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Jantar-Baile
37 anos da AACRT

Sucesso do VII Encontro da AACRT em Laguna
Muita alegria, energia e satisfação. Esse foi o 

resultado do Encontro Anual dos associados da AA-
CRT deste ano, em sua sétima edição, realizado em 
Laguna, Santa Catarina, no hotel Laguna Tourist, en-
tre os dias 20 e 24 de outubro.  

As mais de 250 inscrições no Encontro supera-
ram as expectativas da organização, que definiu o hotel 
baseada no evento de 2013, quando levou 180 pessoas 
a Canela, na serra gaúcha. Em uma semana a capaci-
dade do hotel Laguna Tourist, que é de 200 pessoas, 
esgotou-se e foi necessário acomodar mais cinquenta 
inscritos em um outro hotel na cidade, com igual con-
forto. Uma nova logística de transporte foi estabeleci-

da para buscar e levar o grupo até o local do evento, de 
forma a proporcionar a igual participação de todos.

Nos quatro dias do evento foram organizadas 
muitas atividades especialmente elaboradas para os 
participantes, dentre elas a apresentação do Coral da 
AACRT em várias oportunidades, shows artísticos dos 
Macucos, Boca da Noite, Show Latino, Eles & Elas, o 
disputado Show de Talentos, além de jantares espe-
ciais e temáticos como Uma Noite Tropical e Uma Noi-
te no Cassino, palestras e muita gastronomia.

Ênfase na Saúde
Durante o encontro os participantes tiveram a 

oportunidade de participar diariamente de ativida-
des físicas orientadas, conduzidas pelos educadores 
físicos Luiz Henrique Nunes, Daniel Fortes e mais dois 
professores lagunenses, promovendo caminhadas di-
árias, hidroginástica, alongamento e zumba, com vá-
rias turmas formadas por dia, para atender ao enorme 
grupo de interessados.

O dia 23 de outubro foi dedicado exclusivamen-
te à saúde, quando houve caminhada e hidroginástica 
pela manhã e, à tarde, a coordenadora do Monitora-
mento da Hospitalar, Luciane La-Rocca Silveira, fez uma 
palestra interativa sobre saúde preventiva, provocando 
a participação de todo o animado grupo presente. 

Seis de dezembro 
foi o grande dia 

para os associados 
da AACRT, que 

aguardaram um ano 
inteiro pelo maior 
acontecimento da 
nossa entidade: o 

baile de 37 anos da 
associação, que este 
ano reuniu quinhen-
tas pessoas no clube 

Geraldo Santana 
para a comemo-
ração que teve o 

México como tema.  

Troféu Destaque

Na reunião do Conselho de Administração de 
30/09/2014, ata nº 206, foi aprovado pela unanimidade 
dos conselheiros a concessão do título Destaque AACRT 
a Júlio César Cavalcante Wilasco, Superintendente de Ma-
rketing e Vendas da Cooperativa Médica Unimed Porto 
Alegre; Ruben Dario Vives, idealizador do Memorial CRT, 
Flávio Leonardo da Silveira Rodrigues, Paulo Rui Pereira e 
Newton Lehugeur, presidentes das entidades SINTTEL/RS, 
ASTTI e AACRT, no período inicial da histórica parceria en-
tre as referidas entidades. 

A entrega dos troféus e do diploma aos homenage-
ados foi efetuada em cerimônia realizada no dia 19 de de-
zembro, na última reunião do ano do Conselho de Admi-
nistração, durante as festividades de encerramento do ano 
entre os membros dos órgãos administrativos (Conselho 
de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal). 



Editorial
Saúde

CComo é de costume, na última edição do ano omo é de costume, na última edição do ano 
são destacadas as ações desenvolvidas esão destacadas as ações desenvolvidas e
em andamento no corrente ano, citadas asem andamento no corrente ano, citadas as

que deverãoque deverão ter continuidade e as novas para oter continuidade e as novas para o
ano de 2015. O ano de 2014 foi excelente paraano de 2015. O ano de 2014 foi excelente para
a Associação, sendo quea Associação, sendo que no mês de abril foi de no mês de abril foi de--
clarada inconstitucional pelo Supremo Tribunalclarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal – STF a Lei da Contingência Fiscal, que Federal – STF a Lei da Contingência Fiscal, que 
eliminou o pedido de cobrança por parte da Reeliminou o pedido de cobrança por parte da Re--
ceita Federal do valor corrigido aproximado deceita Federal do valor corrigido aproximado de
R$25 milhões de reais, quase duas vezes e meia R$25 milhões de reais, quase duas vezes e meia 
o valor do patrimônio da AACRT.o valor do patrimônio da AACRT.

Em setembro conseguimos a transferência Em setembro conseguimos a transferência 
das apólices do seguro de vida em grupo da fadas apólices do seguro de vida em grupo da fa--

--
ros para a empresa Icatu Seguros S.A., que atuaros para a empresa Icatu Seguros S.A., que atua
em parceria com a empresa corretora Amauri em parceria com a empresa corretora Amauri 
Bueno Seguros. No mesmo mês, demonstrandoBueno Seguros. No mesmo mês, demonstrando

--
-Lajeado aprovaram a doação do imóvel de sua -Lajeado aprovaram a doação do imóvel de sua 
sede social, que possui uma área com mais de sede social, que possui uma área com mais de 
um ha (superfície de 10.289,35m2). No mês deum ha (superfície de 10.289,35m2). No mês de
outubro a Associação conquistou junto a Prefeioutubro a Associação conquistou junto a Prefei--
tura Municipal de Porto Alegre a isenção tributura Municipal de Porto Alegre a isenção tribu--
tária do IPTU dos imóveis da sede social e dotária do IPTU dos imóveis da sede social e do
apartamento. Para o ano de 2015, no Plano deapartamento. Para o ano de 2015, no Plano de
Ação aprovado pelo Conselho Fiscal, destacamAção aprovado pelo Conselho Fiscal, destacam--
-se as seguintes ações: manter a atual parce-se as seguintes ações: manter a atual parce--
ria histórica entre as entidades AACRT, ASTTI eria histórica entre as entidades AACRT, ASTTI e
SINTTEL/RS; dar continuidade ao Programa deSINTTEL/RS; dar continuidade ao Programa de
Gerenciamento da Saúde – PGS e implantar oGerenciamento da Saúde – PGS e implantar o
Programa de Saúde Preventiva; divulgar no sitePrograma de Saúde Preventiva; divulgar no site
da AACRT as informações relativas às despesas da AACRT as informações relativas às despesas 
com procedimentos com internações hospitacom procedimentos com internações hospita--
lares, permitindo que os associados venham a lares, permitindo que os associados venham a 
se tornar auditor dos gastos realizados; estuse tornar auditor dos gastos realizados; estu--
dar a viabilização de um plano de inclusão sodar a viabilização de um plano de inclusão so--
cial de saúde assistencial que atenda os atuaiscial de saúde assistencial que atenda os atuais
usuários dos planos de saúde Unifácil e Centrousuários dos planos de saúde Unifácil e Centro
Clínico Gaúcho e também os aproximadamenClínico Gaúcho e também os aproximadamen--
te 1.000 associados que atualmente não poste 1.000 associados que atualmente não pos--
suem nenhum tipo de plano de saúde; estudarsuem nenhum tipo de plano de saúde; estudar
a viabilidade de implantação de um sistema dea viabilidade de implantação de um sistema de
pensionato para associados, visando o cuidadopensionato para associados, visando o cuidado
individual, o atendimento personalizado, a seindividual, o atendimento personalizado, a se--
gurança, o poder da amizade e as vantagens gurança, o poder da amizade e as vantagens 

integração dos associados residentes no interiorintegração dos associados residentes no interior
do Estado, através das dezessete Delegacias do Estado, através das dezessete Delegacias 
Regionais em funcionamento. Para a realizaçãoRegionais em funcionamento. Para a realização
das referidas ações dependemos da continuidadas referidas ações dependemos da continuida--
de do trabalho desenvolvido pelos membros dos de do trabalho desenvolvido pelos membros dos 
órgãos administrativos, dos associados coordeórgãos administrativos, dos associados coorde--
nadores e voluntários e da parceria com o corpo nadores e voluntários e da parceria com o corpo 
de empregados, aos quais aproveitamos a oporde empregados, aos quais aproveitamos a opor--
tunidade para agradecer pelo profícuo trabalho tunidade para agradecer pelo profícuo trabalho 

--
jamos que a ano de 2015 continue trazendo a jamos que a ano de 2015 continue trazendo a 
todos os associados felicidade e saúde e que nos todos os associados felicidade e saúde e que nos 
permita cumprir o principal objetivo da Associapermita cumprir o principal objetivo da Associa--
ção que é o de proporcionar o bem-estar social. ção que é o de proporcionar o bem-estar social. 

Diretoria Executiva.Diretoria Executiva.

Nota de falecimento

Reajustes contratuais dos planos de 
saúde Unifácil e Não Regulamentado

Em reunião no dia 10/11/14, na sede social da AACRT, com a pre-
sença  dos presidentes das entidades AACRT e ASTTI e de representante
da Cooperativa Médica Unimed Porto Alegre, foram definidos os índices
de reajustes contratuais anuais dos planos de saúde Unifácil e Não Re-
gulamentado.

No  Plano de Saúde Regulamentado UNIFÁCIL o índice de rea-
juste acordado,  a partir de 01 de dezembro de 2014, é de 9,65% (nove
vírgula sessenta e cinco por cento), o mesmo índice aplicado pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar - ANS para os planos individuais e
familiares.

Já o Plano de Saúde Não Regulamentado receberá o reajuste de
20% (vinte por cento), também  a partir de 01 de janeiro de 2015.

Projeto de Extensão para pessoas
com DM II ou dislipidemias

A Hospitalar está trabalhando em parceria  com 
a Escola Superior de Educação Física da UFRGS em um 
projeto de Extensão voltado para pessoas com Diabetes 
tipo 2 ou dislipidemias. Este projeto, elaborado para 

foi aberto à comunidade em geral, mas  os participan-
tes dos PGS terão um diferencial, terão um desconto de 
dois terços em relação ao que é cobrado para a comu-
nidade (custo de aproximadamente 33,33%).

O programa será composto por caminhada e/
ou corrida na pista atlética da ESEF, montado de forma 
personalizada a partir da avaliação inicial com exames 

equipamentos. O projeto consiste em um programa 
de treinamento aeróbico com objetivo de controle do 
Diabetes tipo 2 e das dislipidemias, programado em 
ciclos de 4 meses de treinamento, totalizando 12 meses 
de exercícios. Ao término de cada ciclo os participan-

reprogramar o próximo ciclo, permitindo uma adequa-
da progressão no programa de exercícios a cada um 
dos participantes.

O médico da Hospitalar solicitará exames labora-
toriais que serão realizados pelo participante através do 
seu plano de saúde (Unimed) no laboratório referencia-

-

de vida) serão disponibilizadas aos integrantes do pro-
jeto, para que possam acompanhar o seu desempenho.

As aulas ocorrerão 3 vezes por semana, nas se-
gundas, quartas e sextas-feiras, em turmas divididas em 
4 grupos, nos seguintes horários: 7h30min às 8h30min; 
8h30min às 9h30min, 9h30min às 10h30min e 10h30min 
às 11h30min. Os participantes serão acompanhados na 

controle da intensidade da caminhada ou corrida (quan-
do for o caso) que o indivíduo precisará manter.

Os interessados deverão procurar a Secretaria 
de Extensão da ESEF pelos telefones (51) 3308 5866 ou 
3308 5834 ou diretamente no local, na Rua Felizardo, 
750, bairro Jardim Botânico. Os professores responsá-
veis são: Luiz Fernando Martins Kruel e Rodrigo Sudatti 
Delevatti. O investimento é de 12 parcelas mensais de 
R$ 40,00, exclusivamente para os participantes do PGS. 
http://www.ufrgs.br/esef/site/atividades-comunitarias/

Com enorme pesar, a Diretoria Executiva da AACRT comunica o falecimento de sua 
ex-diretora e membro do Conselho de Administração, Luciana Maria Centeno dos Santos, 
ocorrido no dia 07/11/2014, em Porto Alegre. Luciana trabalhou como voluntária da AA-
CRT desde 2009, exercendo os cargos de Diretora Adjunta, Diretora Tesoureira e membro 
do Conselho de Administração da AACRT, cargo este ocupado até o seu óbito. Formada 
em Engenharia de Sistemas, na CRT trabalhou a maior parte do tempo na área de TI, no 
bairro Bela Vista,  Departamento de Engenharia de Sistemas.  Deixou um casal de filhos e 
o esposo, Juca, também nosso colega, e muita saudade entre os seus amigos.
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Expediente

Obituário

SOS Unimed no PGS

Em abril de 2015 começam a vencer Em abril de 2015 começam a vencer 
os SOS UNIMED dos primeiros participanos SOS UNIMED dos primeiros participan--
tes do programa, que aderiram em setemtes do programa, que aderiram em setem--
bro/2012. O compromisso da UNIMED ébro/2012. O compromisso da UNIMED é
fornecer o SOS UNIMED gratuitamente parafornecer o SOS UNIMED gratuitamente para
os participantes do PGS nos dois primeirosos participantes do PGS nos dois primeiros
anos.  Solicitamos a quem desejar permaneanos.  Solicitamos a quem desejar permane--
cer com o atendimento emergencial do SOS cer com o atendimento emergencial do SOS 
UNIMED, que entre em contato com o setorUNIMED, que entre em contato com o setor
de atendimento da sua associação e contrade atendimento da sua associação e contra--
te o plano. O valor mensal é de R$ 16,00 porte o plano. O valor mensal é de R$ 16,00 por
pessoa.pessoa.
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ESMAEL RIBEIRO DORNELESESMAEL RIBEIRO DORNELES 24/09/194624/09/1946 07/10/201407/10/2014 NOVO HAMBURGONOVO HAMBURGO
HELENA BELZARENO RIBEIRO 05/11/1934 19/10/2014 ALVORADA
JOSE CARLOS DUTRAJOSE CARLOS DUTRA 26/03/194326/03/1943 27/10/201427/10/2014 VIAMAOVIAMAO
MARIA TEREZINHA JACQUES DUTRA 28/04/1934 06/11/2014 PORTO ALEGRE
LUCIANA MARIA CENTENO DOS SANTOSLUCIANA MARIA CENTENO DOS SANTOS 09/07/195409/07/1954 07/11/201407/11/2014 PORTO ALEGREPORTO ALEGRE
PEDRO ANTONIO DA SILVEIRA 05/01/1926 18/11/2014 RIO PARDO
MARIA M FURLANETTO SAMPAIOMARIA M FURLANETTO SAMPAIO 26/10/193426/10/1934 24/11/201424/11/2014 PORTO ALEGREPORTO ALEGRE
PAULO MENDONCA DA SILVA 07/09/1945 28/11/2014 PORTO ALEGRE
FLORINDA JABUR SCANDORFLORINDA JABUR SCANDOR 10/01/192310/01/1923 06/12/201406/12/2014 PORTO ALEGREPORTO ALEGRE
ANTONIO JOSÉ CRUZ 19/10/1947 19/12/2014 PORTO ALEGRE

NOME DATA DATA NATURALIDADE

NASCIMENTO FALECIMENTO



Geral

Grupo Qualidade de Vida 

O que é JOGO? O filósofo Huizinga, escreveu que
o jogo é uma categoria absolutamente primária da vida,
tão essencial quando o raciocínio e a fabricação de ob-
jetos, elementos que estão na base do surgimento e de-
senvolvimento da civilização.

Trazendo para nossa AACRT, o objetivo de criar
um espaço para jogos foi o de oferecer mais uma ativi-
dade, entre as tantas existentes, para permitir o convívio
dos associados. Surgiu o “ESPAÇO CONVIVÊNCIA”, reali-
zando torneios em PAE e os estaduais de 2013 e 2014.

Um dos principais objetivos desses encontros é
despertar as nossas MENTES e agregar mais um atrativo
ao nosso convívio, e como é bom rever colegas e ami-
gos que não víamos há muito tempo!

Sim a MENTE, que é importante em todos os mo-
mentos de nossa vida e principalmente quando atingi-
mos uma determinada idade, em que as lembranças, osos uma determinada idade, em

novos caminhos , novas formas de pen-
sar , novos desafios , obstáculos mais
diversos possíveis surgem !!!!

O slogan “ PRATICANDO SAÚDE” 
está representado nos Jogos , nas te-
rapias Complementares como Reiki e
massagem Ayurvédica , nas atividades
fisicas e principalmente no convívio das
pessoas e suas histórias.

Por tudo isso, podemos dizer:
PARTICIPE dos torneios de jogos de nossa associação,
tanto os de Porto Alegre QUE INICIA NA SEGUNDA
QUINZENA DE MARÇO/2015  quanto do IIIº TORNEIO
ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO DE 15 A 21/11 2015.

Após, você poderá dizer:
Participei !! Ri , me estressei , gritei , vibrei ,

ajudei , exagerei , registrei, perguntei , torci cansei , 
conversei , troquei idéias, falei dos meus problemas,
escutei soluções e conselhos, ouvi problemas, mos-
trei caminhos e experiências, plantamos saúde e com 
certeza colheremos alegria por muito tempo. Me senti 
criança em diversas situações ! mas  não dizem que a
partir de certa idade “ Voltamos a ser Criança”?

Nos dias 10 de Outubro e 28 de Novembro, a convite das diretoras de escolas municipais
da cidade de Charqueadas, o Grupo de Oficina de Teatro “Alô CRT” realizou magníficas apresen-
tações teatrais.

A peça intitulada “ Boa Tarde com
Arte” conta algumas histórias que se passam
num palco de um programa de auditório.
No palco do programa, um grupo de teatro 
representa uma adaptação de “A Cinderela” 
com o nome “Cinderela a Mais Bela”. Duran-
te as apresentações percebeu-se o entro-
samento entre aposentados e crianças do
ensino fundamental, sendo a consagração
final o público (as crianças) querendo abra-
çar e tirar fotos com os artistas (aposentadas
e Diretor de teatro).

Nas atividades programadas pelo grupo Qua-
lidade de Vida mês de outubro, destacou-se a ativi-
dade cultural QUINTA RINDO.  A peça teatral “Gau-
dêncio em Busca de Odete” também foi um show de 
risos e entretenimento, confirmando mais uma vez 
o objetivo do grupo: a melhora da qualidade de vida 
dos nossos associados através do lazer e cultura.

Para o mês de Dezembro, o grupo, juntamen-
te com a equipe do Serviço Social, prestou home-
nagem aos voluntários que doam o seu tempo para 

alguma das atividades através de uma grande con-
fraternização que contou com o apoio das oficinas 
de Artesanato (decoração de Natal); de Culinária (na 
elaboração da ceia) e de Teatro (com a direção do es-
petáculo). A festa contou com a presença de 50 vo-
luntários na sede da Associação, confirmando assim, 
o pensamento de um dos maiores voluntários de 
todos os tempos - São Francisco de Assis: “Comece 
fazendo o que é necessário, depois o que é possível, 
e de repente você estará fazendo o impossível.” 

OS JOGOS E NÓS

Homenagem
a Jaime De Marco

No dia 11 de dezembro, Dia do Engenhei-
ro, em sua sede da Pedra Redonda, a Sociedade 
de Engenharia do RS prestou uma homenagem 
especial ao nosso conselheiro Jaime Souza De 

Marco.
Por ter sido um dos dois

engenheiros que receberam a 
primeira láurea de “Engenheiro 
do Ano”, em 1985, o Conselho
Deliberativo da SERGS decidiu 
contemplá-lo com o título de 
“Destaque 2014”.

Nossos cumprimentos
ao conselheiro Jaime pelo me-
recido reconhecimento ao seu 
profissionalismo e competên-

cia, que sempre permearam o seu trabalho.

Nova coordenação no GINP

ConfraternizaçãoConfraternização
Empregados da AACRTEmpregados da AACRT

Como já se tornou hábito, a festa de encerComo já se tornou hábito, a festa de encer--
ramento do ano dos empregados aconteceu no dia ramento do ano dos empregados aconteceu no dia 
12/12, na AACRT, em jantar oferecido pela associa12/12, na AACRT, em jantar oferecido pela associa--
ção, com sorteio de brindes.ção, com sorteio de brindes.

Em reunião do Grupo Interentidades de Ne-
gociação Previdenciária (GINP), grupo composto 
por dirigentes da AACRT e do Sinttel que a dezes-
seis anos vem trabalhando em defesa dos direitos
dos sócios junto ao fundo de pensão, realizada
em 1º de dezembro, Ingo Muller, diretor financei-
ro do Sinttel, foi o escolhido como coordenador
em substituição a Itamar Prestes Russo. A Diretora 
Vice-Presidente da AACRT, Eva Beatriz Teixeira Cor-
rea também foi eleita entre os presentes na reu-
nião para assessorar o grupo.

Neste mês de Dezembro encerraram-se as Neste mês de Dezembro encerraram-se as 
turmas da oficina de namoradeiras do Artesanaturmas da oficina de namoradeiras do Artesana--
to AACRT. Ao todo, as três turmas contaram com to AACRT. Ao todo, as três turmas contaram com 
25 associadas que criaram, modelaram pintaram 25 associadas que criaram, modelaram pintaram 
e deixaram a criatividade fluir em suas lindas boe deixaram a criatividade fluir em suas lindas bo--
necas, resgatando em si mesmas a beleza interior.necas, resgatando em si mesmas a beleza interior.

Hilda Diogo homenageada na Assembleia Legislativa
A convite do Deputado Daniel Bordignon, a pensionista da AACRT, Hilda Gonçalves Diogo, recebeu A convite do Deputado Daniel Bordignon, a pensionista da AACRT, Hilda Gonçalves Diogo, recebeu 

homenagem no evento MÉRITO LEGISLATIVO da 53ª Legislatura, no dia 18 de Dezembro de 2014, como homenagem no evento MÉRITO LEGISLATIVO da 53ª Legislatura, no dia 18 de Dezembro de 2014, como 
p g , p , ç g ,p g , p , ç g ,

uma das lideranças do movimento social que se destacaram pelo seu compromisso com as causas sociais. uma das lideranças do movimento social que se destacaram pelo seu compromisso com as causas sociais. 
Hilda Diogo foi homenageada como exemplo de fortalecimento do controle social das mulheres no OrçaHilda Diogo foi homenageada como exemplo de fortalecimento do controle social das mulheres no Orça--
mento Participativo.mento Participativo.



Eventos“Eu adoro os almoços, os chás, os encontros com 
colegas e familiares, ex-colegas e amigos da CRT para 

atualizar assuntos, confraternizar e manter viva a 
chama de nossos afetos.”

Balanço dos eventos do último trimestre

Culto EcumênicoCulto Ecumênico
e Amigo Secretoe Amigo Secreto

No chá do dia 26 de novembro, foi realizado oNo chá do dia 26 de novembro, foi realizado o
tradicional  Culto Ecumênico, ministrado por repretradicional  Culto Ecumênico, ministrado por repre--
sentantes de três crenças: um padre franciscano (freisentantes de três crenças: um padre franciscano (frei
Luciano), um espírita (Ivan Selbach) e um evangélicoLuciano), um espírita (Ivan Selbach) e um evangélico
(pastor Eliseu), que, com citações da bíblia, levaram(pastor Eliseu), que, com citações da bíblia, levaram
mensagens de amor, fé e esperança para cada um dosmensagens de amor, fé e esperança para cada um dos
presentes refletir e praticar no próximo ano. O coral sepresentes refletir e praticar no próximo ano. O coral se--
lou com harmonia e leveza as palavras dos religiosos.lou com harmonia e leveza as palavras dos religiosos.

O Amigo Secreto teve início logo após a escolhaO Amigo Secreto teve início logo após a escolha
da Miss e do Mister AACRT e oportunizou a troca frada Miss e do Mister AACRT e oportunizou a troca fra--
terna de presentes entre todos que estavam na festa,terna de presentes entre todos que estavam na festa,

Natal Luz em GramadoNatal Luz em Gramado
O turismo da AACRT levou um grupo para O turismo da AACRT levou um grupo para 

Gramado  para assistir ao maravilhoso espetácuGramado  para assistir ao maravilhoso espetácu--
lo do Natal Luz naquela cidade. Para aproveitar lo do Natal Luz naquela cidade. Para aproveitar 
bem o passeio, a turma saiu de Porto Alegre no  bem o passeio, a turma saiu de Porto Alegre no  
dia 15 de dezembro, logo após o almoço e hosdia 15 de dezembro, logo após o almoço e hos--
pedou-se no hotel  Klein Ville Gramado, passanpedou-se no hotel  Klein Ville Gramado, passan--
do o resto da tarde nas compras. Após o jantar, do o resto da tarde nas compras. Após o jantar, 
foram assistir o Show de Acendimento. No dia foram assistir o Show de Acendimento. No dia 
seguinte, visitaram a Fábrica de Chocolate e reseguinte, visitaram a Fábrica de Chocolate e re--
tornaram a Porto Alegre.tornaram a Porto Alegre.

Eventos previstosEventos previstos

para o próximo trimestrepara o próximo trimestre

Dentre os eventos previstos para o primeiro triDentre os eventos previstos para o primeiro tri--
mestre de 2015, destacamos o Baile da Fetapergs mestre de 2015, destacamos o Baile da Fetapergs 
que acontecerá na tarde do dia 23 de janeiro, no que acontecerá na tarde do dia 23 de janeiro, no 
Clube dos Namorados (Avenida Dr. Carlos BarClube dos Namorados (Avenida Dr. Carlos Bar--
bosa, 739, Bairro Azenha em Porto Alegre), em bosa, 739, Bairro Azenha em Porto Alegre), em 
comemoração ao Dia Nacional dos Aposentados comemoração ao Dia Nacional dos Aposentados 
(24/01). Nesse dia os representantes da AACRT, (24/01). Nesse dia os representantes da AACRT, 
Iolanda Bohn e Mario Almeida, concorrem ao tíIolanda Bohn e Mario Almeida, concorrem ao tí--
tulo de Miss e Mister Fetapergs.tulo de Miss e Mister Fetapergs.

Janeiro/2015Janeiro/2015 23/0123/01 Baile da Fetapergs -Baile da Fetapergs -
Clube dos NamoradosClube dos Namorados

Fevereiro/2015Fevereiro/2015 25/0225/02 Chá Carnavalesco -Chá Carnavalesco -
AACRTAACRT

Março/2015Março/2015 11/0311/03 Almoço Mensal -Almoço Mensal -
Geraldo SantanaGeraldo Santana

18/0318/03 Chá AACRTChá AACRT
25/0325/03 Chá AACRT Chá AACRT 

Na confraternização do coral realizada em almoço no dia 04/12, na sede da AACRT, foi lançado o CD 
com músicas interpretadas pelo grupo. Neste mesmo evento houve a passagem da coordenação do coral de 

Maria José Salomé para Ana Lucia Centeno Selbach 
e para seu vice, Luiz Roberto Stern e a entrega de um 
presente ao maestro Alberto Gerst.

Muitas apresentações no trimestre
Final de ano agitado para o coral. Além das 

gravações para o CD, o coral se apresentou em outu-
bro, no dia 11 em Farroupilha e no dia 20 em Laguna, 
no VII Encontro da AACRT. Em novembro apresen-
tou-se na Santa Casa no dia 26, em Novo Hamburgo 
dia 28 e em Sapiranga no dia 30. Já em Dezembro as 
apresentações aconteceram no dia 11, no Instituto 
de Cardiologia e  no Santander.

Coral lança CD em sua confraternização

sob a coordenação da Vice-Presidente da AACRT,sob a coordenação da Vice-Presidente da AACRT,
Eva Beatriz Correa.Eva Beatriz Correa.

O evento, que contou com 159 sócios, foi enO evento, que contou com 159 sócios, foi en--
cerrado com o tradicional brinde com espumantecerrado com o tradicional brinde com espumante
(com e sem álcool) e um coquetel .(com e sem álcool) e um coquetel .

Icatu Seguros já paga indenizações aos sócios

A Icatu Seguros, nossa nova seguradora desde 01/10/2014, já efetuou o pagamento da
primeira indenização entre os nossos associados, sendo que outras indenizações, cujos proces-
sos estão em fase de entrega de documentação, estarão sendo programadas nos próximos dias.

Esta prestação de contas positiva aos sócios é fruto do qualificado trabalho realizado pela
comissão responsável pelo seguro de vida da Associação e atesta o acerto na solução encami-
nhada para a questão do seguro.

Para o melhor desenvolvimento da implantação das apólices pela Icatu, comunicamos
que as visitas aos associados já estão sendo realizadas pelos consultores credenciados da  corre-
tora Amauri Bueno, buscando atualização de dados e novas adesões.

Receba os consultores e forneça as informações necessárias à sua adesão ao nosso seguro.

Encontro de

Pensionistas a AACRT

O Encontro das Pensionistas este ano ocorreu 
no dia 29 de outubro no salão de festas da as-
sociação e reuniu mais de 73 pessoas, entre 
pensionistas e demais associados. No evento 
foram homenageadas Diva Antonacci e Litui-
na Sant’Anna em nome das demais associadas 
pensionistas da AACRT. Ao final um brinde com 
espumante selou o sucesso do encontro. 

Miss e Mister AACRT 2015

No dia 26/11, durante o chá, foi realizada a escolha da Miss e do Mister
AACRT 2015. Com 10 inscrições, após o desfile e a votação dos presentes, fo-
ram eleitos, como Miss AACRT 2015 - Iolanda Bohn e como Mister AACRT - Ma-
rio Almeida. Ambos vão representar a AACRT, no dia 23 de janeiro, no concur-
so para escolha da Miss e do Mister FETAPERGS (Federação dos Trabalhadores
Aposentados do RGS), que será realizado durante o baile daquela entidade.

Como sempre acontece nos eventos do último trimestre, quando a tem-
peratura está mais agradável,  o número de participações cresce, superando os
anos anteriores.

Em outubro, 252 pessoas estiveram no almoço realizado no Clube Geral-
do Santana, 83 sócios foram ao chá semanal, 250 pessoas foram ao Encontro de
Laguna e a homenagem às pensionistas reuniu 83 associados. Em novembro, o
último almoço do ano levou 297 pessoas ao churrasco na Casa de Portugal, com
muita chuva. No culto ecumênico, 159 sócios participaram e nos chás realizados
a média de presenças foi de mais de 80 pessoas.  Em dezembro, no baile, 500
pessoas se divertiram no clube Geraldo Santana.

As Delegacias de Ijui, Cruz Alta e Santo Ângelo viajaram horasAs Delegacias de Ijui, Cruz Alta e Santo Ângelo viajaram horas
para encontrar com a comitiva de Porto Alegre no Natal Luz.para encontrar com a comitiva de Porto Alegre no Natal Luz.
Santo Ângelo foi a pioneira a acompanhar Porto Alegre a GraSanto Ângelo foi a pioneira a acompanhar Porto Alegre a Gra
p gp g

--
mado no Natal.mado no Natal.

Teresinha de Castro Silveira
Voluntária e Vice-Delegada de Viamão
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Confraternizações nas Delegacias
Com patrocínio da AACRT, as delegacias regionais realizaram seus 

eventos de confraternização no encerramento do ano, reunindo os sócios 
em almoços ou jantares muito animados. Várias delegacias mandaram fotos 
e informações dos seus eventos para o Jubilado.

No dia 29/11/14, na sede da AACRT Passo 
Fundo, foi realizada a confraternização anual que 
reuniu sessenta associados da AACRT e do Sinttel 
das localidades de Passo Fundo, Marau, Casca, 
Tapera, Sarandi e, pela primeira vez, dos cole-
gas de Erechim, Pelotas, Itajaí e Camboriu em um 
churrasco ao meio dia. A senhora Manoela, com 
os seus 94 anos, compareceu novamente, mos-
trando como afastar o tédio e driblar a doença 
participando do evento.

À tarde foram sorteados brindes enviados 
pela AACRT e Sinttel, além do artesanato confec-

Integração entre 
as Delegacias

PASSO FUNDO

NOVO HAMBURGO

A Delegacia Regional de Novo Hamburgo 
comemorou com um jantar de confraternização no 
dia nove de dezembro e contou com a participação 
dos Coros da AACRT e o Vozes do Porteira, do CTG 
Porteira Velha, com música e danças gauchescas. A 
Delegacia recebeu visita de outras Delegacias da AA-
CRT. Também o Papai Noel esteve presente. 

Os sócios da Delegacia de Pelotas se reuniram 
na sua sede no dia 1º/12 para saborear uma deli-
ciosa paella preparada pelo chef Paulo Renato Novo 
Moreira, que se deslocou de Porto Alegre exclusiva-
mente para a confraternização daquela Delegacia. 

A confraternização da Delegacia de Caxias do Sul 
foi no dia 26/11, no restaurante do Personal Royal Ho-
tel e contou com a presença de 46 participantes. Num 
ambiente bonito e agradável, a turma de Caxias do Sul 
se encontrou em um jantar para se despedir de 2014 e 
festejar um ano de conquistas para a Delegacia.

CAXIAS DO SUL

foi comemorado com um almoço realizado no dia 
03/12/14,  no Restaurante Caxias, congregando 32 
associados aposentados, pensionistas e seus familia-
res. O evento foi encerrado com um Amigo Secreto.

RIO GRANDE

OSÓRIO

A Delegacia de Cachoeira do Sul festejou o 

a AACRT por lhes proporcionar os almoços, chás e 
viagens realizados em 2014.

Desejam a todos um FELIZ NATAL e um ANO 
NOVO com muita saúde e proteção Divina!!!

CACHOEIRA DO SUL

SANTA MARIA

A festa da Delegacia de Canoas realizou-se 
em um almoço no dia 17 de dezembro, reu-
nindo um grande grupo de associados.

realizou-se dia 13/12 em um baile realizado na sede 
campestre da ASTTI,com 210 participantes entre só-
cios da AACRT e da  ASTTI.

PELOTAS

A Delegacia de Osório, através de seus Dele-
gado e Vice, Claudinei M. Neves e Madalena Rolim, 
deseja a todos os seus associados e familiares um 
Natal repleto de Energia e União entre todos e que, 
para 2015, sua Delegacia confraternize com mais 
associados.

as visitas entre as Delegacias Regionais:  Novo Ham-
burgo esteve em visita a Pelotas e a Rio Grande, que, 
por sua vez, estiveram na festa de Natal da Delega-
cia de Novo Hamburgo juntamente com Osório. No 
primeiro almoço da Delegacia de Osório, o delegado 
Clovis também esteve presente. A festa de Passo Fundo 
reuniu associados de outras Delegacias, como Pelotas 
e de fora do Estado. Várias outras Delegacias também 
se deslocaram em visita a cidades-irmãs. Porto Alegre 

interior afora. 
No baile dos 37 anos da AACRT realizado em 

Grande, Santa Maria, Osório, Cachoeira do Sul e Santo 
Ângelo vieram a Porto Alegre e participaram ativamente 
da festa, dançando até o seu encerramento.

É por isso que temos muito a festejar, porque a 
família CRT está muito viva, cada vez maior e mais unida.

Este resultado supera qualquer expectativa da 
diretoria da AACRT, cuja gestão ora se encerra, pode-
-se dizer, com chave  ouro e concretiza a principal pro-
messa desta diretoria, realizada na posse em 2009, 
que foi dar mais atenção ao interior.

Inclusão Digital 
no Interior do RS
O curso de Inclusão Digital no Interior, 

organizado em parceria da AACRT com o Sint-
tel, Astti e Afaban, teve início na cidade de 
Passo Fundo, de 14 a 30/07/2014, com 19 
inscritos, sendo  15 da AACRT e quatro de ou-
tras parceiras. De 25/08 a 05/09, Santa Maria 
sediou a segunda turma, com 23 associados 
da AACRT. Caxias do Sul foi a terceira cidade 
contemplada, com participação de 19 associa-
dos, de 06 a 17/10. Ao todo, 57 associados 
do interior do Estado já receberam o diploma 
de participação no curso, cujas aulas foram re-
alizadas nas sedes das Delegacias Regionais, 
que ofereceram toda a estrutura necessária ao 

-
tegração do grupo culminou com um almoço 
comemorativo.



A festa começou cedo, com o sempre maravilho-
so buffet do clube sendo aberto a partir das 20 horas, 
oferecendo, além dos tradicionais quitutes natalinos, 
uma cascata de camarões e sushi como novidade.

Após o jantar, a diretoria passou a realizar o sor-
teio de prêmios entre os convidados, sendo o primeiro 
deles, uma televisão de 32 polegadas, doada pela Amau-
ri Bueno Seguros e, a partir dai, estadias, eletrodomésti-
cos, máquinas fotográficas, tablets, kits e outros brindes 
foram distribuídos entre os associados mais sortudos. 
Os parceiros da AACRT que contribuíram gentilmente 
com brindes para o engrandecimento do evento, além 
de Amauri Bueno, foram a seguradora Icatu, a agência 
de turismo Meridien, a agência de Turismo Lumina, a far-
mácia dos Comerciários, Lojas Colombo e Lojas Lebes. A 
associada Suzana Soares doou uma obra de arte de sua 
autoria que também foi sorteada.

Antes da Banda Tropical dar início ao baile, a Miss 
e o Mister AACRT, Iolanda Bohn e Mario Almeida, desfi-
laram para os presentes. Logo em seguida, bailarinos da 
Escola de Dança Território da Dança fizeram uma apre-
sentação com danças mexicanas típicas, arrancando 
aplausos da plateia. 

Como o show não pode parar, um quarteto de 
bartenders fez uma entrada eletrizante na pista cheio de 
evoluções e malabarismos e depois passou a oferecer 
drinks com tequila, tudo sob o clima do México.

Perto da meia-noite, mais de vinte bailarinos do 
Território da Dança contratados para dançar com quem 
estava sem acompanhante, perfilaram-se em frente à 
banda, que começou o baile tocando uma música do 
conjunto Mana, um dos mais famosos do México. Ime-

VIVA O MÉXICO

diatamente o salão começou a ficar lotado de casais e a 
dança não parou mais, até a madrugada.

O único superlativo que se poderia utilizar para 
mensurar o baile deste ano é excepcionalíssimo. Como, 
alias, se torna a cada nova edição.

Baile
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