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Festa da Telefonista – 
Um  muito ARRAIAL ALEGRE

X ENCONTRO DA AACRT EM ITÁ. 
PERÍODO DA VIAGEM: 22/10 a 28/10.

ABERTAS AS 
INSCRIÇÕES >

Uma novidade iniciada com sucesso pelo setor de Eventos da associação  

comandada pela Diretora Vice-Presidente Eva Beatriz Corrêa foi o I Torneio de Jogos do 

Interior. Este ano ocorreu na cidade de Santa Maria realizado no período de 21 a 24 de 

junho.

O torneio reuniu 155 pessoas no Park Hotel Morotin, provenientes das 

Delegacias de Caxias do Sul, Pelotas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo,  Santa Maria e 

outros, além dos vencedores em cada categoria do I Torneio de Porto Alegre. As 

competições foram realizadas em 13 modalidades esportivas. Muita competição 

saudável e animação mobilizaram os participantes, que gostaram tanto do evento, que 

votaram para que em 2018 aconteça o II Torneio de Jogos do Interior.  A cerimônia de 

encerramento dos jogos coincidiu com a Festa das Telefonistas de Santa Maria, 

I Torneio de Jogos no INTERIOR 

O Arraial da Telefonista é uma festa em homenagem às 

telefonistas tradicionalmente organizada através da parceria  

AACRT/ASTTI/SINTTEL, e que neste ano aconteceu no dia 28 

de junho, no salão de festas da ASTTI.

Mais de 150 pessoas, em sua maioria telefonistas, 

compareceram ao Arraial, que teve como tema a “festa 

junina” com suas comidas típicas e decoração alegre de 

bandeirolas, balões e chapéus de palha.

Que boas recordações nos traz uma festa junina e seus 

sabores: cachorro quente, pinhão cozido, pipoca, batata 

doce, pizza, pé de moleque amendoim, paçoca, tudo nos 

lembra os bons tempos de antigamente.

Na hora da homenagem às telefonistas, cada entidade 

indicou a sua representante para receber uma placa, 

simbolizando todas as trabalhadoras telefonistas presentes.

F

O parceiro musical da AACRT Fabiano La Falce cantou 

diversas músicas tradicionais, acompanhado por seu 

violão, tirando a turma para dançar, mas logo em seguida a 

próxima atração já se apresentou.

Em meio a muita animação, foi celebrado o Casamento 

na Roça, numa encenação cômica organizada pelas associadas 

Suzana Fernandes e Maria José Salomé, que, com a 

colaboração de dezenas de coadjuvantes, alegraram a cena.

Após o sorteio de muitos brindes, a música começou 

com o DJ Cadu e a dança não parou mais.Mais tarde a banda da 

AACRT assumiu a festa e o samba tomou conta do Arraial da 

Telefonista.

oram homenageadas as telefonistas Maria Pazco 
Bozco, Maria Terezinha Lemos Freitas, Fermina Martins 
Ghidini e Mariza Machado de Souza.

Newton Lehugeur e Maria Pazco Bozco 

Eva Beatriz Correa e Fermina Martins Ghidini 

Mariza Machado de Souza e Ingo Müller

Maria Terezinha Lemos Freitas e Arthur Haubert

realizada no sábado, 24 de junho, no salão de festas do Park Hotel Morotin, quando os 

vencedores, o segundo e terceiro lugares de cada uma das categorias disputadas 

recebeu a sua merecida medalha.  Uma curiosidade do torneio foi a realização da 

corrida dos delegados regionais. Das delegadas, na verdade, uma vez que nenhum dos 

delegados participou. Correram as delegadas de Santa Maria, CeilaPoloni, de Pelotas, 

Neiva Echevenguá, de Alegrete, 

Elibia Oliveira e de Cruz Alta, 

Juçara Arance e a vencedora foi 

Neiva Echevenguá, de Pelotas. As 

inscrições para o II Torneio dos 

Jogos de Porto Alegre estarão 

abertas no período de 10/07 a 

31/07. Veja mais fotos  páginas 05.
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EDITORIAL

OBTUÁRIO
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Palavra da Diretoria
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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. 
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Atividade Física

Devemos aproveitar ao máximo e aprender 

com as experiências que adquirimos no decorrer 

de nossas vidas. Mas como podemos aproveitar 

alguma coisa quando estamos tão repletos de 

problemas? Os problemas cotidianos, os 

problemas corriqueiros, comuns no dia a dia ou 

pior que isso, aqueles problemas densos e 

complicados, que parecem indissolúveis, que 

martelam nossas cabeças, nos fazendo perder 

horas de sono, sem sequer imaginarmos que 

solução poderíamos adotar. Esses são os 

melhores momentos para extrair o lado positivo 

de uma adversidade. Aproveite ao máximo a sua 

dor e permita que ela lhe prepare para a 

felicidade. Aproveite ao máximo as suas lutas e 

permita que elas lhe preparem para as vitórias e 

conquistas. Aproveite ao máximo suas derrotas e 

permita que elas lhe preparem para o 

aprendizado da vida. Aproveite ao máximo suas 

lágrimas e permita que elas lhe prepare para o 

sorriso. Aproveite ao máximo a solidão, para que 

descubra sua maior e melhor companhia, você 

mesmo. Aproveitar ao máximo tudo na vida e 

viver intensamente significa que você deve 

sempre estar aberto ao que o Universo oferece e 

mostra o caminho para aquele que tem condições 

de seguir a trilha. Vamos crescendo, evoluindo! 

Nada neste mundo é dado, tudo tem um preço a 

pagar e só o tempo, a cada novo passo, vai ensinar 

isso para você, para cada um de nós. A vida é uma 

escola sem professor. Então aproveite ao máximo. 

Abra-se para o novo, absorva tudo ao seu redor, 

respire profundamente e beba muita água, 

aproveitando cada segundo de suas ações, 

sabendo que, com certeza, elas acabarão e novas 

vivências acontecerão. Aproveite tudo ao máximo 

e seja feliz agora!

Diretoria Executiva.

Manter os dados cadastrais em dia na associação 
é importante não só para a entidade, mas 
principalmente para o sócio, porque pode perder 
oportunidades e informações de seu interesse por não 
ser localizado.

Por este motivo é que a AACRT enviou uma carta 
a todos os sócios contendo os dados que dispõe em 
seu cadastro para confirmação ou correção. Este 
retorno do sócio é essencial para ficar Ok na associação.

Quem não recebeu a correspondência deve ligar para a associação e conferir seus dados 
(endereço, telefone e e-mail).

 

Nome do Sócio Data do Data Cidade
 Nascimento
ZAHIR DONADEL 01/08/1922 04/04/2017 Porto Alegre/RS
MARIA DE LOURDES P MONTEIRO 14/11/1944 05/04/2017 Porto Alegre/RS
CORINA GOMES DE CASTILHOS 13/12/1934 08/04/2017 Porto Alegre/RS
MARIA MADALENA MACIEL DA SILVA 01/08/1935 15/04/2017 Santana Do Livramento/RS
CELESTE MELLO 02/08/1938 18/04/2017 Porto Alegre/RS
SONIA EINLOFT PEREIRA 14/03/1947 20/04/2017 Santa Maria/RS
REGINA CAMPOS 19/09/1938 29/04/2017 Porto Alegre/RS
MARIA GECI MIRANDA DE MELLO 04/09/1942 07/05/2017 Santana Do Livramento/RS
UBALDO RUBIM PEDROSO 05/02/1932 16/05/2017 Porto Alegre/RS
GETULIO DE SOUZA BARROS 18/01/1938 16/05/2017 Cruz Alta/RS

CELSO JOAO RIBEIRO 28/02/1939 17/05/2017 Porto Alegre/RS
VERA RITA DA SILVA 23/11/1943 17/05/2017 Viamão/RS
ADELINA PANIZZI BRUSCHI 17/04/1927 23/05/2017 Passo Fundo/RS
LAURA GESSI DE LIMA SOARES 03/05/1944 23/05/2017 Porto Alegre/RS
PAULO R PEREIRA DOS SANTOS 26/11/1946 23/05/2017 Porto Alegre/RS
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA 24/06/1927 26/05/2017 Porto Alegre/RS
MARIZA GOMES 12/04/1940 29/05/2017 Porto Alegre/RS
IZA MARIA GONCALVES SIMOES 18/07/1946 02/06/2017 Cachoeira do Sul/RS
JONNAS MOTTA LEITE 04/07/1929 05/06/2017 Porto Alegre/RS
IVAN NUNES DE MELLO 29/01/1952 07/06/2017 Porto Alegre/RS
MALVINA OLIVEIRA FERREIRA 18/06/1931 07/06/2017 Porto Alegre/RS
JOAO ALBERTO GONZALEZ ALANO 13/04/1946 16/06/2017 Porto Alegre/RS
JOAO MORAES 22/03/1935 19/06/2017 Porto Alegre/RS
TEREZINHA ZENI AMADEU 01/02/1941 19/06/2017 Porto Alegre/RS

do Óbito

Se você precisa de ajuda com o seu computador e celular, a associação contratou a 

empresa GA Informática para ajudar o associado a esclarecer dúvidas, avaliar problemas e 

receber treinamentos rápidos, e executar procedimentos e atividades relacionadas a área 

de informática e meios digitais. 

Este apoio é prestado na sede social da Associação, através de um especialista em 

informática, que faz um plantão semanal às sextas-feiras, das 9hàs 12h e das 13h às 17h 

horas. Os atendimentos, previamente agendados, têm o máximo de uma hora consecutiva 

por associado. Aproveite mais esta oportunidade!

Plantão de apoio técnico em 

A associação possui uma área restrita em 
seu site para que o associado possa buscar com 
mais facilidade diversas informações pessoais e 
solicitar alguns serviços que antes só era 
possível fazer pessoalmente.
Para acessar esta área o sócio precisa saber sua 
matrícula e teruma senha pessoal, que podem 
ser obtidas pelo telefone na área de 
atendimento da AACRT (51 3076-2450).

Recadastramento de Sócios
SÓCIOS

Visite a ÁREA DO ASSOCIADO 
no site para facilitar INFORMAÇÕES

Solicite sua senha na AACRT!

As facilidades disponíveis no site são:
 1. Consultas Médicas
 2. 2ª via Boleto bancário
 3. Documento de quitação débito em conta
 4. IRPF - Declaração de gastos com plano de 
saúde e consultas 

INFORMÁTICA

Getúlio de Souza Barros 
– Faleceu no dia 
16/05/2017, em Cruz 
Alta onde residia, aos 79 
anos. Homem de luta 
eterna pelos telefônicos, 
era integrante do 
Conselho Fiscal do 
Sinttel e Delegado da 
Delegacia Regional de 
Cruz Alta, tendo 
desenvolvido durante 
anos um trabalho 
valioso pelos seus 
colegas aposentados da 
AACRT. Os seus “causos” 
contados no final dos 
encontros das 
Delegacias Regionais, de 
um jeito que só ele sabia 
interpretar, vão deixar 
saudade.
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Programação do Grupo Vida Plena
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Nos meses de abril e maio os participantes das caminhadas participaram 
de uma pesquisa para avaliar as atividades desenvolvidas. 

A entrevista foi realizada por uma 
funcionária da Veloz, isenta no processo. A 
avaliação teve questões direcionadas sobre a 
qualidade dos professores e do atendimento, 
assim como da estrutura/transporte para 
realização das caminhadas, além dos locais em 
que ocorrem e a comunicação interna do grupo 
de participantes. 

Em todos os quesitos as avaliações 
tiveram resultado positivo – bom e ótimo - e 
questionados sobre uma palavra que descreva a atividade, as respostas geraram 
grande satisfação, concretizando o objetivo do projeto, não de apenas 
movimentar os corpos, mas movimentar as almas. Palavras como Felicidade, 
Maravilhoso, Saúde, Acolhimento, Vida, Ótimo, Fantástico, Alegria, Intenso, 
Produtivo e Imprescindível fizeram parte do repertório relatado. 

Venha participar conosco!

Para melhor atender os associados da AACRT que 

participam das oficinas de Projetos Sociais, cujas atividades 

estavam sendo realizadas no salão de festas da AACRT, 

dividindo horários com outras atividades e oficinas musicais, 

a associação optou por locar uma sala no edifício Uruguaiana, 

Rua Leopoldo Bier nº 45 - sala 02, ao lado da sede, abrindo 

espaço para mais turmas, sem que os participantes precisem 

sair correndo da sala, que é destinada preferencialmente ao 

PGS e oficinas de atividades físicas.

As atividades do PGS inauguraram a sala no dia 01 de 

junho com aula de Ginástica funcional para os participantes 

da caminhada orientada em dia chuvoso. A partir de então, as 

atividades físicas do PGS, alongamento e zumba, assim como 

as oficinas do Serviço Social, Ritmos, Pilates e Ioga acontecem 

semanalmente na sala, que foi equipada para manter o 

No dia 5 de maio, em clima de festa, comemorou-se os 4 anos das atividades 

do PGS com a participação de mais de 80 pessoas que participam das atividades de 

caminhada orientada, hidroginástica, alongamento e zumba. 

A  festa ocorreu em parceria com a Veloz 

Assessoria Esportiva, em um dia muito agradável 

de sol, com estrutura especial  instalada na área 

verde da ASTTI. A comemoração teve 

apresentação e demonstração de caminhada, 

jogo de perguntas e respostas sobre 

hidroginástica, sessões de quick massage, aulão 

de zumba e alongamento. 

A Hospitalar ATS, também parceira do 

Programa, marcou presença realizando a 

aferição da pressão e utilizando a balança de 

bioimpedância para orientar os participantes em relação ao controle de peso e 

reforçando a importância da atividade física.

A atividade de junho do grupo Vida 

Plena foi cultural, com um grupo de 39 

associados sendo acompanhado pelos 

voluntários, além da Diretora Social, Márcia 

Souza e a Coordenadora de Projetos 

Sociais, Maria Beatriz Campos, para 

participar do projeto do Banco Itau, que 

acontece toda a última terça-feira de cada 

mês, no Espaço Itau Arteplex,  no Bourbon 

Country. O filme projetado foi O Círculo, 

que, ao final, foi comentado e debatido 

com um jornalista crítico de cinema.

Cinema – O Círculo 

Julho –

Agosto –
Setembro –

Com diversas atividades como:

Exposição – 

Memorial CRT –

Festival AACRT de Coros –

Gincana da AACRT –

 Teatro São Pedro:  A Sbornia Kontratacta

 Eles & Elas: Dia dos Pais
 Prepare-se, vem aí a 
Semana do Aposentado 2017 
- de 25 a 29/09

De 25 a 29/09 - Mista de Quadros da Oficina de Pintura e 

de peças do  Local: Memorial do Ministério Público - 

Praça Marechal Deodoro, 110 - Centro Histórico - Porto Alegre – RS

 Dia 28/09 – Local: ASTTI

 Dia 29/09 – 

Local: Quinta da Estância Grande – Viamão – RS

As  dos  estão de Sala novaOFICINAS PROJETOS SOCIAIS

PROJETOS

Comemorando o dia das Mães, a atividade Elas & Eles ocorreu no dia 19 de 

maio e contou com a presença de 65 associados. Teve como foco a diversão e 

homenageouas mulheres, sem, porém, deixar os homens de fora. 

Na ocasião, as mulheres foram presenteadas com uma linda echarpe 

personalizada com o selo de 40 anos da associação e, de quebra, a receberam 

orientações da consultora de moda, Thaísa Gomes, sobre as várias formas de usar os 

lenços.  Além disso, o grupo ainda exercitou o desapego através do troca-troca de roupas. 

O ponto alto da tarde, porém, foi o jogo Imagem & Ação, onde as equipes 

realizaram mímicas enquanto os demais tentaram adivinhar e ganhar pontos para 

sua equipe. O divertimento foi garantido e no Dia dos Pais vamos repetir o “Eles & 

Elas” com enfoque nos meninos.

ELAS & ELES

COMEMORAÇÃO 4 ANOS 
PGSde atividades físicas do 

Pesquisa VELOZ

Ag
en

da

No dia 26 de junho a Oficina de Artesanato, representada pela Coordenadora Rosa Mello, Elisabeth Fonseca, Lucia 

Soares, Lydia Abbady, Maria Eloa, Maria Salomé e a AS Isabel Pimenta, estiveram realizando doações de fraldas geriátricas e 

confecções de lã, como tocas, sapatos de dormir, mantas e blusões para a SPAAN, que está completando 85 anos.

As lãs utilizadas nas confecções foram doações do filho da associada falecida Bernardina Etelvina dos Santos, 

carinhosamente chamada de Neneca. No final o grupo entregou as confecções a alguns idosos e este momento foi marcado 

com muita alegria e emoção para todos!

Visita do Artesanato à Spaan

conforto dos associados. 

A nova sala vai permitir que novas oficinas sejam 

criadas, até que o novo prédio da associação, que será 

construído, fique pronto e acomode a todos em uma sala 

mais ampla.
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NOVOS PLANOS de Saúde na Associação
O valor das mensalidades dos planos de saúde vem numa escalada que os 

reajuste dos benefícios dos sócios não conseguem acompanhar. As razões disto são 

diversas, mas dentre as principais, destacamos que o nosso grupo é composto por 

pessoas de idade avançada e grande índice com saúde fragilizada. Outro ponto que 

puxa para cima o reajuste do plano são as internações hospitalares, que vem 

acontecendo em grande número e com longa duração, sendo agravadas pelo 

reajuste descontrolado dos insumos hospitalares. Essas internações acontecem, 

As entidades AACRT e ASTTI contrataram junto a Cooperativa Médica 

UNIMED Porto Alegre, a partir de 01 de agosto de 2017, o Plano de Saúde 

Regulamentado UNIPART. O Plano possui cobertura nacional, cobertura 

global (ambulatorial e hospitalar), coparticipação apenas em consultas 

médicas, livre escolha de profissionais, via relação de médicos Unimed, 

Programa de Medicina Preventiva, que oferece programas voltados à 

qualidade de vida e bem-estar de seus clientes, além do uso da Casa Bem-

Estar, voltada para cuidar da saúde em todas as fases da vida. Em Porto 

Alegre dispõe da rede referenciada dos hospitais Complexo Santa Casa, São 

Lucas da PUC, Divina Providência, Ernesto Dornelles, Instituto de 

Cardiologia, Banco de Olhos e Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em nível 

nacional, dispõe de toda a rede credenciada do sistema Unimed. Ficou 

estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01/08/2017, para a 

realização da migração do titular e de seus dependentes do Plano UNIMAX 

para o novo Plano UNIPART, sendo que transcorrido o prazo mencionado, 

somente poderão migrar os dependentes legais. Após a referida migração 

será estabelecido, a título de fidelização, o prazo de 12 (doze) meses para o 

retorno ao Plano UNIMAX. Os valores, estabelecidos nas dez faixas de idade, 

serão 15% (quinze por cento) inferiores aos cobrados pelo Plano de Saúde 

UNIMAX.

As entidades AACRT e ASTTI 

contrataram junto a Cooperativa 

Médica UNIMED Porto Alegre, a partir 

de 01 de agosto de 2017, o Plano de 

Saúde Regulamentado Unifácil Pleno. O 

plano traz uma série de vantagens sobre 

o Plano Unifácil e estará à disposição 

dos usuários residentes em Porto 

Alegre, os quais serão na referida data, 

transferidos de forma compulsória, para 

o mesmo. No Unifácil Pleno, o foco está 

na relação de confiança e vínculo entre 

o paciente e o médico e é baseado em 

uma estratégia de atendimento 

chamada Atenção Primária em Saúde. 

Os usuários terão acompanhamento 

p e r s o n a l i z a d o  c o m  m é d i c o s  

especialistas em Medicina de Família.  O 

p l a n o  t ra b a l h a  n a  p ro m o ç ã o,  

prevenção, no tratamento e na 

reabilitação da saúde por meio de um 

plano de cuidados desenvolvido 

Plano de Saúde Regulamentado 
UNIFÁCIL PLENO

especialmente para o usuário. As 

consultas realizadas com o médico do 

usuário na Unidade do Unifácil Pleno, 

localizada à Avenida Farrapos, 1602, 

em Porto Alegre, estarão isentas da 

cobrança de coparticipação. Os 

exames realizados nos laboratórios 

próprios da Unimed Porto Alegre e 

solicitados pela Equipe do Unifácil 

Pleno também estarão isentas de 

coparticipação. Os usuários do plano 

irão contar com o apoio dos 

programas da Medicina Preventiva e 

terão acesso a uma série de ações 

para adotar hábitos de vida mais 

saudáveis, como por exemplo: Os 

Programas Viver Bem, Cuidando de 

Você, Geração Vida, Menu Saúde e 

Saúde em Movimento. Quando fora 

de Porto Alegre, os usuários serão 

atendidos, normalmente, nas demais 

unidades do Plano Unifácil.

A comissão de negociação das entidades AACRT e ASTTI, formada pelos diretores 

da AACRT Newton Lehugeur e Jairo Baroni Castoldi e da ASTTI Arthur Luiz Haubert  e 

Roberto Marranghello Bossle, informa que a Unimed Porto Alegre solicitou reajuste 

contratual anual de 27,44% nas mensalidades do Plano de Saúde Regulamentado 

UNIMAX, a partir do mês de julho de 2017. Após a apresentação, por parte das 

entidades, aos dirigentes da mesma, do esforço e da redução no valor da 

sinistralidade obtido com o Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS 

(subprogramas crônicos, acompanhamento de internações hospitalares, oncológico 

e de saúde preventiva), ficou acordado que o índice a ser repassado para a Unimed 

seria de 17%, com decréscimo de aproximadamente 62%, ou seja, passando de 

27,44% para 17%. Por sua vez, as entidades AACRT e ASTTI resolveram fixar em 15% 

(quinze por cento) o índice de reajuste para os usuários, ficando a diferença de 2% a 

ser arcada pelas entidades. Cabe salientar, de que o índice fixado pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os contratos familiares e individuais 

firmados diretamente em balcão com as operadoras dos planos de saúde, cujos 

gastos são acompanhados e controlados pelas próprias empresas operadoras, foi de 

Reajuste do Plano de Saúde Regulamentado UNIMAX
13,55%. A ANS autoriza reajustes com base na inflação de custos hospitalares, os quais 

não sofrem quaisquer tipos de auditoria. Nos relatórios de custos fornecidos pela 

Unimed, com a recente implantação do programa da saúde preventiva e maior 

controle nos gastos com internações hospitalares, além da melhoria na qualidade de 

vida dos associados, pode-se observar de que nos últimos sete meses o índice de 

sinistralidade vem, de forma gradual, reduzindo. Cabe destacar de que a inflação 

médica, medida através do Custo Médico/Hospitalar (CMH), chegou nos anos de 2016 

e 2017 a recordes, muito acima da evolução das receitas e por isso que as operadoras 

de planos de saúde estão pedindo a operação “Lava Jato” na área da saúde. Como as 

internações hospitalares representam aproximadamente 78% (setenta e oito por cento) 

do total do custo de nosso plano, todos os esforços dispendidos pelas entidades AACRT e 

ASTTI são absorvidas por esses elevados custos médico/hospitalares. O Governo Federal 

devia assumir seu papel e fixar preços mínimos e máximos para os procedimentos 

médicos e hospitalares (diárias, materiais, equipamentos, remédios e outros). Por fim, 

destacamos que de que estamos atentos a tudo isso e não vamos desistir de buscar a 

melhoria da qualidade de vida de nossos associados e dependentes.

em sua maioria, nos dois hospitais mais caros de Porto Alegre, que nem sempre 

são os mais competentes.

Buscando amenizar um pouco o alto encargo mensal com o plano de saúde, 

AACRT e ASTTI solicitaram à Unimed Porto Alegre que formatasse outras duas 

opções de plano, que desonerasse a nossa carteira, sem perder a qualidade, a 

serem implantadas a partir de 1º de agosto de 2017: o Plano de Saúde 

Regulamentado UNIPART e o Plano de Saúde Regulamentado UNIFÁCIL PLENO

Plano de Saúde Regulamentado 
UNIPART
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EVENTOS
EVENTOS

ALMOÇO MENSAL - Em 12/04 

foi realizado o primeiro almoço do 

ano na ASTTI. O cardápio foi 

churrasco.  Os 304 associados que 

estiveram presentes desfrutaram 

dos suculentos cortes de picanha, 

maminha e salsichão que foram 

assados por sócios voluntários.

VIAGEM A FESTIMALHA - No dia 

28/04 a AACRT levou 71 sócios 

participaram da 28ª Festimalha em 

Nova Petrópolis, no Centro de 

Eventos da cidade. 

ALMOÇO MENSAL – O quarto 

almoço do ano ocorreu em 

14/06, no Geraldo Santana, e 

contou com a presença de 215 

associados que saborearam uma 

bela feijoada.

CONGRESSO DA FETAPERGS 

O 6º Congresso Estadual de Aposentados e Pensionistas do 

Estado do Rio Grande do Sul (CEAPERGS) ocorreu entre 21 

e 23 de junho no Hotel Continental, em Porto Alegre. O 

tema abordado foi “Sonhar e Agir para Vencer”. Foram 

pautadas as palestras sobre a Reforma da Previdência, 

soluções para os empecilhos enfrentados pelas 

associações gaúchas, saúde pública e sobre a captação de 

recursos. Estiveram presentes 52 associações de todo o 

estado do Rio Grande do Sul, totalizando mais de 100 

pessoas. A AACRT foi representada com a presença de 22 

sócios no evento.

CONGRESSO DA ANAPAR - O XVI Congresso da 

ANAPAR, que ocorreu nos dias 28 e 29 de maio em 

Brasília contou com mais de 350 participantes, sendo 

22 sócios representando a AACRT. Os temas 

abordados foram A perspectiva da Previdência no 

Brasil, Sustentabilidade da Previdência Social, Ações 

para o crescimento da Previdência Complementar, 

entre outros assuntos.

A área de eventos oferece oficinas musicais 
de segunda a quinta-feira. Confira os dias horários:

TECLADO – SEGUNDA-FEIRA 

(10:45 às 11:45 / 11:45 às 12:45 / 12:45 às 13:45)

ACORDEON (GAITA) – QUARTA-FEIRA (10:15 às 11:15)

VIOLÃO – QUARTA-FEIRA (09:15 às 10:15) e 

QUINTA-FEIRA (9:30 às 10:30)

PERCUSSÃO - QUARTA-FEIRA (13:00 às 15:00)

CORAL AACRT – QUINTA-FEIRA (14:00 às 16:00)

Oficinas musicais Próximos Eventos

05/04 – Chá da tarde- 87 pessoas

19/04  – Chá com Bingo - 61 pessoas 

26/04 – Samba da AACRT -78 pessoas

05/04 – Chá da tarde - 62 pessoas

17/05 – Chá c/bingo - 76 pessoas

07/06 – Chá da tarde - 51 pessoas

V TORNEIO DE JOGOS DA 

AACRT EM ARAÇA

DATA: 20 DE NOVEMBRO 

A 26 DE NOVEMBRO DE 2017

VALOR: R$750,00 em 

6 parcelas de  125,00

Chás realizados

X ENCONTRO 

DA AACRT EM ItÁ

DATA: 22 DE OUTUBRO A 

28 DE OUTUBRO DE 2017

VALOR: R$900,00 em

6 parcelas de  R$150,00

JULHO

12/07 - Almoço mensal da AACRT - Cardápio: Buffet de 
massas - Local: Geraldo Santana (Horário: 12h às 17h)

19/07 – Chá da tarde com bingo – Local: Salão da AACRT 
(Horário: 15h às 18h)

26/07 -Samba da AACRT – Local: Salão da AACRT  
(Horário: 16h às 20h)

OBS.: O Passeio Turístico a Nova Prata que estava 
previsto para o dia 28/07/2017 foi cancelado e 
transferido sem previsão de data. Divulgaremos as 
informações no site.

AGOSTO

02/08 – Chá da tarde (Horário: 15h às 18h)

09/08 – Almoço em homenagem ao Dia dos Pais – 
Cardápio: Paella - Local: ASTTI (Horário: 12h às 17h)

16/08 – Chá da tarde com bingo -Local: Salão da AACRT 
(Horário: 15h às 18h)

23/08 a 29/08 – Turismo AACRT.  Local: Natal/RN

30/08 – Samba da AACRT – Local: Salão da AACRT 
(Horário: 16h às 20h)

SETEMBRO

06/09 – Chá da Tarde - Local: Salão da AACRT (Horário: 
15h às 18h) 

13/09  - Almoço Mensal – Cardápio: Churrasco – 
Local:  Geraldo Santana -(Horário: 12h às 17h)

15/09-  Homem de Rede – Local: ASTTI (Horário: 18h 
às 24h)

19/09 – Chá Campeiro – Local: Parque Harmonia ( 
Horário: 14h às 18h)

27/09 – Samba da AACRT – Local: Salão da AACRT 
(Horário: 16h às 20h)

Hino da AACRT

Comemorando os 40 
anos da nossa 
associação, a diretoria 
está lançando o concurso 
de criação da letra do 
hino da AACRT.
Inspire-se e faça sua 
inscrição junto ao setor 
de Eventos. As regras do 
concurso estão à sua 
disposição. 

Participe e coloque o seu 
nome em destaque 
nesta história de 
sucesso!

I Torneio de Jogos no INTERIOR
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Dia da Telefonista em Santa Maria
Durante a manhã do dia 24 de junho, caravanas de telefonistas de todo o 

Estado foram chegando ao local da festa, chegando ao número de 270 pessoas, 

que comemoraram juntas o Dia da Telefonista no interior. Como é usual, foram 

homenageadas as telefonistas  Jenny Vercosa Coscia (Alegrete), Gilda Maria 

Angonese (Caxias do Sul), Jane Terezinha Velasco (Cruz Alta), Isaura Dias 

(Cachoeira do Sul), Mirna Folder (Lajeado), 

Maria Noeli Santos (Novo Hamburgo), 

Maria Cristina de Avila (Osório), Lourdes 

Porto Pinto(Pelotas), Edite Melo (Porto 

Alegre), Minelvina Muniz da Silva(Rio 

Grande), Mirian Ines Gassen (Santa Cruz), 

Ines Bonapaz (Santo Ângelo) e Anair 

Trindade de Farias (Santa Maria). 

Compareceram também representações 

das Delegacias de Alegrete, Bagé, 

Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Cruz Alta, Guaíba,Lajeado, Novo 

Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande.

Delegacia de Santo 
Ângelo comemorou o 
Dia da Telefonista 
com jantar no 
restaurante CREBOM 
no dia 29/06.
Participaram 
26 associados

 e 6 convidados.

Este encontro acontece todos os anos em duas ocasiões, sendo uma delas 

no primeiro semestre, na Capital, e a segunda no interior do Estado, reunindo os 

delegados e vice delegados regionais para orientações, atualização de 

informações, troca de experiências e confraternização.

O primeiro encontro do ano foi no Hotel Embaixador, no centro de Porto 

Alegre, entre os dias 15 e 19 de maio de 2017, tendo como pauta de trabalho o 

seguinte: no primeiro dia foram realizadas as apresentações do Relatório de 

Diretoria e do Balanço Patrimonial e de Resultados, dos resultados da pesquisa 

de opinião aplicada junto aos associados do interior e do sistema de gestão de 

indicadores. No segundo dia o grupo recebeu informações sobre seguro de vida, 

curso de informática, Programa de Gerenciamento da Saúde-PGS. No terceiro 

dia, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Caxias do Sul apresentaram suas delegacias, 

mostrando lindas imagens das cidades e dos eventos oferecidos pelas delegacias 

aos associados. As diretoras Vice-Presidente (Eva Beatriz Correa) e social (Márcia 

Souza) mostraram o trabalho desenvolvido em suas áreas e o Grupo 

Interentidades de Negociação Previdenciária – GINP, por seu coordenador Ingo 

Muller, repassou informações importantes ao grupo. O Memorial também foi 

apresentado através de um vídeo sobre a Mostra Permanente, explicado pelo 

colaborador e pesquisador Rogério Verlindo.

No encerramento os delegados e vices receberam informações sobre 

como preparar o orçamento para 2018 e a Delegada de Caxias do Sul, Gitalvina 

Fanton, despediu-se do grupo e informou que deixará o cargo no final de julho, 

sendo aplaudida pelos colegas. 

Pelo Diretor Presidente Newton Lehugeur foi informado que o segundo 

encontro do ano será realizado de 02 a 06 de outubro, no Samuara Hotel, em 

Caxias do Sul.

Delegacia de Viamão
A Delegacia Regional de Viamão 

promoveu uma visita de integração às 

delegacias de Pelotas e de Rio Grande 

nos dias 9 e 10 de junho, sendo muito 

bem recebidas em ambas as cidades. A 

Delegada de Viamão, Flávia Souza e seu 

vice, Dirceu Borges, agradecem o 

carinho e a dedicação 

manifestados pelos 

amigos das delegacias 

de Rio Grande e de 

Pelotas. 

Comemoração do Dia das Mães 

A Delegacia de Canoas 

organizou um almoço em 

26/05/2017 em homenagem 

as mães.

A Delegacia de Pelotas também 

comemorou o dia das mães com um

 delicioso chá realizado na sua sede.

I ENCONTRO das 
Delegacias Regionais de 2017

Maria Helena Monteiro Coimbra

 No dia 20 de junho, Santa Cruz 

do Sul inaugurou sua nova sede social, 

recentemente alugada em parceria com 

o Sinttel.  A diretoria da associação 

participou da linda festa organizada pela 

delegada Ondina Vargas, com a 

presença do Diretor Presidente Newton 

Lehugeur e da Diretora Secretária, Lisete 

Krug e do Diretor Adjunto, Darci Werle.

CONFRATERNIZAÇÃO das Telefonistas 

em Santo Ângelo INAUGURAÇÃO Delegacia Santa Cruz 

A maior herança que eu 

ganhei do meu marido que 

faleceu foi a Associação! 

Igual a esta não existe outra. 

Parabéns à AACRT pelos 40 anos.


