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Contingência fiscal 
julgada inconstitucional

Participe.

No dia 24 de abril o presidente Newton re-
cebeu, do escritório de advocacia Pimentel & Ro-
henkonl Advogados Associados, a informação de 
que no dia anterior o Supremo Tribunal Federal - 
STF havia julgado, por unanimidade de seus pares, 
a inconstitucionalidade da cobrança da contingên-
cia fiscal. 

Com esse julgamento fica nula a cobrança da 
Secretaria da Receita Federal e tornará sem efeito 
as ações, ainda em caráter administrativo, contra a 
AACRT.

A referida decisão livra a AACRT do risco de 

pagamento de um valor que corresponde a duas 
vezes e meia o valor do seu patrimônio, além de 
eventuais riscos dos atuais administradores da as-
sociação.

Foi uma enorme vitória galgada na paciência, 
persistência e certeza de que estávamos gestionando na 
direção certa. 

Nesse momento a AACRT terá que aguardar 
o acórdão judicial e as determinações operacionais 
e administrativas, para após ingressar com pedido 
junto a Secretaria da Receita Federal visando a ex-
tinção das ações em andamento.

Reajuste anual do 
Unimax é de 12%

As diretorias da AACRT e da ASTTI infor-
mam que, após negociação com a Unimed 
Porto Alegre que inicialmente requereu um 
índice de 17,14% para o reajuste anual do 
Plano de Saúde Regulamentado Unimax, a vi-
gorar a partir de 01 de julho de 2014, ficou 
acordado entre as partes que o mesmo será 
de 12% (doze por cento), sendo 11,5% repas-
sado para a Unimed e 0,5% para o Programa 
de Gerenciamento da Saúde – PGS.

Assembleia Geral Ordinária aprova resultados de 2013
A Assembleia Geral Ordinária para deliberação sobre 

o Relatório de Diretoria, o Balanço Patrimonial e de Resul-
tados e pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
ocorrida no dia 29 de abril de 2014, reuniu 62 sócios efeti-
vos que aprovaram por unanimidade todos os itens da pauta.

Na assembleia foi também ratificada por unanimida-
de a concessão de títulos de Sócios Beneméritos, indicados 
pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho de Ad-
ministração, os associados João Galdino Paranhos, Dagomir 
Bernardino Martinez, Dalva Leal Martins, Ivo Edgar Heilmann 
(homenagem póstuma), Zaida Gussi Donadel e Saturnino 
Manoel da Rosa.

Após as deliberações, foi servido um coquetel aos só-
cios que participaram da assembleia.

II TORNEIO ESTADUAL

A segunda edição do torneio 
estadual de jogos está marcada para 
o período de 3 a 7 de novembro, no 
Hotel Fazenda Figueiras, em Imbé. As 
inscrições  já estão abertas.

O custo para participação 
é R$ 300,00 para jogadores e  R$ 
750,00 para não jogadores (acom-
panhantes ou torcedores), incluindo 
hospedagem e alimentação em to-
dos os dias do torneio, valores que 
podem ser parcelados.

XI Seminário ANAPAR 
Regional Rio Grande do Sul

Dias: 12 e 13 de Setembro 2014

Local: AIAMU - Associação dos 
Agentes Fiscais da Receita 
Municipal de Porto Alegre 
Rua dos Andradas, 1234 - 8º andar
Porto Alegre/RS

Inscrições: AACRT Eventos - 
Fone: 3219.1050

Investimento com almoço: 
Sócio ANAPAR: R$ 80,00
Não Sócio ANAPAR: R$ 100,00

Das 
atividades 
e Eventos 

da sua
Associação.

Faixa idade Coletivo   Individual
 (Semi-Privado) (Privado)
00-18 144.09   168.15
19-23 207.64   229.02
24-28 239.80   274.16
29-33 272.42   312.93
34-38 295.33   325.53
39-43 311.44   331.58
44-48 351.92   411.97
49-53 367.23   471.98
54-58 383.17   473.58
59 > 647.63   1008.73
  

TABELA VALORES UNIMAX / AACRT – 
A PARTIR DE 01/07/2014
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 Editorial

Obituário

NOME      DATA     DATA  NATURALIDADE
      NASCIMENTO  FALECIMENTO

Delegacias

EUCLIDES FRANCISCO BARASUOL   13/05/1932  06/04/2014 CRUZ ALTA/RS
NATALICIO VARGAS    11/09/1939  17/04/2014 CANOAS/RS
EVARISTO DUARTE ARAUJO  03/05/1947  04/05/2014 PORTO ALEGRE/RS
PARAGUASSU ALMERAO  08/01/1945  14/05/2014 PORTO ALEGRE/RS
HELIO FERNANDES GIL   10/06/1952  17/05/2014 CANOAS/RS
HELENA MARQUES FEIX   27/06/1948  21/05/2014 CANOAS/RS
ILKA HOELTZ    04/05/1935  25/05/2014 CANDELARIA
MARIA GEZUINA P. MIKALAUSCAS 18/01/1920  31/05/2014 SANTA MARIA
ANAURELINO ALBERY SOARES  21/06/1936  19/06/2014 PORTO ALEGRE/RS
VALTER ARAUJO DA MATTA  17/10/1934  20/06/2014 NOVO HAMBURGO/RS

Como é bom se deparar com uma 
ótima notícia. Foi a que no decorrer do 
segundo trimestre do corrente ano a AA-
CRT teve, mais precisamente no dia 24 
de abril, quando o Plenário do Supre-
mo Tribunal Federal – STF, por unanimi-
dade de seus pares, deu provimento a 
recurso extraordinário de uma empresa 
de consultoria, com repercussão geral 
reconhecida, e declarou a inconstitucio-
nalidade da contribuição previdenciária 
de 15% (quinze por cento) incidente 
sobre o valor de serviços prestados por 
meio de cooperativas de trabalho (no 
presente caso a Unimed Porto Alegre), 
com recolhimento pelo prestador de 
serviço (AACRT), extrapolando as regras 
constitucionais referentes ao financia-
mento da seguridade social. Os valores 
cobrados da AACRT pela Secretaria da 
Receita Federal – SRF, desde o ano de 
2001 até o mês de março de 2014, se 
aproximavam de vinte e cinco milhões 
de reais, ou seja, duas vezes e meia o 
valor patrimonial da Associação. Mes-
mo com uma possível negociação, caso 
houvesse necessidade de pagamento, 
com redução de parte dos valores ad-
vindos de multa, o compromisso se tor-
naria insustentável para a AACRT. Com 
a inconstitucionalidade decretada pelo 
STF a AACRT se livra desse “fantasma” 
que a assolava, o qual, em conformi-
dade com o Código Civil Brasileiro, 
também preocupava sobremaneira os 
administradores (membros do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executi-
va e do Conselho Fiscal) que atuaram 
e atuam desde o ano de 2001, que 
estavam com seus nomes contidos nos 
processos administrativos da Receita Fe-
deral. Por fim, podemos tranquilamente 
afirmar de que essa foi mais uma vitória 
galgada na persistência, na confiança, 
na paciência e nos pensamentos positi-
vos dos envolvidos no referido processo.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva aprovou a interiorização da In-
clusão Digital, além de um subsídio de 40% (quarenta por 
cento) do valor total do curso (que é de R$ 290,00), além 
do compromisso com o ressarcimento das despesas de des-
locamento, hospedagem e refeições do Professor Alexandre 
Arens. O curso é oferecido e coordenado, em parceria, pelas 
entidades AACRT, ASTTI, SINTTEL/RS e AFABAN.

Os associados do interior terão de pagar apenas 

Em maio de 2014, dias 20 e 21, a AACRT promoveu o primeiro encontro do ano das Delegacias Regionais , nas dependên-
cias do Hotel Continental. Participaram 34 associados entre Delegados, Vice Delegados, Diretoria Executiva e colaboradores. 

O evento foi realizado em um hotel em frente à estação rodoviária de Porto Alegre com o intuito de evitar desperdício de 
tempo e custos com deslocamentos, além da oportunidade de melhor integração entre os participantes .

No dia 20/05 (terça-feira) o encontro aconteceu  das 14 às 18h e no dia 21/05 (quarta-feira) das 09 às 12h30min. 
Entre os assuntos tratados estiveram 

a apresentação do Relatório da Diretoria 
Executiva do ano de 2013 pelo presidente 
Newton Lehugeur; a seguir o balanço patri-
monial e de resultados de 2013 pela coor-
denadora financeira da AACRT, Eliane Alves; 
informações sobre o Programa de Gerencia-
mento da Saúde, Contingência Fiscal, Plano 
de Benefício Saldado, Unimed e Seguro de 
Vida. Foi apresentada também proposta so-
bre a interiorização do Projeto Digital pelo 
professor Alexandre Arens, tema que foi am-
plamente aceito pelas delegacias presentes.

No dia seis de maio uma comitiva formada por diretores, con-
selheiros e voluntária estiveram em Rio Grande a fim de participar da 
despedida da Delegada Regional de Rio Grande, Dalva Leal Martins, 
e da posse da nova Delegada, Maria Terezinha N. Ferreira e do Vice 
Delegado, Dinarte Rodales de Souza.  A cerimônia ocorreu durante 
um almoço reunindo um grande e empolgado número de sócios da-
quela Delegacia.

 Estiveram presentes a diretoria da AACRT,  composta pelo pre-
sidente Newton Lehugeur, a Vice Presidente Eva Beatriz Teixeira Cor-
rea, o Diretor Financeiro, Jairo Baroni Castoldi, a Diretora Social, 
Marli de Roma Pinheiro Prado e o Diretor Adjunto, Darci Werle. Ainda 
acompanharam o grupo os representantes do Conselhos de Adminis-
tração, Iolanda  Bohn e do Conselho Fiscal, Tabajara da Silva Bregão, 
a colaboradora Hilda Gonçalves Diogo e a  jornalista da AACRT, 
Márcia Souza.

Curso Básico de Informática no Interior
R$174,00 (cento e setenta e quatro reais), que poderá ser 
pago em três parcelas mensais de R$58,00 (cinquenta e oito 
reais) cada uma.

O início do curso será na Delegacia Regional de Passo 
Fundo, em 14/07/2014 e o encerramento em 05/12/2014, 
na Delegacia Regional de Novo Hamburgo.

As delegacias que não constam no cronograma de 
2014 serão incluídas no próximo ano.

CRONOGRAMA DO CURSO

Novos Delegados 
nomeados - 

Viamão e Lajeado
A Delegacia Regional de Via-

mão está com novo Delegado e 
Vice.  Assumiram no segundo trimes-
tre/2014  como Delegado Hermes 
Fraga Marconcine e como Vice Dele-
gado Terezinha de Castro Silveira.

Na Delegacia Regional de La-
jeado tomou posse o Vice Delegado 
Elvídio Pires Siqueira.

Mudanças na Delegacia de Rio Grande

Encontro Delegacias Regionais

Passo Fundo  14/07/2014 a 25/07/2014
Santa Cruz  04/08/2014 a 15/08/2014
Santa Maria  25/08/2014 a 05/09/2014
Pelotas   15/09/2014 a 26/09/2014
Caxias do Sul  06/10/2014 a 17/10/2014
Lajeado  03/11/2014 a 14/11/2014
Novo Hamburgo 24/11/2014 a 05/12/2014



EventosSaúde

CRONOGRAMA DO CURSO

Acompanhamento do 2º Trimestre/14

Conferência Estadual de 
Saúde do trabalhador e 

da trabalhadora- 
3ª CEST/RS

Evento de abrangência esta-
dual ocorrido nos dias 05, 06 e 07 
de junho, em Porto Alegre contou 
com a participação das associa-
das Ironita Rezende e Ana Maria 
Albernaz, como representantes da 
Fetapergs na conferência.

CURSO DE 
CUIDADORES

O Programa de Gerenciamen-
to da Saúde até o mês de maio esta-
va atendendo a 1.311 associados da 
AACRT e da ASTTI, usuários do pla-
no de saúde Unimax. O número de 
assistidos por associação está assim 
dividido:  

O acompanha-
mento dos participantes 
do programa continua 
sendo realizado de for-
ma efetiva por telefone 
e através das visitas do-
miciliares, que são rea-
lizadas por profissionais 
da área de enferma-
gem, nutrição  e fisio-
terapia, com o objetivo 

de manter a saúde de todos em dia 
em todos os aspectos.

O interior do Estado também 
está participando do PGS, com os 
doentes crônicos recebendo o mesmo 
acompanhamento que a Capital. No 
mês de abril  foram visitadas as cida-
des de Taquari, Santa Cruz e Santa 
Maria; em maio as visitas foram para 
Tramandaí, Osório, Imbé, Capão da 
Canoa, Pelotas e Rio Grande e, em ju-
nho Guaíba, Novo Hamburgo, Taquara 
e Lajeado.

PROGRAMA 
ONCOLÓGICO  
Um acompanhamento espe-

cial está sendo dedicado aos associa-
dos com doença oncológica (câncer), 
fazendo parte desta patologia, até 
maio, um grupo de oito associados.   

AACRT e ASTTI, em parceria 
com a Empresa Hospitalar, promovem, 
a partir de julho/2014, o primeiro 
Curso de Cuidadores, com objetivo de 
capacitar associados leigos, sem qual-
quer formação na área da saúde, para 
prestarem atendimento básico aos pa-
cientes que necessitem de cuidados es-
senciais. O curso será ministrado por 
profissionais da área da saúde (Mé-
dico, Enfermeiro, Assistente Social, Fi-
sioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, 
Fonoaudiólogo e Farmacêutico), sob a 
coordenação da Hospitalar. As turmas 
contarão com um número máximo de 
vinte associados. 

Para maiores informações sobre 
inscrições, valor do investimento/for-
ma de pagamento, local onde serão 
ministradas as aulas, além  de datas e 
horários do curso, basta ligar para (51) 
3219-1050 (horário comercial) ou atra-
vés do e-mail: pgs@aacrt.org.br, com a 
Assistente Social Maria Beatriz.

Programa de 
Gerenciamento da Saúde - PGS

Seminário Nacional de Inclusão Digital

Almoço em homenagem às mães

Arraiá da Telefonista

Um grupo de aproximadamente 18 pessoas entre associados e alunos do 
Projeto Inclusão Digital, foram a Passo Fundo-RS no dia 28/04/14 para partici-
par do 3º SENID - Seminário Nacional De Inclusão Digital: Educação em tempos 
de conexão, abundância e compartilhamento. O seminário foi realizado pela 
UPF – Universidade de Passo Fundo e os professores Alexandre Arens e Márcia 
Cristina Moraes (PUCRS) foram convidados a palestrar sobre Inclusão Digital na 
Terceira Idade e o relato de sua experiência realizado no Sinttel/RS. O grupo foi 
recepcionado pela Delegacia Regional da AACRT e Sinttel-RS de Passo Fundo.

Realizado em 27 de junho, a 
festa em homenagem às telefonistas, 
através da tradicional parceria entre 
AACRT, ASTTI e SINTTEL, lotou o sa-
lão de festas da AACRT, não apenas 
de pessoas fantasiadas, mas tomadas 
de muita energia e motivação para co-
memorar. 

Com os tradicionais pratos típi-
cos das festas juninas sendo servidos, 
tais como, pinhão, pipoca, amen-
doim, paçoca, quentão, entre vários, 
os “caipiras” dançaram  quadrilha e 
outras tantas danças pela tarde afora. 

No meio da festa fez-se uma 
pequena interrupção para render ho-
menagem às telefonistas através da 
entrega de duas placas, sendo uma a 

Ieda Fátima Tomazzoni e outra a Maria 
Terezinha Lemos Freitas, ex-telefonistas 
que representaram todo o grupo. Muitos 
brindes foram sorteados entre as telefo-
nistas, sendo todas contempladas com 
uma lembrança.

IV Encontro de Capacitação de Voluntários 
Nos dias 27, 28 e 29 de maio, realizou-se o IV Encontro de Capacitação de Voluntários da AACRT, 

no Convento dos Freis Capuchinos, em Porto Alegre, que teve como objetivo, além de prestar atualizações 
sobre o tema e sobre a AACRT, auxiliar o interior a implantar ações de voluntariado em suas sedes. O en-
contro teve a participação de 16 associados de diversas Delegacias do Interior e de Porto Alegre. Um novo 
encontro está previsto para o terceiro trimestre de 2014.

No dia 14 de maio, no almoço mensal da AACRT, aconteceu a Homena-
gem as Mães,  cujo cardápio contemplou a culinária italiana e distribuiu lembran-
ças e brindes para as mães. 

O almoço superou aos demais, pois contou com um público de 353 pes-
soas. Estavam presentes como convidadas as delegacias de Pelotas, Rio Grande 
e Santa Cruz.

Julho  Atividades  Local
2  Entrega Troféu Sócio Benemérito   AACRT
9  Almoço: Feijoada  Geraldo Santana
16  Chá com Palestra: 
  Massagem Ayurvédica  AACRT
23  Chá com Palestra: 
  A Comunicação e as Relações Sociais  AACRT
30  Chá com Música  AACRT

Agosto  
6  Chá Semanal   AACRT
13  Almoço Mensal -  
  Paella - Homenagem aos Pais   ASTTI
19 a 26  Turismo - Porto Seguro 
  (Grupo Fechado)  Bahia
20  Chá Semanal   AACRT
27  Chá Semanal   AACRT

Setembro  
3  Chá Semanal   AACRT
10  Almoço Churrasco   ASTTI
12 e 13  Seminário Anapar Sul   Porto Alegre
12  Dia do Homem de Rede   ASTTI
17  Chá Semanal   Acampamento
    Farroupilha
24  Chá Semanal   AACRT

 Eventos do próximo trimestre/2014 



Previdência

O XV Congresso Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão 
aconteceu em Campinas, nos dias 
24 e 25 de abril, reunindo associa-
dos da Anapar de todos os Estados 
do país. 

Esta edição do congresso foi 
realizada em Campinas como for-
ma de homenagem póstuma a Luiz 
Gushiken, um dos políticos brasilei-
ros com a maior folha de serviços 
de apoio aos fundos de pensão, de 
incentivo à participação dos traba-
lhadores na gestão e de democrati-

Visando resgatar todo o acervo possível 
de telefonia, continuamos a pesquisar a 
história da CRT para, num futuro próxi-
mo, contarmos tudo na linha de tempo que 
será exposta no  Memorial CRT.

Ruben Dario Vives
Membro do Conselho de Administração

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.343/2013
UTILIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES  

DE JAN/89 A DEZ/95
Quem se aposentou através de fundo de pensão no período de janeiro de 

2008 a dezembro de 2012 pode pleitear o montante de imposto retido indevi-
damente no período de janeiro/1989 a dezembro/1995, considerando o saldo 
atualizado das contribuições vertidas ao plano pelo participante (planilha já dis-
ponibilizada no site da Fundação Atlântico), através da retificação da declaração 
do imposto de renda.  A Receita Federal publicou a Instrução Normativa (IN) nº 
1.343, em 08 de abril de 2013, disciplinando essa situação.

FUNDOS DE PENSÃO - Congresso Anapar em Campinas

Assembleia Geralzação das entidades de previdência.
Ao final dos debates foi apro-

vada a “Carta de Campinas - Incen-
tivar os fundos de pensão é dever 
de todos”, documento a ser entre-
gue aos candidatos à Presidência da 
República nas eleições de outubro. 
Dentre as reivindicações aprovadas 
na Carta de Campinas destacamos 
as seguintes:  criar um espaço per-
manente de diálogo e debate entre 
representantes do Governo, dos 
participantes, dos fundos de pen-
são, dos patrocinadores e instituido-

res, com objetivo de propor formas 
de incentivo e fomento à previdência 
complementar; aprofundar a demo-
cratização dos fundos de pensão, 
com garantias legais de gestão pa-
ritária nos fundos de pensão, elei-
ção direta de metade dos dirigentes, 
estabilidade para os representantes 
dos trabalhadores e fim do voto de 
qualidade; revisão normativa para 
melhorar a qualidade dos planos 
de previdência, garantindo padrões 
mínimos de benefícios e níveis de 
contribuição adequados para a 
formação de reservas, bem como 

a preservação dos direitos acumu-
lados e do contrato previdenciário; 
criar tratamento tributário diferen-
ciado para os fundos fechados de 
previdência complementar, seus 
participantes e patrocinadores e me-
didas reais de incentivo à poupança 
previdenciária de longo prazo; reo-
rientar a atuação dos órgãos regu-
ladores e fiscalizadores, com obje-
tivo de cumprir de fato seu objetivo 
constitucional de proteger os direitos 
dos participantes e preservar o con-
trato previdenciário.

A sustentabilidade da ANAPAR foi o tema central da ASSEMBLEÍA GERAL 
realizada em 26 de abril, logo após o Congresso. Após intenso debate, os de-
legados presentes aprovaram um conjunto de medidas para garantir a sustenta-
bilidade da ANAPAR. Dentre elas estão a realização de Campanha de filiação, 
ampliação da oferta dos contratos ANAPAR SERVIÇOS e aumento da anuidade 
para R$ 50,00 a partir de 01 janeiro de 2015.  A assembleia também aprovou a 
cobrança de uma anuidade extra de R$ 30,00 no final do ano de 2014, a título 
de taxa para fortalecimento da entidade.

Oficinas e Futsal

Cronograma de Atividades do Social no 3º trimestre

ATIVIDADE   DIA / HORA  LOCAL
Oficina de Artesanato  Segundas  Salão Social
    14h às 16h 
Oficina de Ritmos  Segundas  Salão Social
    16h30 às 17h30 
Oficina de Culinária  10h às 14h  Cozinha do salão  
       social/Auditório
Oficina  de Pilates  Terças   Salão Social
    15h às 16h15 
Oficina de Biodança  Terças   Salão Social
    16h15 às 17h30 
Oficina de Informática  Terças/sextas  Sala do Conselho
    14h às 17h 
Oficina de Teatro  Sextas   Salão Social
    14h às 17h 
Espaço Convivência Futsal Sextas   ASTTI
    A partir das 17h 

Semana do Aposentado 

BOTECO NO 
JOGO DO BRASIL: 

aquecendo os tamborins 

No dia 17 de junho foi realizado 
o famoso “Boteco do Aposentado”, que 
contou com a presença de 68 associa-
dos torcedores do Brasil. A atividade foi 
organizada pelo Serviço Social e pelos 
voluntários do Grupo Qualidade de 
Vida, contando ainda com a Oficina de 
Culinária, que preparou um delicioso 
prato feito, de boteco, denominado Picadinho à Maria Luiza. Segundo os 
participantes, nesse dia só faltou mesmo o gol do Brasil. 

Um dia na Colônia Alemã 
Seguindo a proposta de conhecer as 

colonizações do Estado, no dia 24 de junho, 
um grupo de  38 associados foi conhecer um 
pouco da colonização alemã na cidade de 
Salvador do Sul, que se deliciou com a histó-
ria da cidade e sua culinária alemã.

I Torneio de Jogos de Porto Alegre 
O primeiro Torneio de Jogos de Porto Alegre aconteceu no período de 

28 de março a 15 de maio reunindo 67 associados que jogaram as diversas 
modalidades, como: canastra, damas, dominó, escova, futebol de mesa, 
futsal, general, pebolim, pife, pontinho, sinuca e xadrez. O encerramento 
do Torneio ocorreu no dia 16 de maio com um Almoço no salão social da 
Associação com a Premiação dos vencedores de cada modalidade. 

O II Torneio de Jogos de Porto Alegre iniciará dia 16 de julho, não 
perca tempo, inscreva-se e prepare-se para o II Torneio ESTADUAL! 

Eventos do Trimestre Anterior  

Coral da AACRT se
apresentou no Encontro
de Coros do Grêmio
Náutico Gaúcho
em 8 de junho.

9/4  Almoço (churrasco)  
 269 pessoas 
14/5  Almoço Mães 
 353 pessoas
17/5  Festmalha    
 63 pessoas
8/6  Apresentação Coral – 
  Grêmio Náutico Gaúcho  
11/6  Almoço Campeiro  
 288 pessoas 
27/6  Arraia da Telefonista  
 116 pessoas

A Semana do Aposentado, que a partir desse 
ano passou a acontecer em junho, teve sua progra-
mação reduzida devido aos  jogos da COPA. 

Entretanto, os organizadores mantiveram a 
mesma preocupação em desenvolver atividades vol-
tadas para a questão do conviver, do estreitar relações, oportunizando assim, 
momentos culturais, integradores e de trocas de experiências. As atrações 
programadas foram as seguintes: 


