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Qualidade 
de Vida 

para 
todos!

MENSAGEM DA AACRT 

SOBRE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OI

Queremos deixar expresso 
que a constatação dos resultados 
apresentados no Relatório Anual 
de 2015 da Fundação Atlântico 
de Seguridade Social - FATL de-
monstram a tranquilidade divulga-
da pela Fundação, principalmente 
através dos valores alocados na 
conta de Patrimônio de Cobertura 
do Plano e na de Benefícios a Con-
ceder.  Salientamos que o patrimô-
nio da Fundação no final do ano 
de 2015 era de cerca de R$ 9,5 
bilhões de reais, estando a mes-
ma em décima primeira colocação 
no ranking das maiores Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-
mentar do Brasil.

Quanto a questão da renta-
bilidade, pode-se observar que a 
estrutura das aplicações financei-
ras está centrada em renda fixa, o 
que, no atual momento de turbu-
lência política e econômica do País, 
nos parece a mais correta, salien-
tando que a rentabilidade alcança-

da no ano de 2015 nos pareceu 
boa para o cenário do período. 
Frisamos que na análise da ren-
tabilidade deve-se considerar vá-
rios exercícios sociais, sendo que, 
no caso da Fundação Atlântico, o 
Atuário Independente tem mani-
festado, em seus pareceres,  que 
o resultado dos rendimentos têm 
observado as hipóteses prescritas 
pelo mesmo.

Com relação ao pedido de 
Recuperação Judicial por parte da 
Empresa Oi (patrocinadora), cujo 
problema já era de conhecimento 
do mercado há algum tempo, in-
formamos que a mesma não irá 
falir, apenas trocará de mãos e os 
responsáveis por deixá-la na atual 
situação serão esquecidos e os no-
vos donos vão se utilizar de todos 
os artifícios para alongar a dívida 
e obter juros subsidiados. Sabemos 
que em todas as privatizações, 
mais cedo ou mais tarde, isto acon-
tecerá, até o momento  em que te-

remos o monopólio privado das te-
lecomunicações e, por aclamação 
da população, ocorrerá o retorno 
do controle ao governo (ao menos 
das partes menos rentáveis).

Finalizando, informamos 
que o Grupo Interentidades de 
Negociação Previdenciária - 
GINP, composto por represen-
tantes das Entidades AACRT e 
SINTTEL/RS, continua monito-
rando o assunto, buscando to-
mar todas as medidas cabíveis 
na esfera administrativa, políti                                                          
ca e judicial, visan-                                 
do assegurar a ma-
nutenção de nossos 
direitos no Plano 
de Benefício Sal-
dado, assegura-
dos nos dois Edi-
tais Internacionais 
de Venda da CRT 
e no Termo de 
Transação Judicial 
- TTJ.

Semana do Aposentado - I Gincana AACRT

De 20 a 24 de Junho de 2016 os associados participaram da Se-
mana do Aposentado da AACRT, onde puderam usufruir de atrações 
das quais foram retiradas perguntas para a Gincana do Aposentado. 

Temos recebido ligações questionando se o comunicado aos participantes divulgado pela Fundação Atlântico de 
Seguridade Social em seu Site reflete a verdade dos fatos.

IX ENCONTRO DA AACRT 2016
Neste ano o IX Encontro da AACRT será de 23/10 (domingo) a 

29/10 (sábado), no hotel Itá Thermas, na cidade de Itá-SC. Com vagas 
limitadas a 400 associados, sendo 30% das vagas destinadas para os 
sócios do interior e 70% para os sócios de Porto Alegre.

As inscrições iniciam em 02/08/2016, para os associados quites 
com a tesouraria. Para efetuar a inscrição os sócios do interior deverão 
procurar os Delegados Regionais e os sócios de Porto Alegre deverão 
comparecer à Coordenação de Eventos da AACRT.



 Editorial Saúde

Expediente

No decorrer desse trimestre, em 
atendimento ao projeto de interiorização, 

inauguramos sede social em mais duas 
Delegacias Regionais, em Guaíba e Novo 
Hamburgo, além de uma praça, denomi-
nada Praça CRT. Com isso, os associados 

residentes no interior contarão com espaço 
físico para poderem implantar as mesmas 

oficinas e os mesmos eventos que os re-
sidentes na Capital atualmente possuem. 
O objetivo principal é o fazer com que os 

associados saiam de casa, facilitando a rein-
tegração e convivência entre os ex-colegas 

da CRT. Ainda durante o mês de junho/2016 
fomos surpreendidos com a notícia a respei-
to do pedido de Recuperação Judicial formu-

lado perante a Sétima Vara Empresarial do 
Rio de Janeiro pela empresa Patrocinadora 
Oi. Destacamos o comunicado divulgado, 

em seu Site, pela Fundação Atlântico de 
Seguridade Social. No referido comunicado, 
a Fundação tranquiliza todos os participan-

tes de que o mencionado procedimento não 
afetará a manutenção dos atuais benefícios 

previstos nos Regulamentos dos Planos, 
possuindo recursos suficientes para garantir 
todos os compromissos contratados com os 

Participantes e Assistidos. Informa ainda que, 
tendo em vista a atual situação patrimonial 
dos Planos de Benefícios, a qual garante a 
manutenção do respectivo fluxo de desem-
bolso, nada vai interferir na rotina mensal 

de pagamento das Folhas de Benefícios aos 
Assistidos. Essa tranquilidade divulgada pela 

Fundação pode ser verificada no Relatório 
Anual 2015 do Plano BrTPREV, publicado no 

Site da mesma, através dos valores aloca-
dos na conta de Patrimônio de Cobertura 
do Plano e na de Benefícios a Conceder. 

Informamos que o Grupo Interentidades de 
Negociação Previdenciária – GINP, composto 

por representantes das entidades AACRT e 
ASTTI, continua monitorando o assunto, to-
mando todas as medidas cabíveis na esfera 

administrativa, política e jurídica, visando as-
segurar a manutenção de nossos direitos do 

Plano de Benefícios Saldado, assegurados 
nos dois Editais Internacionais de Venda da 

CRT e no Termo de Transação Judicial – TTJ.

Diretoria Executiva.

Reajuste do Plano de Saúde 
Regulamentado UNIMAX

Utilizar o SUS onera o seu de Plano de Saúde

A Comissão de Negociação das entidades 
AACRT e ASTTI, formada pelos Diretores da AA-
CRT Newton Lehugeur e Jairo Baroni Castoldi e 
da ASTTI Arthur Luiz Haubert  e Roberto Marran-
ghello Bossle, informa que a partir do mês de 
julho de 2016 o reajuste contratual anual nas 
mensalidades do Plano de Saúde Regulamen-
tado UNIMAX será de 15% (quinze por cento), 
salientando que a Unimed Porto Alegre solicitou 
reajuste de 22% (vinte e dois por cento). A partir 
da apresentação, por parte das entidades, do 
esforço e da redução no valor da sinistralidade 
obtido com o Programa de Gerenciamento da 
Saúde – PGS (subprograma do crônico, acom-
panhamento de internações hospitalares, do 
oncológico e da medicina preventiva), o refe-
rido índice percentual sofreu um decréscimo de 
aproximadamente 46%, ou seja, de 22% para 
15%. Com a recente implantação do programa 
da saúde preventiva e maior controle nos gastos 
com internações hospitalares, além da melho-
ria na qualidade de vida dos associados, certa-
mente será obtida uma maior redução no valor 

da sinistralidade do plano de saúde UNIMAX. 
Como novidade, as entidades AACRT e ASTTI 
informam que estão em tratativas de negocia-
ção com a Unimed Porto Alegre, para lança-
mento de um terceiro plano, o Plano de Saúde 
Regulamentado UNIPART (nível nacional), com 
preços inferiores ao do UNIMAX, além de me-
lhorias operacionais e financeiras para o Plano 
de Saúde UNIFÁCIL.

Conselho de Administração
Efetivos - Jaime Souza De Marco, José Jurandir Tei-
xeira Leite, Ruben Dario Vives, Ivo Antônio do Amaral 
Luiz, João Alberto Oliveira de Andrade, 4Paulo 
Roberto Vieira da Rocha, Jorge Oir da Silva, Marly de 
Roma Pinheiro Prado e Rui Gastão Silva de Oliveira;
Suplentes - Reynaldo Ribeiro de Mello, 
Luiz Antônio Russomano Pires, Iolanda Bohn, Ironita 
Rezende, João Luiz Guns e 
Ondina da Costa Vargas;

Diretoria Executiva
Diretor Presidente - Newton Lehugeur
Diretor Vice-Presidente - Eva Beatriz Teixeira Corrêa
Diretor Secretário - Lisete Maria Krug
Diretor Tesoureiro - Jairo Baroni Castoldi
Diretor Social - Márcia Gomes de Souza
Diretor Adjunto - Darci Werle.

Conselho Fiscal
Efetivos - Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e 
Tabajara da Silva Bregão. Suplentes - Ceila Maria 
Terezinha Poloni, Dorothy Carmem 
Tomazi de Bona e Luiz Carlos Abrão da Paz. 
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Obituário
NOME  DATA  DATA  NATURALIDADE
  NASCIMENTO  FALECIMENTO   

Nota de Falecimento

NICANOR LUIZ DOS SANTOS  25/03/1952  11/04/2016  PORTO ALEGRE/RS
DIVA TERESINHA V DE OLIVEIRA  04/11/1933  13/04/2016  PORTO ALEGRE/RS
EDEMAR GERARD MACHADO 14/10/1942  14/04/2016  RIO GRANDE/RS
DANILO ANTONIO SOARES  23/11/1930  18/04/2016  CANOAS/RS
MARIA DE BITTENCOURT 10/10/1928  18/04/2016  VIAMÃO/RS
SERGIO MIRANDA GOMES 16/10/1951  20/04/2016  CACHOEIRA DO SUL/RS
PAULO RUBENS BORGES DOS SANTOS 12/12/1946  21/04/2016  PORTO ALEGRE/RS
LORENA DA SILVA CORREA  23/02/1930  22/04/2016  SANTA MARIA/RS
CLELIA ROSA PEREIRA   07/04/1925  01/05/2016  TRAMANDAI/RS
LOIVA TEIXEIRA DRECHSLER   26/08/1934  11/05/2016  NOVO HAMBURGO/RS
MARINO DE SOUZA CANTO 09/03/1931  11/05/2016  GRAVATAI/RS
JANAINA RAMOS TRINDADE  27/06/1975  12/05/2016  PORTO ALEGRE/RS
MARIA TERESINHA OTTONELLI 08/09/1946   23/05/2016   PORTO ALEGRE/RS
DULCY PAULINA KREMER LAMB  18/06/1932  25/05/2016   ESTANCIA VELHA/RS
JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO  09/11/1932  28/05/2016  PORTO ALEGRE/RS
GLACI EHLERS KLASENER  13/06/1944  04/06/2016   SANTA MARIA/RS
MARA ELIANE MADUELL NUNES RADE  17/06/1950   04/06/2016  PORTO ALEGRE/RS
ERACILDES RODRIGUES 13/11/1933  06/06/2016  PORTO ALEGRE/RS
ALCIR DONADUCE  06/06/1939  13/06/2016   SOLEDADE/RS
ORILDO MACHADO LICO  24/09/1935  15/06/2016  GRAVATAI/RS
EVA TEREZINHA GONZAGA CHAGAS 08/02/1934  20/06/2016  PORTO ALEGRE/RS
NILTON DA SILVA RODRIGUES 05/08/1932  25/06/2016  PORTO ALEGRE/RS
IVAM FRANCISCO MAGALHÃES  11/02/1934 28/06/2016  PORTO ALEGRE/RS

Faleceu no dia 21 de abril último o associado Paulo Rubens 
Borges dos Santos, colaborador incansável da associação e 
incentivador das festas e eventos. Paulo Rubens deixa sau-
dades entre todos os seus amigos da CRT.

A Agência Nacional de Saúde - ANS, em atendimento ao artigo 32 da Lei nº 9.656/1998, 
determina que  todo o desembolso realizado pelo SUS no atendimento de usuário que possua 
plano de saúde deverá ser ressarcido ao SUS. Isso significa que fazer uso do SUS não traz 
qualquer benefício ao seu Plano de Saúde, uma vez que o Estado identifica e cobra o serviço 
utilizado do seu Plano.

Por isso é importante pensar bem antes de utilizar o SUS se o usuário possui outra alter-
nativa através do seu plano de saúde. 



Social

Semana do Aposentado I Gincana AACRT

Dia das Poderosas 
A Festa das Poderosas este ano aconteceu 

no dia 31 de maio, no salão de festas da asso-
ciação, quando 80 associadas participaram do 
evento. 

A tarde começou com o grupo assistindo a 
uma performance do Grupo de Teatro, conduzidas 
pelo professor Pedro Salgado.

A associada Olga Nomi abriu o evento com 
um exercício de relaxamento através da respira-
ção e sensibilização que envolveu a todas as par-
ticipantes. A seguir assistiram a apresentação de 
Dança do Ventre realizada por Giovana Argenta, 
bailarina internacional filha de associada, que 
prestigiou o encontro e interagiu com as associa-
das presentes. 

Logo após foi servido um coquetel diferente 
e delicioso, com alimentos sem glúten, sem lacto-
se e orgânicos, como uma forma de demonstrar 
que é possível comer bem e de forma saudável 
em eventos.

A festa seguiu com a entrada do Bloco das 
Poderosas, dando início ao baile, que agitou a tur-
ma toda até o final.

Foi servido ainda um caldo quente em uma 
xícara personalizada do evento das Poderosas 
2016 com uma ilustração do filho da associada 
Ana Lucia Selbach, Leonardo Selbach, que todas 
puderam levar como lembrança da festa. 

Atividades Sociais do próximo Trimestre

Julho/Agosto - II Torneio de Jogos de Porto Alegre de 18/07 a 25/08

Julho - Curso Reiki II para Grupo de Voluntáriado da AACRT

Agosto - Passeio com o Grupo Vida Plena em Porto Alegre

Setembro - Acampamento Farroupilha

Novembro - Torneio Estadual de Jogos em Imbé - de 03 a 10/11

ENART (Encontro de Artes e Tradição Gaúcha) - 18 a 20/11 - Santa Cruz do Sul

Visite a Mostra Permanente do Memorial 
A Mostra Permanente do Memorial CRT foi inaugurada no dia 29 de março de 2016, com a 

visita dos membros do Conselho de Administração ao local e marcada com a primeira assinatura 
do presidente Newton Lehugeur no livro de presenças. 

A Mostra Permanente do Memorial está instalada no apartamento da AACRT, no prédio em 
frente à sede, e as visitas podem ser agendadas com Rogério Verlindo, as terças e quintas-feiras 
à tarde. Conheça um pouco da história da CRT. Vale a pena!

para Voluntários

IV Torneio Estadual 
de Jogos AACRT 

Ainda existem vagas para o IV Tor-
neio de Jogos da AACRT, que será reali-
zado entre os dias 03 e 10 de Novembro 
de 2016, no Hotel Fazenda Figueiras, em 

Imbé. Neste ano o Tor-
neio vai ter mais dois 
dias que em 2015.

Para participar 
jogando, praticando 
esportes e se divertin-
do durante sete dias, 
o investimento é de R$ 
1.400,00 por jogador 
em apartamento du-
plo ou triplo, mas que 
custará R$ 700,00 

para os associados, porque a AACRT está 
subsidiando a metade do valor da hospe-
dagem e custeará integralmente o trans-
porte dos sócios jogadores. 

Curso de Reiki I

Um grupo de nove voluntários participou do 
curso de Reiki I, ministrado por Olga Nomi Fer-
reira. Este grupo participa de visitas hospitalares, 
domiciliares e a Instituições de Longa Permanência 
para Idosos - ILPIs e precisam estar bem física e 
mentalmente para encontrarem o associado e seu 
familiar na visita.

O curso foi realizado durante os dias 14 e 
15/06, na Casa de Eventos Capuchinhos. Um ou-
tro grupo, que já participou do Curso de Reiki I em 
2015, receberá o curso de Reiki II ainda no mês 
de julho deste ano.

Reiki é uma técnica oriental milenar que 
manipula a energia que envolve o corpo, amplia 
e harmoniza a energia que flui em todos os níveis, 
propiciando equilíbrio e Paz de Espírito.

A Semana do Aposentado foi realizada de 20 
a 24 de Junho de 2016 reunindo mais de 100 asso-
ciados inscritos para participar de atividades que se 
estenderam por toda a semana, culminando com a 
gincana realizada no dia 23/06.

Na tarde da abertura da Semana do Aposen-
tado, dia 20, os participantes inscritos lotaram o au-
ditório da associação para receber orientações sobre 
as atividades da semana e procedimentos para utili-
zação das informações na gincana.

Na terça-feira (21/06), a atividade programa-
da foi o cinema comentado, com o filme francês “E 
se Vivêssemos Todos Juntos” e palestra da geriatra 
Maria Cristina Berleze sobre qualidade de vida na 
terceira idade, realizada no espaço Coworking do 
Shopping Total. Esta atividade contou com a  parce-
ria da Hospitalar-ATS. Após o cinema alguns associa-
dos permaneceram no Shopping e participaram do 
passeio denominado “rolezinho da Ester”, encerrado 
na Praça de Alimentação.

A quarta-feira, 22, foi dedicada ao Samba na 
AACRT, prestigiando a banda da associação, que to-

cou com muita animação. 
A gincana aconteceu na quinta-feira (23), na 

Fazenda Escola Quinta da Estância Grande, em Via-
mão, onde oitenta pessoas, entre equipes e organi-
zadores, tiveram um dia inteiro para realizar tarefas, 
caminhadas e usufruir de alimentação saudável pro-
porcionadas pela administração da fazenda e pela 
equipe organizadora do Grupo Vida Plena. O dia foi 
de diversão intensa e muita parceria para a realiza-
ção dos desafios apresentados.

As quatro equipes foram previamente forma-
das, recebendo uma cor de camiseta e bandeiras 
cada, ainda no ônibus: equipe Amarela - Grupos; 
equipe Azul - Eventos e Oficinas Musicais; equipe 
Verde - Oficinas; equipe Vermelha - PGS.

Dentre as tarefas da gincana estavam: prova 
de ordenha, algemas, tiro de laço, corrida do saco, 
pescaria no lago e trilha no mato, com busca de qua-
tro fitas contendo envelopes com perguntas.

Ao final, a equipe vencedora foi a equipe azul, 
com 74 pontos, sendo a verde a segunda colocada 
com 58 pontos, a terceira, a equipe amarela, com 53 

pontos e a quarta colocada, com 53 pontos, a equipe 
vermelha.

O último dia Semana do Aposentado foi na 
sexta-feira, 24, e contou com um passeio pela manhã 
ao Jardim Botânico, onde a equipe da Veloz prepa-
rou uma caminhada, uma aula de zumba e depois a 
turma pode descansar comendo muita bergamota, 
no chamado “Berga Day”.



Eventos

OFICINA DE ACORDEON 

ALMOÇOS MENSAIS DIA 13/04 - O almoço mensal no dia 13/04, realizado no 
Clube Geraldo Santana, contou com a participação de 292 pesso-
as e teve no cardápio Massa com Galeto.  Estiveram presentes as 
Delegacias Regionais de Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul.  

DIA 11/05 - O almo-
ço mensal em Homenagem 
às Mães, aconteceu no dia 
11/05 na Sede Campestre 
da Casa de Portugal, com a 
participação de 322 pessoas, 
sendo servido um delicioso 
Churrasco preparado pelos 
associados. Foram convida-
das as Delegacias Regionais 
de Cachoeira do Sul e Osório. 

DIA 08/06 - No mês de junho o almo-
ço teve no cardápio uma suculenta feijoada no 
Clube Geraldo Santana, e contou com a partici-
pação de 267 pessoas.  Participaram do almoço 
as delegacias regionais de Canoas e Novo Ham-
burgo. 

SAMBA AACRT 

O Samba da AACRT  acontece sempre na 
última quarta-feira de cada mês, na AACRT. O 
Samba do dia 25/05 contou com a participação 
de 86 associados. Sócio contate a Coordenação 
de Eventos e participe você também. 

CHÁS AACRT

O tradicional Chá da Tarde da AACRT 
acontece nas quartas feiras, na Sede, e conta 
com a participação média de 70 associados. 
Sempre com atrações variadas, como bingo, 
palestras e até a participação das Delegacias 
Regionais. No Chá realizado em 01/06,  para 
64 associados, a palestra foi sobre Recicla-
gem do Lixo, tendo André Carus, Ex-Diretor da 
DMLU e Ex-Secretário Adjunto da SMAM como 
palestrante. No chá do dia 15/06, o famoso 
Chá com Bingo, contou com a participação de 
102 associados entre eles a sócios da Delega-
cia Regional de Novo Hamburgo.  

PASSEIO TURISTICO EM GUAPORÉ - DIA 15/07 -
A AACRT divulgou o passeio no almoço de 08/06 e também no site da AACRT, a procura pelo 
passeio foi tanta que as inscrições encerraram logo em seguida com 130 inscritos. 

TURISMO AACRT EM CALDAS NOVAS - de 25 a 30/08
Também divulgado no almoço do dia 08/06 e no site da AACRT, as inscrições esgotaram-se 
logo em seguida e o grupo fechou em 100 pessoas. 

O Arraia da Telefonista em parceria com a ASTTI e SINTTEL-RS, aconteceu no dia 29/06 no Dia da Telefonis-
ta, no Geraldo Santana e contou com a participação de 209 pessoas. Durante a festa foi servido comes e bebes tí-
picos juninos, teve a apresentação do Casamento da Roça com o Grupo de Teatro da AACRT, a Quadrilha foi apre-
sentada pelo grupo de Zumba da AACRT. Durante o evento foram sorteados brindes das entidades parceiras para 
as telefonistas, e neste ano, além do tradicional sorteio, foram sorteadas sessões de Quick Massage, que foram 

Próximos Eventos

JULHO

Dia Dia Sem  Horário  Atividades Local
6 Qua  15 às 18  CHÁ DA TARDE SALÃO AACRT
13 Qua  12 às 17  ALMOÇO CAMPEIRO GERALDO SANTANA
15 Sex  08 às 18  *PASSEIO TURISTICO GUAPORÉ
20 Qua  15 às 18  CHÁ DA TARDE SALÃO AACRT
27 Qua  16 às 20 SAMBA DA AACRT  SALÃO AACRT

AGOSTO

3 Qua 15 às 18 CHÁ DA TARDE SALÃO AACRT
10 Qua 12 às 17 ALMOÇO PAIS - PAELLA A DEFINIR 
17 Qua 15 às 18 CHÁ COM BINGO SALÃO AACRT
24 Qua 15 às 18 CHÁ DA TARDE SALÃO AACRT
25 à 30 Qui à Ter * TURISMO AACRT  CALDAS NOVAS 
31 Qua 16 às 20 SAMBA DA AACRT  SALÃO AACRT

SETEMBRO

09 e 10 Sex e Sáb 09 às 18 *SEMINÁRIO ANAPAR RS PORTO ALEGRE
14 Qua 12 às17 ALMOÇO MENSAL CHURRASCO  A DEFINIR 
16 Sex 18 às 24 HOMEM DE REDE ASTTI
21 Qua 15 às 18 CHÁ DA TARDE AACRT
28 Qua 16 às 20 SAMBA DA AACRT SALÃO AACRT

ARRAIÁ DA TELEFONISTA

realizadas durante o even-
to pelos profissionais da 
empresa LIFE WORK. Na 
oportunidade foram ho-
menageadas 3 telefonistas: 
Maria de Lourdes Chaves, 
indicada pelo SINTTEL-RS; 
Maria Ester Mancilha, in-
dicada da AACRT e Marta 
Emilia Lempek indicada da 
ASTTI. 

A AACRT conta com uma nova oficina de 
música para seus associados, a OFICINA DE 
ACORDEON (GAITA), que iniciou em março de 

2016 e possui algumas va-
gas em aberto. Se você quer 
aprender a tocar, ou já tem 
alguma experiência com 
acordeom, entre em contato 
com a Coordenação e Even-
tos e Participe!



Anapar

DIAS 12 E 13/05 - 
7º FESTIMALHA 2016 E 

10º TOP MODEL APOSENTADO 
3ª IDADE

A AACRT participou da Festimalha/2016 
com um grupo de 90 pessoas, participando deste 
grupo as Delegacias de Santa Maria e Caxias do 
Sul. O grupo, que ficou hospedado no Hotel Ber-
ghaus, visitou a feira, fez muitas compras e apro-
veitou também para passear na charmosa cidade 
de Nova Petrópolis-RS.

II CONGRESSO MUNDIAL 
DOS APOSENTADOS 

XVII CONGRESSO ANAPAR EM BELO HORIZONTE
A Anapar realizou o XVII Congresso Nacional 

de Participantes de Fundos de Pensão em Belo Hori-
zonte-MG, nos dias 19 e 20 de maio de 2016, e con-
tou com a participação de cerca de 400 associados. A 
AACRT se fez presente com um grupo de 50 pessoas. 
Nos dois dias do evento, houve intenso debate sobre 
o futuro da previdência social e complementar, inves-
timentos de fundos de pensão, papel dos participan-
tes nas entidades, entre outros temas. A Seguridade 
Social está no centro do debate político atual. A luta 
em defesa da Previdência Social é permanente, e se 
intensifica com a extinção do Ministério, por isso, a 
Anapar integrará a Frente Brasil Popular, para lutar ao 
lado de outras entidades de classe e associativas. Du-
rante o XVII Congresso, foi definido o plano de lutas, 
que inclui: a criação de um grupo de monitoramento 
e debate da conjuntura previdenciária, com objetivo 
de encaminhar ações definitivas nos diversos fóruns; a 
ampliação da luta contra o PLC 268/2016, em trami-
tação na Câmara dos Deputados, que limita a repre-
sentação dos participantes e assistidos nos fundos de 
pensão, incorporando a defesa da previdência pública 
e ao retorno do Ministério da Previdência; a elabora-
ção de um abaixo-assinado, incluindo meio eletrôni-
co, ampliando para outros setores da sociedade, para 
a manutenção do Ministério; a intensificação do deba-
te com parlamentares, descentralizando as atividades 
para estados e municípios, com audiências públicas 
nas câmaras municipais e assembleias legislativas; 

o estudo, com assessorias jurídicas, da viabilidade 
do ingresso de medidas judiciais que questionem a 
extinção do Ministério da Previdência e a legalidade 
do PLC 268/2016; a realização de um seminário, no 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamen-
to da Câmara dos Deputados (Cefor), no dia 15 de 
junho, para debater o projeto de lei e dialogar com 
formadores de opinião. No último dia do XVII Con-
gresso Nacional, os participantes elegeram em As-
sembleia Geral Ordinária, a diretoria para o triênio 
2016-2019.  Que tem a seguinte composição: Presi-
dente – Antônio Bráulio de Carvalho – Funcef / Vice-
-Presidente – Cláudia Muinhos Ricaldoni – Forluz / Di-
retor de Administração e Finanças – Jeová Pereira de 
Oliveira – Faceb / Diretor de Imprensa e Divulgação 
– Francisco A. de Oliveira Silva – Petros / Diretor de 
Seguridade – José Altair Monteiro Sampaio – Funbep 
/ Diretor de Planos, Convênios e Eventos – Eva Beatriz 
Teixeira Correa – Fundação Atlântico. Além da Dire-
toria, foi definida também a composição das regio-
nais, a Regional IX (RS), tem a seguinte composição: 
Diretor Coordenador da Regional IX (RS) - Claudete 
Genuino Maroco – Fundação Banrisul / Lisete Maria 
Krug (Efetivo) - Fundação Atlântico / Orlando Gomes 
Franco (Efetivo) PETROS / Itamar Prestes Russo (Efeti-
vo) – Fundação Atlântico / Silvia Beatriz Schaeffer (Su-
plente) – Fundação Atlântico / Carlos Tarci Jacques 
Piegas (Suplente) - FUND. CORSAN / Juliano de Paula 
(Suplente) ELETROCEEE. 

No dia 13/05 aconteceu o grande desfile do 10º 
Top Model Aposentado, no ginásio do Colégio Cenecis-
ta Frederico Michaelsen, e contou com um público de 
1,5 mil pessoas. O Mister Fetapergs 2016 Adir Ribas 
Fagundes desfilou na abertura do evento. Foram elei-
tos os casais Top Model Festimalha 3ª Idade 2016, na 
categoria visitante, Rosa Alpoin Leite (Associação dos 
Aposentados da CRT); e Dionir Pasqual Tamiosso, (Cen-
tro de Convivência São José, de Farroupilha).  Na cate-
goria local, os ganhadores foram, Thereza Michaelsen, 
(Associação Tempo Presente) que é também associada 
da AACRT; Otávio Kaiser, (Grupo Sempre Alegre). Após 
o desfile e premiação, o público tomou conta do salão 
e se divertiu ao som de músicas típicas.

DIAS 09 E 10/09/2016 - XIII SEMINÁRIO DA ANAPAR RS

A AACRT, juntamente com a FETAPERGS, realizará Manifestação Pública em Defesa da Previdên-
cia no dia 06 de Julho, de 2016 as 17h, iniciando a concentração no Largo Glênio Peres, em frente 
ao Mercado Público. Será formada uma Comissão para entregar documento à Gerência Executiva do 
INSS. Após, haverá Caminhada até a Agência Central do INSS na Travessa Mario Cinco Paus. 

Manifestação pública em defesa da previdência

Mobilização em Brasilia garante mais prazo 
para votação do PLP 268/16

Um grupo de 25 pessoas, formado por dire-
tores e conselheiros da Anapar ligados a diversas 
entidades, entre eles representantes da AACRT(Eva 
Beatriz Teixeira Correa - Diretora de Planos, Con-
vênios e Eventos da Anapar; Lisete Maria Krug – 
Conselheira Efetiva da Anapar Regional RS; Itamar 
Prestes Russo conselheiro Efetivo da Anapar Regio-
nal RS, Silvia Beatriz Schaeffer Conselheira Suplen-
te da Anapar Regional RS), no dia 14/06, esteve na 
Câmara dos Deputados realizando um importante 
trabalho de corpo a corpo junto aos Deputados. 
Na oportunidade foram visitados mais de 200 ga-
binetes dos Deputados Federais de todos os parti-
dos, mostrando um posicionamento contrário ao 
PLP 268/16, que, em linhas gerais, retira do par-
ticipante o direito de gerir seus próprios recursos.  

Esta mobilização garantiu o adiamento da 
votação do projeto de lei, mas é importante man-

termos a pressão sobre os parlamentares, que con-
firmaram o recebimento dos nossos e-mails contra 
o PLP 268/16 enviando e-mails aos deputados no 
nosso estado. 

O II Congresso Mundial dos Aposentados, acon-
teceu de 08 a 13 de junho, em Araxá-MG. O evento 
de nível internacional teve como palco o Grande Ho-
tel do Barreiro e reuniu mais de 700 participantes do 
Brasil e convidados, ativistas, especialistas e lideranças 
sindicais de diversos países como Paraguai, México, 
Argentina, França e Itália. Estiveram representando a 
AACRT a Diretora Vice-Presidente Eva Beatriz Teixeira 
Correa, o Diretor Tesoureiro Jairo Baroni Castoldi, a 
Diretora Secretária Lisete Maria Krug e o Conselheiro 
Administrativo Jorge Oir da Silva. O Encontro foi or-
ganizado pela Confederação Brasileira de Aposenta-
dos e Pensionistas (COBAP). O congresso resultou em 
grande participação e satisfação dos congressistas.  
No final do encontro o colegiado do Congresso Mun-
dial dos Aposentados, Pensionistas e Idosos definiu 
que a terceira edição do evento no próximo ano será 
realizada na Itália. 

A Regional Anapar Rio Grande do Sul realizará o seu XIII Seminário nos dias 09 e 10 de 
setembro de 2016, em Porto Alegre-RS, na sede da Federação dos Bancários do RGS. Informa-
ções pelo e-mail seminarioanapar@terra.com.br e também na Coordenação de Eventos AACRT 
coord.eventos@aacrt.org.br. 



Delegacias Regionai

I Encontro das Delegacias Regionais
O primeiro Encontro das Dele-

gacias Regionais da AACRT em 2016 
reuniu mais de 40 delegados e vices 
em Porto Alegre, no hotel Embaixador, 
entre os dias 30/05 e 02/06/2016. 

Na abertura, na tarde do dia 
30/05, o palestrante José Renato Novo 
Moreira, associado da AACRT, falou 
sobre o tema:  “O mundo mudou, o 
mercado mudou e você?”, discorrendo 
sobre a necessidade de acompanhar-
mos a evolução dos novos tempos com 
atitudes positivas. 

No dia seguinte, o Diretor-Presi-
dente, Newton Lehugeur apresentou o 
Relatório da Diretoria Executiva do ano 
de 2015 e, na sequencia,  a coordena-
dora financeira, Eliane Alves, explanou 
sobre o Balanço Patrimonial e sobre o 
Orçamento do ano de 2016 (orçado x 
realizado).

Além desses temas, foram apre-
sentados ainda, a Reestruturação Or-
ganizacional da Diretoria Social, pela 
Diretora Social, Márcia Souza; o Pro-
grama de Gerenciamento da Saúde 

em sua fase Preventiva, pela Hospitalar 
ATS; os Eventos da AACRT, pela Direto-
ra Vice-Presidente, Eva Beatriz Correa; 
Ginp, pelo diretor do Sinttel, Ingo Mul-
ler; assuntos operacionais pelo Geren-
te da AACRT, Antonio Tellitu Rios; es-
paço para as entidades SINTTEL/RS e 
ASTTI e palavra das Delegacias. 

O evento foi encerrado com 
uma apresentação do Coral da AACRT 
Porto Alegre.

Almoço da Delegacia Regional de Lajeado 
A Delegacia Regional de Lajeado promoveu um almoço no dia 

10 de junho onde reuniu um grupo de 35 associados para confrater-
nizarem. 

Almoço da Delegacia 
Regional de Canoas

A Delegacia de Canoas 
realizou almoço no dia 03/05 
em comemoração ao Dia das 

Mães. 

Festa da Telefonista em Santa Maria 

A Delegacia de Santa Maria, 
sob a coordenação da Delegada Cei-
la, da vice-Delegada Enilda e de todos 
os colaboradores,  está se saindo uma 
grande festeira. A prova disto foi a Fes-
ta da Telefonista, realizada em 18 de 
junho, que em sua segunda edição já 
conquistou um grande número de as-
sociados de outras Delegacias, que se 
organizam desde cedo para compare-
cer ao evento, e também da Sede em 
Porto Alegre, cuja fila interessados em 
comparecer cresce a cada ano.

O ponto forte da festa, além da 
excelente organização e da alegria, 
foi a criatividade da decoração, que 
contou com uma mesa telefônica anti-

ga disputada por muitos para registrar 
uma foto.

Parabéns à Delegacia de Santa 
Maria por mais este evento, que já está 
registrado no calendário dos festejos 
da AACRT.

Delegacia Regional de Guaíba

Delegacia Regional de Novo Hamburgo

No dia 30/06 foi a vez da 
Delegacia de Novo Hambur-
go inaugurar a sua nova Sede, 
para a qual o Delegado Clovis 
Soares e a vice-Delegada Soeli 
Thomas prepararam com es-
mero a cerimônia, com direito 
a corte de fita, coquetel, brinde 
com espumante e um barril de 
chopp.

Foi inaugurada quinta-feira, dia 
5/05, data em que se comemora o 
Dia Nacional das Comunicações, uma 
nova praça na cidade de Capão da 
Canoa, na ligação da Avenida Marti-
nho Jovino Espíndola com a Rua Dom 
Luis Guanella: a Praça CRT, nossa se-
gunda conquista no Estado.

Projeto desenvolvido e  levado 
ao Legislativo de Capão da Canoa 
pela Delegacia de Osório (Litoral) 
aprovado por unanimidade, através 
de muito esforço e dedicação da vice-
-delegada Madalena Rolim.

Além de um grande número de 
empregados aposentados da antiga 
CRT, participaram do ato inaugural 
o prefeito de Capão da Canoa, Val-
domiro Novaski, o vice-prefeito Atilar 
Jr.,o vereador Otávio Teixeira e o pre-
sidente da AACRT, Newton Lehugeur, 
além de outras personalidades do mu-
nicípio.

Após o corte da fita, o Coral e 
a Banda da AACRT tiveram sua parti-
cipação especial, encerrando o evento 
com brilhantismo e sucesso.

No dia 21/06 foi inaugurada a 
sede da Delegacia Regional de Gua-
íba, que abriu as suas portas para os 
associados daquela região encontrarem 
seus ex-colegas, confraternizarem, par-
ticiparem de oficinas e de outras ativi-
dades para as quais se habilitarem.

Mais de quarenta calorosas pes-
soas deram as boas vindas às novas 
instalações, comemorado com um sa-
boroso coquetel e chopp.

A fita e a placa inaugural foram 
descerradas em conjunto pelo presiden-
te Newton Lehugeur e pelos Delegado 
e vice-Delegado Regional, Luiz Carlos 
Bittencourt e Orlando Matos da Silva.

A AACRT esteve presente com 
os diretores Presidente, Newton; vice-
-Presidente, Eva Beatriz; tesoureiro, Jai-
ro; secretário, Lisete e social, Márcia; 
os conselheiros de administração Jorge 
Oir, Iolanda Bohn e Ironita Resende e 
os conselheiros fiscais Tabajara Bregão .

Inauguração da praça 
de Capão da Canoa

“Toda a parceria é boa quando o é para ambas as 
partes, por isso que a ASTTI e a AACRT cada vez 
mais, vem fortalecendo a parceria entre ambas, 
encurtando distâncias e aproximando telefônicos 
em torno de objetivos comuns e qualificadores, com 
autonomia associativa.”

Arthur Luiz Haubert - Presidente ASTTI


