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Este é um ano muito especial para os associados 

da AACRT, quando a entidade que os congrega, os 

defende e muitas vezes os reabilita para a vida, 

completa o seu Jubileu de Rubi, aos quarenta anos de 

existência. Todas as atividades da associação em 2017  

serão voltadas para esta comemoração e o selo 

comemorativo estampará as suas imagens neste 

período. Participe! Comemore conosco!

Vamos  
os 40 anos da AACRT 

COMEMORAR

11º Baile do Aposentado foi um SUCESSO
O 11º Baile Estadual do Aposentado, promovido pela FETAPERGS, aconteceu no 

dia 24 de janeiro de 2017, no Centro de Eventos da Faurgs em Gramado/RS, comemorou 

o 33º aniversário da FETAPERGS e o Dia Nacional do Aposentado. Mil pessoas 

provenientes de 38 entidades filiadas à Fetapergs vindas em caravanas de todo o estado 

do RS estiveram presentes. A AACRT 

compareceu com 62 sócios.

Nesta data também ocorreu a posse 

da Diretoria da Fetapergs gestão 2017-

2020. O Conselheiro de Administração da 

AACRT, Rui Gastão Silva de Oliveira tomou 

posse como Suplente da Diretoria.      

 FETAPERGS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração, por seu Presidente, de acordo com o Artigo 16, 

Parágrafo 2º, Incisos I e II e Artigo 32, do Estatuto, convoca os Associados da AACRT, quites com 

a Tesouraria, para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede social, sita na Rua 

Dr. Ramiro D'Ávila, 176, em Porto Alegre – RS, no dia 27 de abril de 2017, às 14horas em 

primeira chamada com a presença de 2/3 dos Associados ou às 14h30min em segunda e última 

chamada com qualquer número de Associados, para deliberarem sobre o seguinte:

1  – Relatório da Diretoria Executiva do ano de 2016;

2  – Balanço Patrimonial e de Resultados do Exercício Social de 2016; 

3 –  Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração referentes ao 

Exercício Social de 2016.

Porto Alegre, 04 de abril de 2017.

Newton Lehugeur - Presidente

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA COMPANHIA 

RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES – AACRT

"É uma satisfação ver a 

AACRT, no limiar de seus 40 

anos de existência, estar 

cumprindo tão 

brilhantemente sua missão 

junto aos Aposentados 

Telefônicos".

 
no período de 22 a 28 de Agosto de 2017

Viagem para Natal/RN será realizada Aguarde 
inscrições.
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EDITORIAL SAÚDE

OBTUÁRIO

EXPEDIENTE

Conforme divulgado na última edição do 

informativo O Jubilado (edição out/dez-16) a 

Associação adquiriu um dos imóveis lindeiros (o do 

lado direito de quem olha o prédio da Associação de 

frente).  Com isso,  poderá ser construído 

aproximadamente 800 m2, o qual será integrado aos 

atuais 750 m2 do atual prédio da sede social. Os 

problemas que hoje possuímos decorrentes da falta 

de espaço para ampliar e/ou criar novas oficinas 

certamente deverão desaparecer. 

A Diretoria está fortemente voltada a que no 

novo prédio seja inaugurado ambulatório médico e 

odontológico e quem sabe uma mini-farmácia, com 

remédios de uso continuado. Isso vai permitir a 

redução de associados dentro das emergências 

hospitalares. Recentemente, visando atender aos 

associados que não possuem nenhum tipo de plano de 

saúde, foi firmado convênio com a empresa SOS 

Consultas, localizada em três endereços em Porto 

Alegre, com redução dos preços nas consultas 

médicas, exames laboratoriais e de imagem. E 

também não foram esquecidos os associados 

residentes no interior do RS, que representam 49% 

(quarenta e novo por cento) do quadro social. Estamos 

inaugurando sede social nova nas Delegacias 

Regionais de Santa Maria e Santa Cruz do Sul. 

As obras de reforma e ampliação da sede 

campestre da Delegacia Regional de Lajeado estão a 

pleno vapor, tendo como prazo de conclusão o mês de 

junho de 2017. Estamos em final de tratativas com a 

Unimed Porto Alegre para implantação de dois novos 

planos de saúde, o Unipart (nível nacional) e o Unifácil 

Pleno (nível local, em Porto Alegre). Tudo voltado ao 

atendimento e conforto de seus associados. Pode ser 

observado que trabalho é o que não falta, esperando 

que você venha a fazer parte do corpo de voluntariado 

da AACRT.

Diretoria Executiva.

Palavra da Diretoria

Mais Espaço 
para Associação

Programa de Gerenciamento da Saúde
RESULTADOS DE 2016

Resultados do PGS até dez/2016
Qualidade de vida

30% dos homens que participam do 
PGS fazem atividade física regular. 

Aumento de 19% entre os que não 
faziam se comparado ao 

início do programa.

18% das mulheres que participam do PGS 
fazem atividade física regular. Aumento de 

11% entre os que não faziam se comparado 
ao início do programa.

Todo o associado que ingressou no programa 

foi submetido, na primeira visita, a uma avaliação 

da qualidade de vida, através do questionário de 

Qualidade de Vida SF36. Este mesmo questionário 

foi reaplicado após o período de 12 a 18 meses. 

Observou-se uma melhora significativa na 

capacidade funcional, limitação por aspectos 

físicos, dor, limitação por aspectos emocionais. Ou 

seja, os assistidos perceberam, sob esses aspectos, 

uma melhor qualidade de vida após o início do 

programa.

As entidades AACRT e ASTTI estão em 

tratativa final com a empresa Unimed Porto 

Alegre, para implantação de dois novos 

planos de saúde, o Unipart (nível nacional) e 

o Unifácil Pleno (restrito a associados de 

Porto Alegre). 

Aguardem informações para breve.

Conselho de Administração
Efetivos - Jaime Souza De Marco, José Jurandir Teixeira Leite, 
Ruben Dario Vives, Ivo Antônio do Amaral Luiz, João Alberto 

Oliveira de Andrade, 
Paulo 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, Doroty 

Carmem Tomazi de Bona e Luiz Carlos Abrão Paz. 
Edição e Projeto Gráfico : 

Espaço arq design (51) 99122.9467
Impressão: Gráfica Relâmpago / Tiragem: 4.200

UNIMED POA

Atividade Física

Atividades do PGS 

As atividades de caminhada, alonga-
mento e zumba, oferecidas aos participantes 
do Programa de Gerenciamento da Saúde - 
PGS, tem trazido um número cada vez maior de 
frequentadores, o que sinaliza para uma maior 
conscientização do associado de que uma vida 
mais saudável é o caminho para melhorar a 
saúde e a qualidade da vida de todos. 

Nome do Sócio Data do Óbito Cidade
NIDIA BONAPACE 01/01/2017 Porto Alegre/RS
NILTON RAMOS SANCHEZ 09/10/1934 12/01/2017 Porto Alegre/RS
VERCIDINO GUERREIRO KUSE 13/01/1935 15/01/2017 Alvorada/RS
MARTA ROSA DA SILVA 25/12/1942 17/01/2017 Viamão/RS
DARCY JOSE DA COSTA 02/07/1928 24/01/2017 Porto Alegre/RS
AGENOR KESSLER 23/05/1948 26/01/2017 Santa Cruz do Sul/RS
MARIANA ROMILDA SZCZECINSKI 15/09/1942 11/02/2017 Porto Alegre/RS
JOAO ADEI RODRIGUES 05/09/1953 14/02/2017 Itaara/RS
VALTER FERNANDO DE CAMPOS 17/06/1944 16/02/2017 Porto Alegre/RS
INES MAZZUTTI DOS SANTOS 25/05/1944 08/03/2017 Porto Alegre/RS
PAULO ROBERTO BIASUS 01/06/1946 18/03/2017 Porto Alegre/RS
JORGE OLAVO RUEDA MELLO 07/06/1952 19/03/2017 Viamão/RS
CLAUDETE TERESINHA G. BUTKA 26/12/1940 22/03/2017 Canoas/RS

Data do Nascimento
27/10/1942

Durante o ano de 2016 foram incluídos no 
programa 91 associados, sendo 15 (16%) do 
interior e 76 (84%) da capital e região 
metropolitana. O ano que passou se encerrou 
com um acumulado de 1.615 adesões no PGS.

Na trajetória do PGS, alguns assistidos 
saíram do programa por diversos motivos, sendo 
os de maior relevância a alta solicitada pelo 
paciente ou familiar e a exclusão pelo convênio 
(não possuem mais o plano da Unimed ou o 
vínculo com a associação).

Novos Planos de Saúde

Solicitamos que os associados sem plano 

de saúde entrem em contato com a 

coordenação de Projetos Sociais da 

AACRT, assistente social Isabel e 

estagiária Carol, para atualização 

cadastral e informações de seu interesse.

Atenção 
Sócios sem plano de Saúde



SOCIAL

PROJETOS

A atividade é desenvolvida por um grupo de sócios 
voluntários e área social da AACRT, o qual, em reuniões 
quinzenais, estuda alternativas e caminhos viáveis para 
oferecer uma moradia segura aos associados que são 
independentes, com qualidade e em comunidade, 
conforme demanda manifesta destes.

As duas principais perguntas que precisavam ser respondidas pelo grupo para 
dar o rumo certo ao projeto foram:  “quem” participará deste projeto e “de que forma” 
ele será estruturado. Para tentar respondê-las, uma pesquisa foi publicada no Jubilado 
n° 163 (julho/setembro/2016), com um retorno considerado incipiente (apenas 18 
associados manifestaram interesse). Este número nos dá indício de que é preciso ter 
cautela quanto ao caminho a ser trilhado, principalmente no que diz respeito a 
qualquer ideia sobre investimento em uma estrutura própria.

O grupo está realizando visitas a Instituições de Longa Permanência para Idosos - 
ILPIs no intuito de criar um bom cadastro de referência, incluindo propostas diferentes 
de clínicas geriátricas e novas tendências disponíveis para a terceira idade, que se 
propõem a oferecer novas maneiras de envelhecer.

O cadastro de ILPI´s já existente na Diretoria Social, elaborado pelo Grupo 
Voluntariado também foi inserido no projeto. Os locais visitados foram:  Julho - 
Residencial Olga Hauck – Parobé - RS; Lar Morea - São Leopoldo - RS; Outubro - 
Pensionato para Idosos Bom Pastor  - Porto Alegre -RS; fevereiro/17 - Hotel Residência 
Sinfonia - Novo Hamburgo-RS. Essas informações serão disponibilizadas no site da 
AACRT.

Quem tiver interesse em responder o questionário e ajudar a AACRT a direcionar 
o Projeto Lar Seguro, ainda é tempo. Enfatizando que a AACRT não vai custear as 
moradias aos sócios, mas sim, tentar ser a resposta ao anseio daqueles que desejam 
segurança, tranquilidade e companhia na velhice.

Projeto Pensionato
O Projeto de Inclusão Social realizou uma parceria com o  SESC (Serviço 

Social do Comércio), em dezembro/16, em ação que ofereceu exames gratuitos de 
mamografia para associadas que não possuíam plano de saúde. Vinte e quatro 
mulheres sem plano de saúde foram beneficiadas pela parceria e em janeiro/2017 
receberam os resultados das mamografias, a maioria delas com diagnósticos 
negativos. Aquelas que tiveram resultados inconclusivos ou suspeitos foram 
encaminhadas ao SOS Consultas para realizar exames complementares através do 
convênio firmado com a AACRT.

 Inclusão Social, PARCERIA COM O SESC

Durante o primeiro trimestre de 2017, as oficinas continuaram com as 
atividades, revezando suas férias entre os meses de janeiro e fevereiro, mas 
mantendo os associados saindo de casa para vir até a AACRT.

No mês de março, quando o ano efetivamente se inicia, houve um aumento 
da participação nas oficinas e na empolgação dos oficineiros. 

Oficinas DIVERSAS

Programação do Grupo Vida Plena

O Grupo Vida Plena programou 
uma grande festa para comemorar o Dia 
da Mulher na manhã do dia oito de 
março, quando reuniu 50 associadas no 
salão social da Entidade.

A manhã começou com um belo 
café, seguido por uma demonstração 
sobre maquiagem na terceira idade, 
realizada pela associada Regina Zaniratti, 
que ensinou as mulheres presentes a 
fazer uma maquiagem adequada para 
cada tipo de pele. 

Como as convidadas levaram 
peças de roupas e acessórios que não 
estavam mais usando para participar de 

Comemoração do DIA DA MULHER

COMISSÃO DE OBRA
para construção 
do novo imóvel

O Conselho de Administração, 
visando a coordenação e controle 
da futura obra que será 
construída no imóvel vizinho à 
Associação, recentemente 
adquirido, constituiu Comissão de 
Obra, com representantes dos 
órgãos administrativos, composta 
pelos seguintes associados: 
1 – Conselho de Administração: 
João Luiz Gunz; 
2 – Diretoria Executiva: 
Newton Lehugeur e 
Márcia Gomes de Souza; 
3 – Conselho Fiscal: 
Tabajara da Silva Bregão; 
4 – Conselho Consultivo: 
Roberto Marranghello Bossle.
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25/04 - Passeio pela Zona Sul de Porto Alegre

19/05 - Comemoração do dia das mães

05 a 09/06 - Semana do Aposentado

Programação do 
para o segundo trimestre/2017

GRUPO VIDA PLENA 

um brechó do desapego, a atração 
seguinte foi um bate-papo com a 
blogueira especialista em moda, Thaisa 
Gomes, que atualizou a todas sobre 
tendências, peças chave para um 
g u a r d a - r o u p a  
enxuto e dicas para 

desapegar das roupas não mais usadas. 
Ao final, houve a troca das peças 

de roupa que foram trazidas entre as 
participantes e todas se dirigiram ao 
Clube Geraldo Santana para emendar a 
festa com o almoço mensal também em 
homenagem às mulheres.
 



4 | O JUBILADO | Jan / Fev / Mar 2017

O primeiro almoço do ano ocorreu no dia 08 de 

março, no Clube Geraldo Santana, homenageando as 

mulheres na passagem do seu dia com um 

presente, um espelho/escova para 

utilizar na bolsa. Mais de 305 pessoas 

compareceram ao evento.

Neste almoço houve também 

o lançamento do selo dos 40 anos da 

AACRT, abrindo as comemorações 

do Jubileu de Rubi da entidade e a 

homenagem aos aniversariantes do 

trimestre (janeiro/fevereiro e março).

8 de Março - Almoço em Homenagem

A Delegacia Regional convidada foi Santa Maria, que se 
fez representar por mais de 20 sócios.

MULHER

Carnaval  AACRT NOTAS

I Torneio de Jogos
de Porto Alegre 
O primeiro Torneio de Jogos de 

Porto Alegre deste ano, agora sob a 
responsabilidade da Diretora Vice-
Presidente Eva Beatriz Teixeira Correa, 
teve início em 13 de março com os 
jogos de Xadrez estendendo-se com 
várias modalidades de jogos durante 
os meses de março e abril, contou com 
a participação de 100 associados. O 
fechamento se dará em 27 de abril, 
com a modalidade Escova (jogo de 
cartas). 

EVENTOS

EVENTOS do trimestreOFICINAS 

O Pré-Carnaval da associação ocorreu 

na Sede Social da entidade na tarde do dia 22 

de fevereiro de 2017, quando os 75 sócios 

presentes, ao som de marchinhas antigas 

executadas com esmero pela Banda da AACRT, 

dançaram até as 20 horas, relembrando saudosos os 

antigos bailes de máscara. Esteve presente também o grupo 

carnavalesco do Projeto Social  ''Dançando para o Amanhã'' 

que alegrou  o salão  com suas lindas fantasias e samba.

ABRIL 

12/04 > Almoço mensal da AACRT

Local: novo salão de festas da ASTTI - 

Cardápio: Churrasco. 

19/04 > Chá com bingo

26/04 > 

> 

r de Eventos.

MAIO

03/05 > Chá da tarde

10/05 > Almoço em homenagem ao  Dia das Mães – 

Galeto com massa que será realizado 

no Geraldo Santana

17/05 > Chá da tarde com bingo

24 a 27/05 > XVIII Congresso Anapar - Inscrições abertas

Local: Brasília/DF.  Mais informações no 

setor de Eventos da AACRT.

31/05 > Samba da AACRT

JUNHO

07/06 > Chá da Tarde

14/06 > Almoço (feijoada) no Geraldo Santana

22 a 24/06 > I Torneio de Jogos do Interior

21a 24/06 > Torneio piloto de jogos do interior 

em santa maria hotel Morotin.

28/06 > Arraiá das Telefonistas com previsão de 

realização na ASTTI (sujeito a alterações).

Samba da AACRT

28/04 Concurso Top Model da Terceira Idade e 

Visita a Festimalha/Nova Petrópolis - RS. 

ACRT - Victor Hugo Saldanha Garcia 

e Ieda Fátima Tomazzoni.

Informações e inscrições para Nova Petrópolis 

no seto

Chás realizados

15/03 72 pessoas

22/03 Chá com Bingo - 84 pessoas 

29/03 Samba da AACRT - 92 pessoas

05/04 Chá da tarde - 62 pessoas

O setor de eventos oferece oficinas musicais de segunda a 

quinta-feira. Confira os dias horários:

SEGUNDA-FEIRA (10:45 às 11:45 / 

11:45 às 12:45 / 12:45 às 13:45)

QUARTA-FEIRA (10:15 às 11:15)

QUARTA-FEIRA (09:15 às 10:15) 

e QUINTA-FEIRA ( 9:30 às 10:30)

QUARTA-FEIRA (13:00 às 15:00)

QUINTA-FEIRA (14:00 às 16:00)

TECLADO

ACORDEON (GAITA)

VIOLÃO

PERCUSSÃO

CORAL AACRT

A associação disponibilizou os informes de despesas com o plano de saúde dos associados em seu site, 

na área restrita, além de outras facilidades. Para o sócio acessar essas informações, deve clicar na ÁREA DO 

ASSOCIADO, digitar a sua cidade e UF (Estado). Vai aparecer uma tela que vai pedir sua matrícula e senha (se 

não souber essas informações pode ligar para a associação - 3076-2450).  

Na Área do Associado você vai encontrar também:  

· Imprimir 2ª via de boleto bancário ( site do Banrisul)

· Solicitar 2ª via de carteirinha - qualquer convênio e/ou associação

· Consultar solicitações de carteirinhas realizadas 

· Informativo da AACRT para IRRF - Ano Base 2015 (arquivo PDF) 

· Informativo da AACRT para IRRF - Ano Base 2016 (arquivo PDF)

· Demonstrativos de Débito em Conta.

Informe de despesas no Site da AACRT

Para quem não tiver acesso a internet, a área de atendimento ao 
associado da AACRT fornece o documento aos associados pelo correio e 

orienta sobre as consultas à Área Restrita do site. 

ASSOCIAÇÃO 
DOS APOSENTADOS 
DA CRT

A novidade do I Torneio de 
Porto Alegre é que os vencedores de 
cada modalidade automaticamente 
se classificam para o torneio do 
interior que ocorrerá em Santa Maria 
nos dias 22 a 26/06 no Hotel Morotin. 
O almoço de encerramento está 
agendado para o dia 02 de maio, 
q u a n d o  s e rã o  p re m i a d o s  o s  
vencedores. Esta confraternização é 
restrita aos participantes dos jogos e 
se realizará no salão de festas da 
AACRT. Inscrições e informações junto 
ao setor de Eventos da associação.



A Clínica Médica deTodos!

CLÍNICA MÉDICAS

Consultas 
Médicas

Convênio com SOS Consultas

EVENTOS
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OBRAS na Sede 
Campestre em Lajeado

As obras de reconstrução do 
salão de festas da sede campestre de 
Lajeado estão a pleno vapor. O novo 
salão terá 350 m2 e podendo 
acomodar confortavelmente, cerca de 
300 pessoas. Os diretores Lisete, 
Márcia e Darci visitaram as obras no dia 
24/03 e ficaram satisfeitos com o 
andamento dos trabalhos, que tem 
previsão de entrega até setembro de 
2017.

Santo Ângelo
Em anexo, fotos do chá 

realizado dia 16/03/17 no 
restaurante Eiskrem Haus. 
Participaram 24 associados.

Viamão
A Delegacia Regional de 

Viamão iniciou suas atividades de 2017 com um chá na cidade de Alvorada no 
dia15/03/201, reunindo associados da delegacia, que 

é composta por Viamão, Alvorada, Cachoeirinha 
e Gravataí. A Hospitalar-ATS, parceira da AACRT 

no PGS esteve presente realizando uma 
conversa sobre saúde.

  Delegado e Vice
Bento Gonçalves

A associada Manaira Maria Gonçalves 
assumiu, em  substituição a Sra. Sônia Maria da Silva 

Bordignon, a função de Delegado Regional de Bento Gonçalves, juntamente 
com a Sra. Laura Pizzatto na função de Vice-Delegado Regional.

Novo Hamburgo
Com o pedido de desligamento do Delegado Regional de Novo 

Hamburgo Clóvis Antônio Antunes Pereira, a Diretoria Executiva promoveu 
para a função de Delegado Regional a atual Vice, Soeli Marlene Thomas, e para 
Vice-Delegado, nomeou a associada Neri Marlene Dalloglio.

NOVOS

Atividades das Delegacias Regionais
Nova sede em Santa Maria
A nova sede social da Delegacia de Santa Maria foi inaugurada no dia 

27/03, com um coquetel oferecido aos associados e contou com a 
p res en ça  d o s  D i reto res  V ic e  
Presidente, Eva Beatriz Correa, e 

Tesoureiro, Jairo Castoldi. A troca 
por uma sala maior (sala 302) 

foi necessária para acomodar 
a grande demanda de sócios 
usufruindo da oficina de 
ginástica, coral e demais 
atividades promovidas 
pela Delegacia.

ChÁ DA TARDE nas Delegacias 

 
No primeiro almoço do 
ano em fevereiro, 
inaugurando as 
atividades de 2017, 
Cruz Alta reuniu seus 
associados no 
Restaurante do Clube 
Internacional.

NOVA SEDE   de Santa Cruz do Sul

A Delegacia de Santa Cruz do Sul está se mudando para uma casa 
mais ampla e nova, mantendo a parceria com o Sinttel, na Rua Sete de 
Setembro, 771 - Centro. A inauguração será no segundo trimestre de 
2017.

Para atender a demanda do grupo Inclusão Social, 

que busca alternativas para os associados que não 

possuem plano de saúde, a associação assinou convênio 

com a clínica SOS Consultas Médicas, situada na Av. 

Princesa Isabel, 65 (esquina com a Bento Gonçalves), no 

bairro Azenha, o qual oferece um valor diferenciado para 

os sócios em consultas de diversas, de R$ 55,00.

As especialidades oferecidas são cardiologia, clínica 

médica  gera l ,  dermatologia ,  endocr inologia ,  

gastroenterologia, geriatria, ginecologia, medicina do 

trabalho, neurologia, odontologia, oftalmologia, 

ortopedia/traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, 

pneumologia, proctologia, psiquiatria, urologia, vascular, 

acupuntura, audiometria, fisiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, 

homeopatia, nutricionista, psicologia, psicopedagogia, 

quiropraxia.

Além de consultas, a SOS consultas realiza diversos exames 

na própria clínica e outros tantos em clinicas parceiras, a preços 

que se situam em torno de 50% abaixo do que é cobrado no 

mercado. O agendamento das consultasé realizado pelo 

telefone (51) 3288-8900 ou 99214-7928, com prazos curtos de 

espera.Na chegada à clínica, o associado deve apresentar a 

carteira social da AACRT e um documento de identidade e pagar 

na hora pela consulta.

FALTA

Na edição do Jubilado nº 164 - 
Setembro/Dezembro/2016, foi 
publicada equivocadamente 
uma foto da festa de 
Confraternização de Novo 
Hamburgo no lugar da foto da 
linda festa de Viamão, a 
primeira da Delegacia. Esta é a 
foto correta.

ErrataAlmoço em Cruz Alta

I Encontro de Delegados Regionais de 2017
O I Encontro do ano entre Delegacias Regionais será realizado no 

Hotel Embaixador, em Porto Alegre, no período de 15 a 19 de maio de 
2017.

s s
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Neste ano o Memorial CRT 
promete grandes avanços. Até o 
próximo trimestre estará finalizado o 
documentário que conta a história da 
Companhia Riograndense de 
Telecomunicações -  CRT 
através do depoimento dos 
protagonistas dessa história 
(empregados e participantes 
das gestões em cada época).

Este documentário, de 
aproximadamente 60 minutos, 
vai resgatar um passado de 
trabalho, orgulho e pujança 
dos trabalhadores da CRT que, 
durante 38 anos (de 1962 a 2000), 
criaram e ofereceram aos gaúchos um 
serviço diferenciado, qualificado e 
rentável para o Estado.Estado este que, 
aliás, preferiu apagar a existência desta 
estatal da sua memória, sendo que a 
maioria dos mais relevantes Estados do 
Brasil se preocuparam em criar um local 

Nossa HISTÓRIA contada em documentário
(museu ou memorial) para guardar a 
história das telecomunicações e levá-
la ao conhecimento das novas 
gerações, como é o caso do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Paraná, 
sem falar em outros não 
citados.Outra boa notícia 
para o próximo trimestre é 
que a Oi está doando, em 
comodato, um acervo de 
cerca de 350 documentos e 
peças históricas, que, junto 
co m  a s  p e ça s  q u e  j á  
recolhemos, nos ajudarão a 
contar a história da CRT, 

deste a encampação feita por Leonel 
Brizola até a privatização total, 
trazendo-a, com o nosso orgulho, ao 
trabalhador telefônico e o público em 
geral, organizada em um Memorial 
com acervo físico e digital. Aguarde 
que estamos trabalhando muito para 
que isto aconteça.

Equipamentos 
doados
pela Oi, para 
o Memorial CRT

SAÚDE

Direitos das pessoas 
com CÂNCER

De acordo com o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), para 2016/2017, seriam 600 mil novos casos no Brasil, sendo que 

60% são diagnosticados em estado avançado. A doença, que é a segunda maior 

causa de morte no País (190 mil/ano), tem tratamento de alta complexidade, 

porém um terço dos casos são evitáveis.

Para o presidente da Comissão da Saúde da OAB/RS, Imar Cabeleira, 

apesar dos números crescentes, as pessoas têm pouca informação sobre o 

tema. “É notável um grande aumento de pessoas acometidas com câncer e 

existem muitas dúvidas a respeito de quais são os direitos que possuem. No 

Brasil, todo e qualquer cidadão deve ter atendimento gratuito para diagnóstico 

e tratamento de sua doença”, disse.

 Em caso de dúvida, procure um advogado. Saiba seu Direito:

- Auxílio Doença:diante da incapacidade de trabalho, o paciente deve 

comparecer a uma agência da Previdência Social e solicitar o agendamento da 

consulta, visando a concessão do auxílio doença. Necessário apresentar a 

carteira de trabalho e declaração do médico com validade de 30 dias com 

descrição do estado clinico do paciente.

- Saque do FGTS e do PIS/Pasep: são necessários atestado médico com 

carimbo e CRM do médico responsável e validade não superior a 30 dias. Deve 

constar o diagnóstico com o atual estado clínico do paciente.

- Aposentadoria por invalidez: a invalidez deve ser comprovada por 

perícia médica do INSS. O paciente terá direito ao pagamento de 12 

contribuições, desde que esteja na qualidade de segurado. Terá direito a um 

acréscimo de 25%, o segurado do INSS que necessitar de assistência 

permanente de outra pessoa.

Isenção do Imposto de Renda:o paciente deve procurar o órgão 

responsável pela sua aposentadoria munido de requerimento fornecido pela 

Receita Federal. A doença será comprovada por meio de laudo médico, que é 

emitido por serviço médico oficial.

Isenção tarifas de transporte e IPTU: pessoas com doenças crônicas 

têm este benefícios em alguns municípios. 

Compra de veículos adaptados:  o paciente tem isenção dos impostos 

IPI, ICMS e IPA quando impossibilitado de dirigir veículos comuns em 

decorrência de sua doença. 

Se é o condutor e tem carteira de motorista, vai a um Centro de 

Formação de Condutores para obter um laudo médico. Com o documento, pode 

encaminhar a compra na concessionária de veículos. Se não é o condutor, 

precisa de um laudo do Sistema Único de Saúde (SUS) para levar na 

concessionária de veículos.

Fonte: Jornal da Ordem (OAB/RS) - http://www.oabrs.org.br/noticias

A Fundação Atlântico de Seguridade Social divulgou no Relatório Anual de 2016, em seu site, informações sobre o Plano de 
Benefícios BrTPREV. A boa surpresa é que, diferentemente do ano de 2015, no ano de 2016 a Fundação superou a meta atuarial de todos os 
planos administrados pela mesma. 

A meta atuarial para o ano de 2016 era de 12,44% (INPC+5,5% a.a.), enquanto que a rentabilidade alcançada pela Fundação foi de 
14,91%, ou seja, 19,85% acima do esperado.

Fundação Atlântico teve  em 2016ÓTIMO DESEMPENHO

Informática
Plantão de Apoio Técnico
A diretoria aprovou a partir do mês de abril/2017 a contratação da empresa GA 
Informática, para que os associados possam dirimir dúvidas, avaliar problemas, 
oferecer treinamentos rápidos, inclusive executar procedimentos e atividades 
relacionadas a área de informática e meios digitais. A mesma prestará na sede 
social da Associação, através de um especialista em informática, um plantão 
presencial semanal das 09:00 ao 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, nas segundas-
feiras, para atendimento de associados, com máximo de uma hora, pré-agendada 
de atendimento por associado. 

Aproveite mais essa oportunidade. Informe-se, agende e participe.
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