas, 
representando 56% dos associados que partici-
pam do PGS, sendo seguido por diabetes que 
atinge 19% (163 pessoas).

Seminário de 
Planejamento Estratégico

A administração moderna reza que nada 
funciona sem um planejamento prévio, que deter-
mine uma gestão clara e previsível das receitas e 
das despesas da instituição. Na associação vem 
funcionando da mesma forma, com o planeja-
mento sendo realizado para os anos seguintes, 
priorizando as ações a serem implantadas a curto 
prazo, no próximo ano.

Desta forma, a diretoria, conselhos e dele-
gacias do interior se reuniram entre os dias 24 e 
26 de setembro, no Hotel Samuara, em Caxias do 
Sul, para definir as ações da AACRT para 2014.

Nesse ano serão trabalhadas apenas as 
ações aprovadas em 2011 e que não foram im-
plantadas até 2013. Em 2014 está prevista a re-
alização de um grande seminário para planejar 
novas ações, incluindo, além do grupo deste ano, 
também os coordenadores, voluntários, colabora-
dores e associados convidados.

Como é costume trazer um convidado ilustre 
para falar aos participantes do seminário, o ex-co-
lega de CRT, hoje assessor da Reitoria da PUCRS 
– Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Paulo Roberto Girardello Franco, discor-
reu sobre o tema “Entender o futuro do empre-
go e como a revolução digital está acelerando a 
inovação, dirigindo a produtividade e irreversivel-
mente transformando o emprego e a Economia”, 
mostrando as novas perspectivas do mercado de 
trabalho face ao avanço da tecnologia digital.

As premissas aprovadas em 2011, e que 
não foram priorizadas para implantação em 2013, 
foram levadas ao seminário e aceitas para serem 
implantadas a curto ou médio prazo. Além disso, o 
planejamento para as Delegacias do Interior foi re-
alizado em separado pelas Delegacias Regionais. 
Todas essas ações serão aprovadas em instância 
final pelo Conselho de Administração para que 
possam ser incluídas no orçamento para 2014 e 
implantadas.

Acampamento Farroupilha

Desde agosto de 2012, a AACRT e ASTTI estão 
atuando no Programa de Gerenciamento da Saúde 
- PGS por intermédio da Hospitalar, tendo alcança-
do um resultado acima do esperado em termos de 
adesão e receptividade por parte dos associados 
que dele estão fazendo parte. Um ano depois (agos-
to/2013), o programa conta com 864 participantes 
sendo monitorados pela equipe da Hospitalar.

A primeira etapa, executada em agosto/12, foi 
a análise e estratificação do banco de dados, com o 
objetivo de identificar os associados potenciais crôni-
cos através da identificação de eventos sentinela, ba-
seando-se na incidência de determinadas consultas, 
exames e internações dos associados. As doenças 
crônicas que foram consideradas de grande incidên-
cia entre os associados da AACRT e da ASTTI com-
preendem as cardiovasculares, respiratórias, diabete 
melito e doenças reumáticas e musculoesqueléticas.

A segunda etapa, no mês de setembro/12, foi 
a adequação dos potenciais crônicos aos critérios de 
elegibilidade para participação no PGS.

A terceira etapa, ainda em setembro, foi o 
início das captações e adesões ao Programa, atra-
vés das primeiras visitas domiciliares. Até dezem-
bro/2012, 395 pessoas haviam aderido ao PGS e já 
estavam recebendo visitas e contatos periódicos da 
Hospitalar.

Em julho de 2013, a Hospitalar deu início às vi-
sitas do interior com as cidades de Guaíba e Caxias do 
Sul. Em agosto as cidades visitadas foram Novo Ham-
burgo, Taquara, Osório, Tramandaí, Imbé, Capão da 
Canoa, Taquari e Santa Cruz do Sul.  Receberam visita 
em setembro as cidades de Santa Maria, Pelotas e Rio 
Grande, totalizando 240 adesões no interior.

CLASSIFICAÇÃO DAS ADESÕES
O número de assistidos por associação está 

assim dividido:

VISITAS DE PCS

AACRT  618  68%
ASTTI  294  32%
TOTAL  912  100%

A AACRT é parceira fiel da ASTTI no Acampamento Farroupilha (orga-
nizado pelo DTG Chamada da Tradição da ASTTI), que neste ano iniciou suas 
atividades no dia 30 de agosto e as encerrou em 22 de setembro. 

O acampamento foi montado no  lote 295,  oferecendo a todos a opor-
tunidade de visitar e cultuar a nossa tradição com satisfação e conforto.

No dia 17 de setembro a diretoria da AACRT convidou seus diretores, 
conselheiros, coordenadores e parceiros para um delicioso jantar campeiro.

O chá do dia 18 de setembro foi realizado no Acampamento, reunindo 
80 associados da AACRT no galpão, integrando e reunindo os associados nesta 
comemoração tão tradicional do nosso povo. Em 19 de setembro foi a vez dos 

participantes da Caminhada Acompanhada realizarem, após percorrerem trajeto desde a Usina do Gasômetro 
até o Parque Mauricio Sirotski  Sobrinho (Harmonia), um delicioso café da manhã no Acampamento.

Participe do Jantar Baile da Associação que será realizado no dia 07 de Dezembro no 
Geraldo Santana com o tema: Uma Noite em Paris. Ingressos a venda à partir de Novembro. 
Sócio: R$ 30,00 / Não sócio: R$ 60,00
Inscrição na Coordenação de Eventos - Tel: (51) 3219.1050

BAILE 36 ANOS AACRT
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NOME DATA  DATA  NATURALIDADE
 NASCIMENTO FALECIMENTO

A partir da implantação do Pro-
grama de Gerenciamento da Saúde 
– PGS, coordenado pelas entidades 
AACRT e ASTTI, no qual se verificou 
um nível muito elevado de associa-
dos portadores de doenças crônicas, 
optou-se por incentivar e divulgar, 
através de participação em atividades 
de lazer, do companheirismo que é à 
base do relacionamento. 

Numa época em que o indivi-
dualismo predomina, ser companhei-
ro é uma qualidade que está cada vez 
mais incomum. O companheirismo é 
conquistado por meio da maturidade, 
que nós, aposentados, já deveríamos 
ter de sobra. As atividades de lazer, 
através das diversas oficinas e eventos 
que as entidades estão incentivando, 
permitem a prática do companheiris-
mo. Muitas vezes as pequenas coisas 
que as pessoas fazem, significam tudo 
para o seu dia ou simplesmente para 
você. É uma palavra, uma pergunta 
ou uma gentileza que nos faz esquecer 
que o dia está “pesado” ou até torna 
o nosso dia melhor. Quando alguém 
fizer por você, valorize. Porque a pes-
soa faz por que quer e não porque é 
obrigada. 

O companheirismo é isso. Você 
saber que pode contar com a outra 
pessoa e ela com você. Como se fos-
se natural e sem ser forçado. Se você 
escolher ver mais as pessoas que lhe 
cercam, certamente vai identificar os 
verdadeiros companheiros em muitos 
que você nem imagina que sejam. E 
como é importante saber com quem 
você pode realmente contar e também 
deixar os outros saber que eles podem 
contar de verdade com você. Você 
precisa exercitar o companheirismo 
com os seus colegas e as pessoas com 
quem você convive, porque é pelo seu 
exemplo que os outros vão entender o 
quanto é importante ser companheiro. 
Olhe para os outros e enxergue. Faça 
os outros enxergarem através de você. 
Seja companheiro para com os seus e 
valorize quem o é consigo. O resulta-
do é você e os outros se enxergarem 
de verdade. Companheirismo é amor, 
fraternidade, compromisso, dedica-
ção, união, coragem, saber ajudar ao 
próximo, ser verdadeiro amigo, arris-
car-se pelo outro, agir com o outro 
como se fosse consigo mesmo. Não 
há fórmula para incentivar mais com-
panheirismo entre as pessoas, mas a 
verdade é que nos tornamos compa-
nheiros a partir do amor, e esse amor 
reforça o companheirismo.

Diretoria Executiva.

ANGELINO HENRIQUE DA SILVA    15/07/2013  PORTO ALEGRE
PAULO FRANCISCO TORRANO    19/07/2013  PORTO ALEGRE
DARCI DE L AMARANTE     24/07/2013  IJUI
NEUSA DA SILVA      24/07/2013  PORTO ALEGRE
JOAO CARLOS MARTINS BAUER    26/07/2013  PORTO ALEGRE
NELSON FEIJO      26/07/2013  ALVORADA
MARIA HELENA DA SILVA CARDOSO    28/07/2013  GRAVATAI
JOAO RENATO M F DE FREITAS    29/07/2013  PORTO ALEGRE
IVONE DA SILVA PEREIRA     02/08/2013  RIO GRANDE
MARIA ANA DE AZEVEDO     23/08/2013  ALVORADA
EZEQUIEL SOARES NUNES     24/08/2013  PORTO ALEGRE
HELENA MARIA CALAI     27/08/2013  CAXIAS DO SUL
IOLANDA DE ARAUJO MACEDO    03/09/2013  PORTO ALEGRE
JOSE DE OLIVEIRA SOUZA     04/09/2013  LAJEADO
SELMA RENILDA DIAS RIBEIRO    08/09/2013  GUAIBA
ARISTIDES ALVES LARROSA     15/09/2013  PORTO ALEGRE

13/01/1924
15/04/1929
12/10/1945
02/03/1934
02/12/1926
02/08/1943
16/07/1937
14/09/1944
02/06/1934
18/04/1938
17/07/1942
14/08/1930
29/05/1929
08/08/1952
15/01/1951
02/12/1940

Semana do Aposentado
Na última semana do mês de Agosto aconteceu a V SE-

MANA DO APOSENTADO. Neste ano o Grupo Qualidade de 
Vida, sob a coordenação do Serviço Social, inovou trazendo os 
melhores momentos de atividades experimentadas pelos associa-
dos. A abertura aconteceu num final de tarde, com “O BOTECO 
DO APOSENTADO” recheado de petiscos, música, alegria com 
a participação de 77 pessoas. No segundo dia, um grupo de 57 pessoas fizeram a 
travessia Guaíba- Porto Alegre, de Catamarã. O passeio teve guia a bordo falando 
sobre pontos turísticos e históricos das duas cidades. Na hidrovia de Guaíba o grupo 
foi recebido por uma historiadora  que levou o grupo em um ônibus jardineira a viajar 
pelos caminhos percorridos pelo revolucionário Bento Gonçalves,  árvores ciprestes, 
igreja matriz,  o museu e o novo centro cultural da  cidade.

A atividade de encerramento acabou acontecendo quase um mês depois em 
função dos protestos políticos que movimentaram o país. O passeio a QUINTA DA ES-
TÂNCIA, em Viamão, contou com 3 ônibus, com aproximadamente 130 participantes.

ALMOÇOS
Os últimos almoços foram um 

sucesso! Porém o almoço em Home-
nagem ao Dia dos Pais que teve como 
cardápio uma Paella Campeira e Vallen-
ciana, foi o que teve maior público com 
300 pessoas. Todos puderam desfrutar 
das delícias do almoço e se divertiram 
muito dançando ao som do DJ.

CHÁS
Os chás continuam um sucesso 

e com uma grande participação dos as-
sociados, contando uma média de 70 
pessoas em cada evento. Em comemo-
ração a semana farroupilha, realizamos 
um chá no acampamento farroupilha 
onde os alunos de Violão e Cavaquinho 
fizeram a sua primeira apresentação. 

Participe conosco nos 
próximos chás!

 
Grupo Voluntariado
Associados voluntários que fazem visitas hospitalares e domiciliares a co-

legas e dependentes. O grupo reúne-se quinzenalmente no Serviço Social para 
troca de experiências vivenciadas nas visitas, expressão de dificuldades e fortale-
cimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Em reunião 
o grupo identificou necessidade de ampliar e repaginar o trabalho desenvolvido, 
para tanto o Serviço Social organizou em 25 de Setembro, no Convento dos 
Capuchinhos, em Porto Alegre, um dia de trabalho para discutir novas possi-
bilidades de voluntariado a serem desenvolvidos pelos participantes. Entre as 
atividades que se percebe necessidade de incremento está o cadastramento de 
moradias/clínicas/casas de repouso geriátrico, pois a procura de residenciais 
aumentou consideravelmente em 2013.

Você também pode fazer parte deste grupo de VOLUNTARIADO. Maiores 
informações com o Serviço Social.

As últimas do Coral

O Coral da AACRT está tendo um ano 
de muito trabalho. Muitas apresenta-
ções já realizadas e a agenda até o 
final do ano está bem variada, com 
muitas viagens programadas, além 
do CD que está sendo produzido. 
Veja como os nossos cantores estão 
agitando:

Abaixo estão as datas das próximas 
apresentações do Coral:
29/09 - Grêmio Náutico Gaúcho.
07/10  -  VI Encontro de Aposentados 
e Pensionistas da AACRT, em Canela.
19/10   -  Apresentação na
ASCORGS, Guaíba.
23/10 -  IV Encontro de Pensionista
da AACRT.
04/11 -  Seminário  Internacional da 
UNIPAMPA,  em  Jaguarão.
28/11 - Amigo secreto e Culto Ecu-
mênico AACRT.
01/12 -  Apresentação em Sapiranga.
08/12 - Apresentação em Campo 
Bom.
14/12 - Apresentação na Cantata de 
Natal, em Eldorado do Sul.

I Torneio Estadual de Jogos da AACRT

Você que gosta de jogar participe 
do I TORNEIO ESTADUAL DE JOGOS DA 
AACRT que acontecerá de 04 A 07 DE 
NOVEMBRO NA PRAIA DE CAPÃO DA 
CANOA, no Hotel Araça.

A Diretoria estará subsidiando 60% 
de todas as despesas dos sócios que jo-
gam algumas das modalidades que já fa-
zem parte dos TORNEIOS da Associação: 
Canastra, Pife, Futebol de Mesa, Escova, 
Pebolim, Sinuca, Damas, General, Domi-
nó, Xadrez, Pontinho e em parceria com a 
ASTTI o Futsal.

Nosso objetivo é promover a lem-
brança dos bons tempos de torneios da 

Companhia, rever colegas e de propiciar 
um grande encontro dos associados de 
todo o Estado.

Não deixe de participar!
Valor da inscrição para os sócios 

Jogadores é de R$184,00, podendo ser 
parcelado em até 3 vezes. Neste valor 
está incluso o deslocamento, a hospeda-
gem e a alimentação. Para os não Joga-
dores que quiserem acompanhar os jogos 
o valor total é de R$460,00.

INSCRIÇÕES E MAIORES 
INFORMAÇÕES COM 
O SERVIÇO SOCIAL.

 

EZEQUIEL SOARES NUNES
Faleceu no dia 24 de agosto, aos 71 anos, o amigo 

e colaborador voluntário Ezequiel Soares Nunes. Uma 
pessoa especial que estava sempre disposta a nos aten-
der para ajudar, para assar uma carne ou participar de 
uma empreitada qualquer. Nunca dizia não., sempre ale-
gre e de bem com a vida. 

Caro Ezequiel, vamos sentir saudades tuas, mas 
temos certeza de que, aonde quer que estejas, alguém 
está muito feliz com a tua chegada.



Eventos
Convênios

Com o fechamento do Centro de Hospedagem em fevereiro deste ano, a AACRT 
procurou alternativas  para atender a demanda de associados do interior que 
utilizam hospedagem através da associação em Porto Alegre. As novas opções de 
hospedagem são as seguintes:

Grêmio Sargento Expedicioná-
rio Geraldo Santana - 
Rua Luiz de Camões 337 - Porto Alegre 
- RS - Tel.: (51) - fone: (051) 3219.1050 
– Sem café da manhã e refeições - Re-
servas através da Coordenação  Admi-
nistrativa da AACRT - Sra. Nara.
Valor da diária: Acomodação casal R$ 
50,00 e solteiro R$ 30,00.
Apart Hotel Metrópolis - 
Rua Leopoldo Bier nº 311 - Bairro San-
tana -Tel.: (51) 3029 6353 - 3029 4353 - 
Sem café da manhã e refeições- Reser-
vas - AACRT  - Desconto de 10% (dez 
por cento).
Pousada do Parque - Rua Ante-
nor Lemos, 32 – Menino Deus – Porto 
Alegre / RS – Tel.: (51) 3519 4746 - (51) 
8424 8384 -  Com Café da Manhã.  Re-
servas: AACRT - Desconto de 10% (dez 
por cento).
Hotel Dan Inn Conceição - Av. 
Sen. Salgado Filho, 201 - Centro – Por-
to Alegre / RS -Tel.:(51) 3227.6088 - (51) 
3225.7774 – Com café da manhã - Re-
servas: AACRT - Desconto conforme o 
tipo de acomodação.

    Saúde
 
Occhiali Ótica e Acessórios 
Endereço: Av. Getulio Vargas, 778, 
bairro Menino Deus, Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3273-4057 / (51) 9590-1948 
- José Fernando ou 
(51) 9991-5155  (Adriana)
E-mail: occhiali.oculos@hotmail.com
Atendimento personalizado aos as-
sociados da AACRT com desconto de 
10% (dez por cento) em toda linha de 
produtos e serviços.
Centro Auditivo Unison 
Endereço: Av. Cristovão Colombo, 
1773, sala 407 e 408, bairro Floresta, 
Porto Alegre/ RS.  
Fone: (51) 3264-3333.
www.unisons.com.br. 
E-mail: claudiolima@unisons.com.br
Atendimento personalizado aos 
associados da AACRT com desconto 
de 20% (vinte por cento) para com-
pras à vista em toda linha de produtos 
e serviços.
 

Imunoclin Clínica de Vacinação 
Endereço: Rua Neusa Goulart Brizola, nº. 
422, bairro Bela Vista, Porto Alegre / RS 
Fone: (51) 3517-5755 - Site: www.imuno-
clin.com.br - Estacionamento gratuito.
Atendimento personalizado aos associa-
dos da AACRT com desconto de 10% (dez 
por cento) em toda linha de serviços.
Podólogo - Daniel D’Ávila 
Especialista em tratamento dos pés – ABP 
nº 608 - Rua Cel. Vicente, nº 529 / 703, Bair-
ro Centro – Porto Alegre / RS - Fone: (51) 
3227-2683 / (51) 9153-5753
E-mail: danielpociatric@hotmail.com
Atendimento personalizado aos associa-
dos da AACRT com desconto de 20% (dez 
por cento) em toda linha de serviços.
Óticas São José
Toda a rede de lojas.
Atendimento personalizado aos associa-
dos da AACRT com desconto de 5% (cinco 
por cento) em toda linha de produtos.
Consulta Fácil 
Consultório Oftalmológico 
Rua dos Andradas nº 1755, salas 02 e 04, 
Bairro Centro -  Porto Alegre / RS
Atendimento personalizado aos associa-
dos da AACRT com desconto de R$10,00 
(dez reais) em consultas oftalmológicas.
Ortoponto – 
Ortopedia, Saúde e Recuperação
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 173, bairro Centro, Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3228-2000 – E-mail: contato@
ortoponto.com.br - 
Site: www.ortoponto.com.br
Atendimento personalizado aos associa-
dos da AACRT com desconto de 10% (dez 
por cento) em toda linha de produtos e 
serviços

   Serviços Funerários 

GRUPO CORTEL 
Endereço: Av. Natal, 180, bairro Media-
neira, Porto Alegre / RS.
Fone: (51) 3470-8311 / (51) 8416-
8030 com Luciano ou (51) 8126-9847 
com Claiton.
vendas.memorialcolina@cortel.com.br

Atendimento personalizado aos associa-
dos da AACRT com descontos em toda 
linha de produtos e serviços e ainda 
isenção de taxas de adesão aos planos 
funerários.

Recorte

VI Encontro AACRT
A AACRT está comprometida em superar, a cada ano, as expectativas dos 

sócios para o Encontro Anual da Entidade. 
Desta vez o evento será realizado em Canela-RS, entre os dias 07 e 10 de 

outubro, no tradicional hotel Laje de Pedra. Serão quatro dias de muitas atividades, 
palestras, shows e gastronomia, prevendo a participação de um grupo de mais de 
170 pessoas para confraternizar e celebrar a alegria de pertencer à família CRT.

Homenagem ao 
Homem de Rede

 
Foi no dia 13 de setembro, na 

sede da ASTTI, a tradicional festa em 
homenagem aos Homens de  Rede, Apo-
sentados e Ativos,  realizada em parceria 
das entidades - AACRT - ASTTI - SINTTEL, 
reunindo mais de 300 pessoas. 

No evento foram homenageados 
três representantes da categoria, sendo 
a Mulher de Rede - indicada pela AST-
TI -  Mara Matzenbacker; o Homem de 
Rede Aposentado - indicado pela AACRT 
- Getúlio de Souza Barros; e o Homem de 
Rede Ativo - indicado pelo Sinttel - Rudi 
de Carmo de Castro - Diretor da Delega-
cia de Santo Ângelo - Funcionário da RM.

Com o Salão de Festas lotado, os 
convidados jovens ativos se juntaram aos 
mais experientes ainda em atividade e 
aos aposentados e comemoraram muito 
a passagem do seu dia, numa justa ho-
menagem a esta categoria profissional 
que tanto fez e tanto fará pelas telecomu-
nicações do nosso estado. Este ano teve 
som ao vivo para animar a festa.

No cardápio foi servido salsichão, 
refrigerante, chopp e bolo de parabéns 
no final.

Como medida de segurança e visan-
do a facilitar o retorno para casa dos sócios 
das três entidades, foram contratados ônibus 
que recolheram associados no Sinttel, pas-
sando pela AACRT e pelo terminal da An-
tonio de Carvalho, levando-os de volta ao 
final da festa. 

PARTICIPE DOS 
PROXIMOS EVENTOS:

Chás: Todas as quartas-feiras, ex-
ceto dia de Almoços. Sendo a últi-
ma quarta-feira do mês um chá com 
música.
Almoços: Outubro: Laje de Pedra, 
Canela – 09/10
ÚLTIMO ALMOÇO MENSAL:  
Dia 13/11, Churrasco na Casa de 
Portugal
IV Encontro das Pensionistas: 
30/10, às 14h. na AACRT. 

Hospedagem

VIOLÃO E CAVAQUINHO
Aulas de Violão e Cavaquinho com 

o Professor Ângelo Tupinambá são um su-
cesso na AACRT!

Aulas de violão acontecem nas 
Quartas-feiras e Quintas-feiras em dois 
horários, um pela manhã e outro pela tar-
de. Já as aulas de Cavaquinho acontecem 
nas Quartas Feiras, somente em um horá-
rio à tarde.

Anapar realiza Seminário Regional em Florianópolis

A Regional Paraná e Santa Catarina da Anapar (Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão) realizou nos dias 14, 15 e 16 de agosto, em 
Florianópolis-SC,  o seu 1º Seminário Regional, no Auditório do Hotel Castelmar. 

O seminário compôs-se de quatro painéis onde foram  abordados  os 
seguintes  temas: contrato previdenciário: contornos jurídicos e políticos para a 
sua regulamentação normativa; retirada de patrocínio e manutenção dos pla-
nos de benefícios; alterações necessárias nas leis complementares 108/109 e as 
mudanças e avanços previstos pelo Projeto de Lei 161/2012. Um dos debates 
que chamou muito a atenção foi sobre as taxas de juros e o risco atuarial, com 
o destaque para os impactos da resolução CNPC 09/2013 sobre os planos de 
benefícios previdenciários. A AACRT, como sempre, se fez representar no encontro 
por 19 pessoas, entre associados e acompanhantes, sendo próximo de 100 o 
número total de pessoas presentes no evento.

Almoço de Outubro
O almoço do mês de outubro 

também será realizado durante o 
Encontro, sendo que os associados 
interessados em participar serão 
levados, na manhã do dia 09 de ou-
tubro, de Porto Alegre até Canela em 
ônibus fretados pela associação e tra-
zidos de volta no final da tarde.

Festa do Peixe 
em Tramandaí

X Seminário ANAPAR SUL: 
Dias 08 e 09 de Novembro, 
Porto Alegre.
Sócio ANAPAR: R$ 70,00  
Não Sócio ANAPAR: R$ 100,00

Turismo Natal Luz:  
Dia 30/11, Gramado – RS.
Culto Ecumênico  e Amigo Se-
creto -  27/11/2013

Um grupo de 46 pessoas foi 
levado a Tramandai-RS para 
participar da Festa do Peixe no 
dia 19 de julho. 

Viagem a  
Porto Seguro  
Foi transferida para agosto 
de 2014.
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Fazer parte do 
voluntariado da 

AACRT é um 
momento de muita 

felicidade e prazer. Fazer 
o bem sem saber a quem 

e obter os retornos dos 
envolvidos não 

tem preço.

Maria Jose Fernandes Salomé - 
Coordenadora do Voluntariado 

Inaugurada a primeira Rua CRT 
A primeira rua intitulada “Compa-

nhia Riograndense de Telecomunicações 
- CRT”  foi  inaugurada no dia 11 de se-
tembro na cidade de Rio Grande, como 
resultado do esforço empreendido pela 
Delegada Regional Dalva Leal Martins,  
para perpetuar a marca da CRT na história 
de Rio Grande. A Rua CRT situa-se na Es-
trada RS-734, Vila Trevo, entre Rio Grande 
e Cassino, no entorno da Polícia Rodoviá-
ria Estadual.

Entre os discursos, manifestaram-se 
a Delegada Dalva, que expressou, emo-
cionada, a grandiosidade daquele mo-
mento, relembrando o grande merecimen-
to dos ex-empregados da CRT que foram 
responsáveis pelo sucesso da empresa. 

O segundo a discursar foi o ex-ve-
reador Renato Albuquerque, responsável 
pelo encaminhamento do projeto da Rua 
CRT junto à Câmara Municipal e grande 
agilizador do processo de aprovação na-
quela casa, que disse sentir naquele mo-
mento uma mistura entre passado e pre-

sente, enfatizando a importância da CRT 
para o desenvolvimento do estado.

O presidente Newton Lehugeur 
descerrou a placa e, ao encerrar o evento, 
contou rapidamente um pouco da histó-
ria da CRT, desde o seu surgimento até a 
sua venda, manifestando que esperava ser 
aquela a primeira inauguração de muitas, 
tendo em vista que os delegados de outras 
regiões estavam se movimentando para 
perpetuar o nome CRT em várias cidades 
do nosso Rio Grande do Sul.

No evento estiveram presentes o 
senhor Alex Mattos, assessor do presiden-
te da Câmara Municipal de Rio Grande 
vereador Paulo Renato Mattos Gomes;  o 
ex-vereador Renato Albuquerque, grande 
articulador do projeto;  o senhor Germano 
Toralles Leite, diretor do jornal Agora; os 
membros do Conselho de Administração 
da AACRT, Pedro Assis Capelão, Rui Gas-
tão Silva de Oliveira,  Ironita Resende e 
Jorge Oir da Silva, os diretores, Newton 
Lehugeur - Presidente da AACRT, Jairo Ba-

roni Castoldi - Tesoureiro, Marly de Roma 
Pinheiro Prado - Social, Darci Verle - Ad-
junto, e os Delegados Regionais, Dalva 
Leal Martins – Delegada de Rio Grande; 
Neiva Couto Echevenguá - Delegada Re-
gional de Pelotas e Manoel Luiz da Silva 
Pinto – Vice-Delegado Regional de Pelotas 

Nova sede social de Santa Cruz do Sul 
em parceria com o Sinttel

Delegacia de Lajeado

Em nove de julho a comiti-
va da AACRT esteve em Lajeado, 
onde se reuniu com os associados 
daquela Delegacia para levar infor-
mações atualizadas e esclarecer as 
dúvidas de todos.

Visitas a Delegacias Rio Grande e Pelotas

Uma grande comitiva da AACRT dirigiu-se a Santa Cruz do Sul na tarde do dia 3 
de julho para participar da inauguração da sede da Delegacia Regional da cidade, numa 
parceria entre AACRT e Sinttel.  A nova sede fica no centro de Santa Cruz, na rua Venâncio 
Aires, nº 472 e vai atender às necessidades dos associados daquela Delegacia, permitindo 
a realização de oficinas e cursos da forma como são oferecidos aos sócios de Porto Alegre.

Pela manhã os associados de Santa Cruz participaram de um encontro com os 
representantes da AACRT, do Sinttel e da ASTTI, onde receberam informações diversas de 
seu interesse e tiveram  dúvidas respondidas pelos diretores das entidades.

O grupo compôs-se pelo diretor Presidente da associação, Newton Lehugeur, pela 
vice Presidente, Eva Beatriz Teixeira, pelos diretores Marli de Roma Pinheiro Prado - Dire-
tora Social,  Lisete Krug - Diretora Secretária,  Jairo Baroni Castoldi - Diretor Tesoureiro e 
Darci Werle - Diretor Adjunto; pelos conselheiros Valfrei Machado, representando o Con-

selho Fiscal, Iolanda Bohn e Ironita Resende, 
representando o Conselho de Administração. 
Pela ASTTI, foram convidados o presidente 
Delcio Poltosi e o diretor de Patrimônio, Luiz 
Schenkel e o gerente José Renato da Silva Fi-
lho. Pelo Sinttel, estiveram presentes o presi-
dente Gilnei Azambuja e os diretores Itamar 
Prestes Russo e Dirceu Borges.

Fique atento

Fundação Atlântico 
fará eleição direta 
para conselheiros

A Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complementar 
(PREVIC), determinou que a Fun-
dação Atlântico, o nosso fundo de 
pensão patrocinado pela Oi, deve-
rá convocar eleições diretas para a 
escolha de dois representantes dos 
participantes e assistidos no Conse-
lho Deliberativo e um representan-
te no Conselho Fiscal, conforme o 
Estatuto determina.

Aguarde 
novas notícias! 

Dalva Leal Martins, Delegada da 
AACRT em Rio Grande e presidente da 
Academia Rio-Grandina de Letras, foi con-
vidada pela reitora da Furg, Cleuza Maria 
Sobral Dias, para ser a patrona da 41ª Fei-
ra do Livro da Universidade Federal do Rio 
Grande. 

Dalva é autora de um 
riquíssimo acervo de obras li-
terárias, dentre elas o livro 
“CRT-Uma Grata Lembrança” 
- preservação da memória da 
CRT (2006); “Mundo Poético”- 
Poesias (2003); “Mistério no 
Roseiral”- contos (2005); “Brin-
cadeiras e Aventuras” - Infantil 
(2007); “Encontro de Emoções” 
- poesias, quadras e crônicas 
(2008); “Caminhos” - poesias, pensamen-
tos e crônicas (2011). Possui ainda três 
obras a editar: “Saga de uma família es-
crava” - não ficção;”Lembranças de vidas” 
(In memorian) e “Sentimentos da alma” - 
poesias e prosas.

Dalva Leal Martins 
é patrona da 

41ª Feira do Livro

Além da inauguração da Rua CRT, os representantes da AACRT realizaram 
visita à Delegacia de Rio Grande no dia 12 de setembro e à Delegacia de Pelotas, 
no dia 13 de setembro.

Em ambos os eventos a AACRT se manifestou junto aos associados locais 
através do presidente Newton, levando informações sobre o plano de saúde UNI-
MAX, eleições na Fundação Atlântico e eventos e projetos da AACRT para aquelas 
cidades, além de um pedido especial do diretor Darci Werle e do conselheiro Pedro 
Capelão para que os associados do interior participem mais e aproveitem tudo o 
que a AACRT está lhes proporcionando. Ao final os sócios puderam se manifestar, s e 
satisfazer suas duvidas e trazer sugestões aos gestores e conselheiros da associação.

O encontro de Rio Grande aconteceu no Restaurante e Buffet Flory e reuniu 21 
sócios. Em Pelotas a comitiva foi recebida por 25 associados na própria sede da Dele-
gacia, que compartilha um excelente espaço com o Sinttel. Os encontros foram encer-
rados após deliciosos almoços oferecidos pelas Delegacias Regionais de cada cidade. 

A AACRT, em parceria com a 
Hospitalar, está desenvolvendo o con-
teúdo programático de um Treinamento 
para Cuidadores. 

Como estamos em processo de 
desenvolvimento, gostaríamos de saber 
sobre o seu interesse em participar e a 
sua opinião e expectativa sobre o que 
você gostaria de ver nas aulas.

Pedimos a quem estiver realmen-
te interessado em melhorar seus conhe-
cimentos nesta área e residir em Porto 
Alegre (ou Grande Porto Alegre), que 
entre em contato Ligue para a Central de 
Apoio (51) 3269-5006, ou mande um 
e-mail para centraldeapoio@hospitala-
rhomecare.com.br

Treinamento 
para Cuidadores

A sua contribuição é 
muito importante!


