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Homem de Rede 
A tradicional comemoração ao Homem de Rede 
foi realizada no dia 15/09, na ASTTI, reunindo 
136 pessoas, entre associados da AACRT, da 
ASTTI e do Sinttel, promotores da homenagem. 
Quatro representantes das entidades foram  
homenageados,sendo eles: Luis Pereira Vieira, 
Aimoré José Gomes Rios Junior, Jorge Luis Cor-
rea Junior e Valdir Fernando Huff.  Na ocasião 
também ocorreu a premiação dos jogadores de 
futsal com a medalha Sidnei de Freitas Nunes. 
No cardápio do evento foi  servido‘’salchipão’’ 
e chopp.

Na Semana do Aposentado de 2017, que ocorreu de 25 a 29 de setembro, os as-
sociados estiveram envolvidos durante toda a semana em uma intensa e variada 
programação, pautada pela alegria na comemoração aos 40 anos da associação e 
pela gincana do encerramento.

Semana do Aposentado

AACRT promove o I Encontro de Coros reunindo seis Corais
Página 5

Jantar Baile AACRT

PelotasPorto Alegre Santa Maria Caxias do Sul

Local: Clube Farrapos
Rua Prof. Critiano Fischer, 1331
Data: 14 de Dezembro/2017
Horário: 20h

Tema: Anos Dourados 
70/80 e 90

Musical: DJ - Show Juno
Traje: Época ou Esporte



Palavra da Diretoria
EDITORIAL

EXPEDIENTE

Conselho de Administração
Efetivos - Jaime Souza De Marco, José Jurandir Tei-
xeira Leite, Ruben Dario Vives, Ivo Antônio do Ama-
ral Luiz, João Alberto Oliveira de Andrade, Paulo Ro-
berto 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.
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OBTUÁRIO

Nome do Sócio    Data  Data  Cidade
     do Nascimento  do Óbito

ALCIDES IRAJA DA ROSA GARCIA   17/08/1950 02/07/2017 PORTO ALEGRE/RS
ANTONIO AUGUSTO T BANDEIRA  22/08/1934 11/07/2017 PORTO ALEGRE/RS
LOURDES FILIPPETTO KITZMANN  20/06/1929 14/07/2017 ALVORADA/RS
JULIO COUTO DE LIMA    22/07/1940 15/07/2017 SANTA MARIA/RS
NEUZA OVIEDO DE MACEDO   10/09/1947 15/07/2017 PORTO ALEGRE/RS
ELANY ALFF      28/09/1928 24/07/2017 ELDORADO DO SUL/RS
NOEMIA BRITO SCHUCK   03/03/1929 26/07/2017 VIAMAO/RS
AYRES MACHADO GOMES    09/11/1947 27/07/2017 PELOTAS/RS
LUCY ARIOLLI DE HOLLEBEN   06/06/1930 27/07/2017 BENTO GONÇALVES/RS
LUCIA CERETTA    28/08/1936 29/07/2017 CRUZ ALTA/RS
ELLY HACKBARTH    25/02/1926 29/07/2017 PASSO FUNDO
REJANE MARIA CA. DOS SANTO  10/10/1951 03/08/2017 PORTO ALEGRE/RS
ELOA GEORG COLLET     17/08/1933 07/08/2017 DOIS IRMAOS/RS
VERA MARIA FERRAO TUBINO   28/03/1945 09/08/2017 PORTO ALEGRE/RS
JORGE ROBERTO DA SILVA DIAS   29/03/1948 14/08/2017 ALVORADA/RS
DOUGLAS DANTAS    16/02/1947 15/08/2017 PASSO FUNDO/RS
SIDNEI DE FREITAS NUNES    22/08/1948 17/08/2017 PORTO ALEGRE/RS
JOAO TEIXEIRA VAZ    10/07/1938 01/09/2017 RIO PARDO/RS
OSVALDO VARELLA   11/01/1927 10/09/2017 PORTO ALEGRE/RS
CARLOS NEI DA SILVA NESSI   05/11/1944 16/09/2017 CANOAS/RS
EVALDO FRITZ MACHADO   09/07/1945 19/09/2017 CAXIAS DO SUL/RS
BELMIRO KLEINUBING   26/11/1941 25/09/2017 PORTO ALEGRE/RS
ADÃO ALVES QUIROGA   21/01/1936  27/09/2017 PORTO ALEGRE/RS

Conselho Fiscal
Efetivos - Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e Ta-
bajara da Silva Bregão. Suplentes - Ceila Maria Tere-
zinha Poloni, Doroty Carmem Tomazi de Bona e Luiz 
Carlos Abrão Paz. 

Edição e Projeto Gráfico : 
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Impressão: Gráfica Relâmpago / Tiragem: 4.200

No início da primeira gestão no ano de 
2009 tivemos como uma das principais preo-
cupações e metas o atendimento aos associa-
dos residentes no interior do Estado. Das vinte 
Delegacias Regionais constituídas, em mais da 
metade delas a Associação possui, em parceria 
com o SINTTELRS, um espaço locado (conjun-
to ou sala ou casa comercial) para servir como 
sede social da delegacia. Com isso, os associa-
dos tem a oportunidade de realizar os mesmos 
eventos sociais que existem na Capital. A in-
tenção sempre foi a de tirar os associados de 
suas casas, para que possam usufruir, através 
de um espaço delineado, do convívio com ou-
tros associados. E a prova de que estamos atin-
gindo os objetivos, é que no interior já existe 
a formação de três grupos de corais, nas dele-
gacias regionais de Caxias do Sul, Santa Maria 
e Pelotas/Rio Grande. No decorrer do mês de 
junho do corrente ano foi realizado na delega-
cia regional de Santa Maria o primeiro torneio 
de jogos com associados residentes no interior. 
Para que os associados do interior tenham as 
mesmas oportunidades e conhecimento dos 
que residem próximos da sede social de Porto 
Alegre, todos os anos são realizados dois en-
contros com duração de cinco dias, entre as 
delegacias regionais, com a participação dos 
delegados e vice delegados regionais. Este ano 
o primeiro foi realizado no mês de maio em 
Porto Alegre e o segundo deverá ocorrer no iní-
cio do mês de outubro em Caxias do Sul. Além 
disso, pelo segundo ano consecutivo contrata-
mos empresa externa para realizar pesquisa de 
opinião junto aos associados do interior, visan-
do, principalmente, verificar as necessidades 
dos mesmos, com relação às demandas ofere-
cidas e/ou a oferecer pela Associação em prol 
do principal objetivo da Associação, que é o de 
buscar o bem-estar de todos seus associados. 
Não deixem de aproveitar a oportunidade que 
está sendo oferecida.

Diretoria Executiva.

Descontos em folha na Fundação Atlântico 

SÓCIO

A Fundação Atlântico limitou o percentual de 
desconto em folha dos aposentados, fazendo com 
que os valores acima do limite ficassem pendentes.

Visando impedir o acumulo de importâncias 
não descontadas, além de juros e correção mone-
tária que a inadimplência acarreta, a associação 
enviou pelo correio um boleto de cobrança com as 
diferenças não descontadas em folha, com venci-
mento no dia 10/08/2017. 

Este fato deveria se repetir nos próximos me-
ses, mas com a ação judicial promovida pela AACRT 
juntamente com o SINTTEL,  através do Escritório 
do Direito Social, cujo objetivo é a manutenção dos 

descontos para garantir o regular funcionamento 
do contrato firmado entre as partes, a juíza da 17ª 
Vara Cível do Foro Central, concedeu-nos liminar 
obrigando a Fundação Atlântico a retomar os des-
contos em folha dentro do prazo máximo de 48 
horas contados da ciência da decisão, sob pena de 
multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Desta forma, enquanto tramita a ação ju-
dicial, serão mantidos os descontos em folha re-
ferentes à mensalidade e ao plano de saúde nos 
exatos moldes que vinham sendo processados pela 
Fundação até a alteração inadvertidamente prati-
cada.

Acampamento Farroupilha
A associação vem apoiando a ASTTI na montagem do seu Acampamento no parque Mauricio 

Sirotski Sobrinho (popularmente chamado de Parque da Harmonia) e neste ano não foi diferente. 
Estivemos presentes nas comemorações da Semana Farroupilha através do DTG Chamada da Tradi-
ção da ASTTI, no Acampamento instalado de 07 a 20/09. 

As atividades promovidas pela AACRT nesta edição do Acampamento foram: almoço para 
conselheiros e convidados no dia 11/09/2017, café da manhã com a turma da caminhada do Pro-
grama de Gerenciamento da Saúde no dia 19/09 e chá da tarde também no dia 19/09.

Imóvel lindeiro a AACRT

A Diretoria Executiva informa que no dia 
20/08/2017 foi assinada, no Quarto Tabelionato 
de Notas de Porto Alegre, a escritura pública re-
ferente a compra do imóvel lindeiro à Associação 
e que no dia 26/09/2017 foi obtido, no Registro 
de Imóveis da Segunda Zona de Porto Alegre, o 
documento de registro do mesmo.

Convênio Banco Santander
A associação acabou de estabelecer 

convênio com o Banco Santander do Brasil 
visando a facilitar aos associados correntis-
tas deste banco os pagamentos através do 
débito em conta.
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Como temos informado a cada edição do Jubilado, o grupo de Inclusão Social 
está trabalhando para construir uma forma de acolhimento do associado que não 
possui plano de saúde e está com alguma difi-
culdade financeira.

Para ajudar a estruturar o projeto, foi 
contratada a empresa Ohana Concierge, que 
organizou uma imersão com 10 voluntários que 
farão parte do grupo de inclusão social, Dire-
tora Social, Coordenadora de Projetos Social e 
assistente social, nos dias 30, 31/08 e 1º/09, no 
Centro de Eventos Capuchinhos.

A partir de agora o grupo dará início ao 
contato com os associados enquadrados no 
projeto e se tornarão seus padrinhos e madri-
nhas no acolhimento que será dado na AACRT. 
O projeto vai ajudar inicialmente os associados da grande Porto Alegre em situações 
diversas, desde o encaminhamento para consultas e exames médicos,  acompanha-
mento com psicóloga, reestruturação financeira e orientação jurídica, até o seu retor-

SOCIAL
Programação do Grupo Vida Plena

Eles & Elas – Dia dos Pais
O grupo Vida Plena organizou um evento em homenagem aos pais no dia 

22/08, o qual chamou Eles & Elas Dia dos Pais, onde as mulheres também foram 
incluídas. 

O vereador e jornalista João Bosco Vaz, convidado pela corretora Rio Sul, fa-
lou sobre a sua participação na organização da Copa do Mundo em Porto Alegre e os 
bastidores deste grande acontecimento, fatos que organizou e contou em um livro 
que distribuiu graciosamente entre os presentes. Após a palestra o grupo Vida Plena 
serviu um lanche e presenteou os pais com um porta documentos, co-patrocinado 
pela AACRT e Corretora Rio Sul.

Semana do Aposentado

Gincana na Quinta da Estância 

Instalação “A Era CRT - Pinturas e Objetos“
Como parte das comemora-

ções dos 40 anos da AACRT do dia 
25 a 28 de setembro foi realizada a 
instalação “A Era CRT – Pinturas e Ob-
jetos”, a primeiraexposição conjunta 
reunindo 30 quadros produzidos pe-
los associados da oficina de pintura 

em tela e peças históricas do Memo-
rial CRT, realizada no Memorial do Mi-
nistérioPúblico do Rio Grande do Sul, 
no Centro Histórico de Porto Alegre, 
que gentilmenterecebeu a AACRT em 
sua casa.

A abertura foi realizada na-

tarde de 25/09, com a presença da 
Diretoria Executiva da Associação, 
representantes dos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal, coordenadores 
das Oficinas, membros do Coral e da 
oficina de pintura e convidados.

O evento teveiníciocom o dis-
curso da Diretora Social Márcia Sou-
za, seguidopelo professor Aloisio 
Pedersen que proferiualgumaspala-
vrassobre a importância da arte para 
todas as idades.

Após,  aorquestra de violon-
celos Jean-Jacques Pagnot, projeto 

coordenado pela professora Milene 
Aliverti na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, que reúne jovens 
aprendizes, fez uma linda apresenta-
çãoagraciando ospresentes com três 
músicas.

Em seguidafoi a vez do Coral da 
AACRT de Porto Alegre se apresentar 
e, sob a regência do maestro Alberto 
Gerst, executou magistralmente qua-
tro músicas. A instalação permaneceu 
aberta a visitação pública até o dia 28 
de setembro e recebeumais de ce-
mvisitantes.

No último dia da Semana do Aposentado, sexta-feira dia 29/09, os 80 inte-
grantes das equipes e os organizadores do Grupo Vida Plena rumaram cedo para 
Viamão, reunindo-se na Quinta da Estância Grande para iniciar as importantes tare-
fas do dia, que tiveram início com um grande café da manhã.

Em seguida os integrantes das quatro equipes participaram de desafios que 
testaram suas habilidades e espírito de equipe.

Logo após o almoço foi realizada uma prova escrita, onde foram desafiados 
os conhecimentos das equipes sobre a história da AACRT e da CRT. 

Ao final, após a contagem de pontos que consideraram as provas realizadas 
no dia e durante a semana, a equipe declarada vencedora foi a Equipe Azul .

O prêmio para o grupo vencedor foi o direito de ir a Lajeado para visitar a 
sede campestre da AACRT e dar início ao pomar, com o plantio de árvores frutíferas.

As demais equipes ganharam sementes de girassol simbolizando o futuro, a 
esperança e a vida.

Na Semana do Aposentado de 
2017, que ocorreu de 25 a 29 de setembro, 
os associados estiveram envolvidos duran-
te toda a semana em uma intensa e variada 
programação, pautada pela comemoração 
aos 40 anos da associação e pela gincana 
do encerramento.

A abertura foi dada com um pique-
nique no parque Knijnik, realizado com 
apoio da Hospitalar ATS e da Veloz, duas 
importantes parceiras na saúde dos asso-
ciados da AACRT. Lá o grupo foi dividido e 
recebeu as camisetas com as cores de cada 
uma das equipes, sendo azul, laranja, ver-
de e vermelha. Cada equipe escolheu um 
nome e um coordenador e recebeu as ins-
truções e regras para a gincana, cujo desfe-
cho se deu na sexta-feira, 29/09.

À tarde as atividades voltaram-se 
para a abertura da Primeira Instalação da 
CRT, realizada no Memorial do Ministério 
Público, em Porto Alegre, constituindo-se 
em uma mostra conjunta dos quadros em 
acrílico produzidos pelos participantes da 
oficina de pintura em tela e de peças do 
Memorial da CRT.

No dia 26, terça-feira, foi a vez do 
Show de Improviso, realizado no auditório 
da Sede II do Sinttel, no Centro Histórico de 
Porto Alegre, sendo o desafio das equipes 
realizar, conforme o nome da atividade, 
uma apresentação improvisada para o pú-
blico presente, dentro das categorias Can-
to, Dança e Declamação. O júri convidado 
para apreciar as apresentações foi compos-

INCLUSÃO SOCIAL

to pela  professora de Dança Cari Ramos, a 
assistente social Sandra Beatriz Brum, dire-
tora do Sinttel e o coordenador do Coral da 
AACRT em Porto Alegre e ex-presidente da 
associação, Roberto Bosle. Os vencedores 
em cada  categoria estão listados na tabe-
la abaixo. Na quarta-feira (27/09) a missão 
das equipes foi fotografar a maior quanti-
dade de membros vestidos com as cami-
setas de sua equipe em uma fotografia na 
tarde do Samba na AACRT. 

Quinta-feira, 28/09,  foi a vez do 
Rolé dos Museus, passeio programado 
a alguns museus do centro histórico de 
Porto Alegre, iniciando pelo Memorial do 
Ministério Público, aonde os membros 
das equipes deveriam visitar a Instalação 
da AACRT e registrar seu comparecimento 
no livro de presenças e contabilizar pon-
tos para suas equipes. Após o grupo se 
dividiu para visitar, conforme sua escolha, 
outros museus, como o Centro Cultural 
Érico Verissimo, o MARGS e Casa de Cul-
tura Mário Quintana. 

CANTO  TOTAL
Jurema Ronda 29
Luiz Campos Mulambo Incrível 26
Mariza e Rosa Canto Alegretense 25
Gessi e Cleonice Amigo boleia a perna 25
Tania Messias Maluco Beleza 25
Grupo Primavera Hino Riograndense 25
Grupo Blue A Casa 24
DANÇA  
Zeneida e Roberto Chamamé 30
Celi/ Inês/ Cleu/ Naira Dança Pezinho 25
Sonia/ Nurimar/ Julita/ Eloa Despacito 25
DECLAMAÇÃO  
Maria Cila Conquista 27
Aida Soneto da Fidelidade 27
Diva Batatinha quando nasce 26
Inês Zanetti A praça 25,5
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DELEGACIAS REGIONAIS

Parceria entre AACRT E ASTTI
No dia 04 de setembro de 2017, visando à união e o congraça-

mento do grupo de associados das entidades AACRT e ASTTI, foi firmado 
Termo de Convênio de Parceira para a utilização da sede social da AE-
CRT Santo Ângelo por parte dos associados da AACRT. Com isso, serão 
realizadas algumas melhorias no prédio, tais como, a instalação de três 
aparelhos de ar condicionado, colocação de piso no pátio dos fundos e 
na calçada da frente e também colocação de toldo na entrada de acesso 
do prédio.

Confraternização em Canoas

II Encontro das Delegacias Regionais de 2017

Convite aos sócios da 
Delegacia de Viamão
A Delegada Flávia Souza e o Vice 

Delegado Dirceu Borges convidam os 
Sócios da Delegacia Regional de Via-
mão, Alvorada, Cachoeirinha e Gra-
vataí para o almoço de encerramento 
do Ano.  Dia: 07/12/2017, a partir das 
11h., no Restaurante Pedralli (Av. Sena-
dor Salgado Filho, nº 5879, Parada 45 
- Viamão/RS.

Os Sócios da Delegacia de Via-
mão devem confirmar sua presença 
até dia 20/11/2017–pelos telefones 
(51)99727-6357 e (51)99605-2488.

Curso de Informática para os Delegados 
e Vice Delegados Regionais

Os Delegados e 
Vice Delegados Regionais 
receberam treinamento 
de informática em Porto 
Alegre, sendo divididos 
em 02 (duas) turmas nos 
sábados dias 16 e 23 de 
setembro de 2017, respec-
tivamente, durante todo o 
dia. O curso teve o obje-
tivo de levar informações 
básicas de informática aos 
Delegados Regionais, para 
que possam utilizar mais os 
meios eletrônicos para se 
comunicar com os sócios 
de suas delegacias e com a 
própria AACRT.

Delegacia de Cachoeira do Sul
Os associados da 
Delegacia Regional 
de  Cachoeira do Sul  
encaminharam-se a 
Caçapava do Sul em 
agosto para um encon-
tro com os associados 
desta cidade, que 
pertencem Cachoeira 
mas não conseguem 
participar dos almoços 
da Delegacia.

Almoço dos 
Pais em Viamão
A Delegacia Regional de Viamão 

organizou almoço em Homenagem aos 
Pais no dia 17/08/2017, no Restauran-
te Pedralli.

Chá mensal da Delegacia de Passo Fundo 

Novos Delegados e Vices-delegados

Na chuvosa tarde 
de sexta-feira, dia 

29/09, a delegacia de 
Passo Fundo reuniu 34 
associados na Casa da 
Esquina Gourmet para 

o chá mensal.

Agendado para a semana de dois a seis de outubro, no hotel Samuara, 
em Caxias do Sul, o segundo Encontro das Delegacias Regionais da AACRT 
reunirá os delegados e vice delegados das delegacias de Alegrete, Bagé, Ben-
to Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Cruz Alta, Guaíba, 
Lajeado, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa 
Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Taquari,  Viamão e Outros Estados 
para realizar o planejamento das suas atividades para 2018.

Durante o terceiro trimestre a Diretoria Executiva nomeou os seguintes 
delegados e vices: Passo Fundo – Mari Laura Franciosi – Delegado e Magda 
Silva Boscardin – Vice Delegado. Em Caxias de Sul – Nelci Teresinha Demeda – 
Delegado e Maria Cecília de Sousa de Lima Vice Delegado Regional; Santa Cruz 
do Sul – Eva HaussenSehn – Vice Delegado Regional.

Hino da AACRT

AACRT vence Torneio da Amizade

Comemorando os 40 anos da nossa asso-
ciação, 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!

Os atletas do futsal da associação participa-
ram do 17º Torneio da Amizade, organizado pelo 
Clube Geraldo Santana e, no dia 12 de setembro 
de 2017, sagraram-se campeões da categoria Sê-
nior, recebendo ainda a premiação pelo goleiro 
menos vazado (Diógenes).

A equipe recebeu o troféu das mãos do pre-
sidente do Clube Geraldo Santana no dia 13/09, 
durante o almoço do mês da AACRT, realizado na-
quele clube.

Almoço Semestral 
de Novo Hamburgo
A Delegacia Regional de 

Novo Hamburgo realizou o seu 
almoço semestral no Restauran-
te Garfão, em NH, no dia 19/09, 
reunindo 77 participantes. Esti-
veram presentes os diretores da 
AACRT Newton Lehugeur – Dire-
tor Presidente, a Diretora Vice-
-Presidente Eva Beatriz Correa e o 
Diretor Tesoureiro, Jairo Castoldi.

Grupo Vida Plena 
no Teatro
Na atividade do mês de ju-

lho, o grupo Vida Plena levou os 
associados ao Teatro São Pedro 
para assistirem a peça “A Sbornia-
Contratackta” no dia 14/07, em 
um grupo de 35 sócios.

Foto Teatro

A Delegacia Regional de Canoas realizou o seu almoço semestral, em 
homenagem aos pais, no dia 16/08 no restaurante Italianíssimo e contou 
com a participação dos Diretores Jairo Castoldi e Márcia Souza, respec-
tivamente, Tesoureiro e Social da AACRT e de representantes do Sinttel 
acompanhados pelo diretor Ingo Muller. 
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EVENTOS
De Junho a Setembro 2017

Almoço Dia das Mães
No dia 10 de maio, estiveram presentes no 
Grêmio Expedicionário Geraldo Santana 
360 sócios e convidados para prestigiar o 
Dia das Mães. O evento contou a presença 
de mamães de todas  as  idades que foram premiadas com uma graciosa necessa-
rie rosa. O evento foi animado pelo embalo de danças selecionadas pelo Dj Cadu 
e pelo show do cantor Fabiano La Falce. 

Maio

Julho
Almoço mensal 
Em 12 de julho, foi realizado o almoço mensal  da AACRT com um esplêndido 
buffet de massas.  Foram servidas variadas opções de massas, saladas e carnes. 
O local do evento foi no Grêmio Expedicionário Geraldo Santana e contou com a 
presença de 285 associados.

Agosto

Almoço em homenagem ao Dia dos Pais 
Em 09/08 ocorreu a tradicional paella realizada por sócios voluntários em home-
nagem ao dia dos pais na ASTTI. A paella, que é um prato da gastronomia Valen-

ciana (Espanha) e é típico do mediterrâneo, à 
base de arroz que leva azeite, frutos do mar 
e legumes. Foram oferecidas as paellas cam-
peiras e de frutos do mar. O evento contou a 
presença de mais de 380 pessoas e foi bastan-
te elogiada.  Além da maravilhosa refeição, os 
presentes puderem prestigiar show do Fabia-
no La Falce ao vivo, as mais variadas  músicas 
do DJ Cadu e apresentação da Banda de Sam-
ba AACRT.(delegacias)???

Turismo AACRT.  Local: Natal/RN
No período do dia 23/08 a 29/08 foi realizada a viagem a Natal/ RN realizada pela 
AACRT com a participação de 120  socios, sendo 45% do interior .O evento con-
tou com uma programação elencada e repleta de atrações inesquecíveis. O ro-
teiro possibilitou aos associados de todas as delegacias do Rio Grande do Sul, a 
conhecerem as lindas praias do ‘’outro Rio Grande’’ brasileiro. Além dos diversos 
passeios e desfrutes turísticos, visitaram o Aquário de Natal/ RN e até tubarão 
puderem ser vistos de pertinho. Os pratos típicos, visitação a cidade, embalos do 
forró e lojas de artesanatos possibilitaram aos associados o intercâmbio de cultura 
e momentos de lazer que ficarão na memória de todos, contou com prestação de 
serviços da Meridien Clube.

AGENDA EVENTOS

04/10 – Chá da Tarde – Local: AACRT (Horário: 15h às 18h)
11/10 – Almoço mensal – Cardápio: Buffet Executivo  
            – Local: Geraldo Santana (Horário: 12h às 17h)
18/10 – Encontro dos  Pensionistas 
            – Local: Salão da AACRT  (Horário: 14h às 18h)
22/10 à 28/10 – X Encontro dos Aposentados – Local: Itá –SC 
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01/11 – Chá da tarde – Local: AACRT (Horário: 15h às 18h)
08/11 – Almoço mensal – Cardápio: Churrasco - Local: ASTTI 
            (Horário: 12h às 17h)
09/11 e 10/11 – Seminário Anapar RS
20 a 26/11 – Jogos Estaduais – Local: Capão da Canoa - Hotel Araça
22/11 – Samba de encerramento – Local: Salão da AACRT (Horário: 16h às 20h)
29/11 – Amigo Secreto e Culto Ecomênico 
            – Local: Geraldo Santana ( Horário: 14h às 18h)

1 e 2/12 – Natal Luz  – Local: Gramado
6/12 – Almoço de encerramento oficinas eventos 
          – Local: Geraldo Santana (Horário: 12h às 17h)
14/12 – Baile 40 anos AACRT – Anos Dourados 
            – Local: Clube Farrapos

Setembro

Almoço Mensal 
O almoço mensal do mês de setembro (13/09) ocor-
reu no Geraldo Santana com  um bem servido chur-
rasco que incluiu diversas opções de salada, massas 
e sobremesas. Além da tradicional homenagem aos 
aniversariantes, os 270 sócios e convidados que es-
tiverem presentes puderam desfrutar de músicas 
após o evento. Foram sorteados também brindes e 
vale-entradas para o baile de fim de ano.

Almoço dos Jogos
No dia  05/09 foi realizado o almoço de encer-
ramento do Torneio de Jogos de Porto Alegre. O 
cardápio foi agraciado pela equipe da oficina de 
gastronomia da AACRT .  Além da premiação dos 
jogadores, houve um espaço para homenagear o 
amigo e ex-sócio  Sidnei  de Freitas  Nunes que 
faleceu em 17/08.  As medalhas receberam seu 
nome em homenagem. Foi uma emocionante ce-
rimônia de encerramento dos jogos.

O  setor 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

05/07 – Chá da tarde com chocolate quente - 94 pessoas
19/07 - Chá com Bingo - 65pessoas 
26/07 - Samba da AACRT - 65 pessoas 
02/08 –Chá da tarde - 66 pessoas
16/08 – Chá com bingo - 86  pessoas
30/08 – Samba da AACRT - 58 pessoas
19/09- Chá campeiro - 66 pessoas
27/09- Samba da AACRT -  110 pessoas

I Encontro de Coros da AACRT
Em 28/09 ocorreu o I Encontro de Coros da AA-
CRT, realizado no salão de festas da ASTTI, que 
apoiou o evento. O Encontro contou com a parti-
cipação dos quatro corais da AACRT, sendo um de 
Porto Alegre e os demais vindos das Delegacias de 
Santa Maria, de Pelotas e de Caxias do Sul. Além 
dos dois coros convidados se apresentaram: os 
excelentes corais da APCEF/RS e do Grêmio Náu-
tico Gaúcho.
Todos os 229 presentes, entre coralistas e convi-
dados, prestigiaram e foram agraciados com lindas e competentes interpretações 
das canções executadas, em torno de três por coro, manifestando grande aceita-
ção ao novo evento da AACRT sob a forma de elogios rasgados.

Chá Campeiro 
Em 19/09 ocorreu o chá campeiro da 
AACRT no piquete da ASTTI no par-
que harmonia. Estiveram presentes 
66 sócios e a equipe de eventos para 
prestigiar a comemoração da Sema-
na Farroupilha.

Coral da APCEF/RS e Coral do Grêmio Náutico Gaúcho.

Chás 
realizados
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Isso é felicidade!  A certeza do cuidado, do convivio harmonioso e da 
alegria de estar proximo a um amigo, nos faz sentir numa familia. 
A Aacrt representa o elo  entre nós, assim temos a sensaçao de que 
nada mudou e que o tempo não passou...

Miss Juliana Oliveira  Sales - Santa Maria

Novos Contratos com Unimed Porto Alegre
Novos planos de saúde estão sen-

do oferecidos pela AACRT e ASTTI aos 
seus associados, buscando oferecer 
novas opções e melhorar o custo dos 
planos disponibilizados nas duas enti-
dades.  

Os associados interessados po-
derão migrar do plano Unimax para o 
plano UNIPART, que será implantado a 
partir de 1º de outubro de 2017.

Este Plano possui cobertura nacio-
nal global (ambulatorial e hospitalar), 
coparticipação em consultas médicas, 
livre escolha de profissionais via rela-
ção de médicos Unimed, Programa de 
Medicina Preventiva (da Unimed), que 
oferece programas voltados à qualidade 
de vida e ao bem-estar de seus clientes, 
além do uso da Casa Bem-Estar, dedi-
cada ao cuidado da saúde em todas as 

fases da vida. 
Em Porto Alegre dispõe da rede re-

ferenciada dos hospitais Complexo Santa 
Casa, São Lucas da PUC, Divina Providên-
cia, Ernesto Dornelles, Instituto de Car-
diologia, Banco de Olhos e Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre. Em nível nacional e 
no interior do Estado, contempla toda a 
rede credenciada do sistema Unimed. 

Os valores do plano de saúde UNI-
PART (distribuídos nas dez faixas de ida-
de) são 15% (quinze por cento) inferiores 
aos cobrados pelo Plano de Saúde UNI-
MAX.

Para migrar do Plano UNIMAX 
para o novo Plano UNIPART, juntamen-
te com seus dependentes, você terá um 
prazo de 12 (doze) meses, a contar de 
01/10/2017, sendo que, transcorrido o 
prazo mencionado, somente poderão 

migrar os dependentes legais.  
Após a migração, se desejar retornar 

ao Plano UNIMAX, terá que aguardar, para 
fazê-lo, um prazo de 12 (doze) meses.
O outro novo plano contratado é o 
Plano Coletivo por Adesão UNIFÁCIL 
PLENO (Global), cujo  contrato de As-
sistência à Saúde será assinado em 01 
de outubro de 2017. Em 16 de outubro 
de 2017 ocorrerá a adesão compulsória 
dos atuais beneficiários do Plano Unifá-
cil, residentes em Porto Alegre/RS, bem 
como será dado início a migrações e a 
novas adesões. A primeira mensalidade, 
já com valor reajustado, será cobrada 
no contracheque do mês de novembro 
de 2017.
A data de reajuste contratual anual dos 
planos de saúde Unifácil e Unifácil Pleno 
será dezembro de cada ano.

Convênio com Cirurgião Dentista 
atendimento especial
A AACRTassinou convênio com o cirurgião dentista Álvaro Luiz Forte com o 

objetivo de realizar atendimento domiciliar, a clinicas geriátricas e a hospitais a 
associados mediante desconto de 20% nos procedimentos.

Convênio com Transul Emergências Médicas
A associação firmou convênio com a Transul Emergências Médicas para 

prestação de serviços de Atendimentos de Urgência e Emergência nas depen-
dências dasede da Entidade.

O sistema de Emergências Médicas fornecerá atendimento em unidades 
de Suporte Básico e Avançado (UTI com Médico), através da Central Reguladora 
Transul, que enviará em poucos minutos, a unidade para o atendimentoa qual-
quer pessoa que estiver circulando dentro das dependências da AACRT.

Reativação da 
Coordenação da Saúde

O Encontro da AACRT de 2017 vai acontecer de 22 a 29/10/2017 
em Itá, Santa Catarina, conforme solicitado pelos associados em 
2016. Este encontro vai reunir mais de 300 associados para muita 
confraternização.

Encontro AACRT 2017

Sobre o plano Unimax
- O plano de saúde Unimax 

da AACRT é um plano solidário  – 
VERDADE – Todos contribuem 
mensalmente para o plano a fim 
de custear as despesas médicas, 
hospitalares e exames do grupo.

- Quem entra na Justiça e 
ganha leva vantagem e não preju-
dica o os colegas que participam 
do grupo. 
MENTIRA  – Ao ganhar uma ação 
na justiça, quem vai arcar com o 
pagamento da causa “ganha” é o 
grupo de associados que são soli-
dários no plano. NÃO É A UNIMED.

- Ao atrasar as mensalidades 
você prejudica a Unimed – 
MENTIRA – A AACRT recolhe as 
MENSALIDADES e repassa men-
salmente à Unimed através do 
pagamento de uma fatura. Paga 
inclusive por aqueles que deixam 
de honrar suas mensalidades. No 
final, todos nós acabamos pagan-
do por aqueles que deixaram de  
pagar pelo plano.

- O motivo dos reajustes 
altos dos planos de saúde admi-
nistrados pela AACRT é a idade 
avançada dos associados. 
VERDADE – Mas não é só isso. 
Nosso grupo tem mais de 70% dos 
usuários do plano acima de 60 
anos. É a partir dessa idade que 
adoecemos mais e hospitalizamos 
com maior frequência. Nosso índice 
de utilização do plano é muito alto.

- O reajuste do plano é ar-
bitrado pela operadora do plano – 
MENTIRA – Para reajustar o plano 
de saúde, a UNIMED soma todos 
os valores recebidos através das 
faturas mensais nos doze meses 
contratuais e deduz das despesas 
com os usuários do plano da AACRT  
(consultas, hospitalização e exa-
mes) neste mesmo período e cal-
cula o reajuste para o ano seguinte. 
Quando as despesas (sinistralidade) 
são maiores do que a entrada de 
dinheiro, que é o caso do nosso pla-
no de saúde, o reajuste solicitado é 
sempre alto.

- Todos nós arcamos com o 
prejuízo decorrente do mau uso do 
plano – 
VERDADE – O que é usar mal?

• Ir a vários médicos para 
tratar da mesma doença, sem con-
fiar em nenhum deles.

• Quando tem alguma doen-
ça, ao invés de marcar um médico, 
deixar para ir na emergência onde 
faz todos os exames e não busca os 
resultados. Depois ir ao médico e 
repetir todos os exames novamen-
te.

• Deixar de pagar os boletos 
de cobrança, acumulando-os para 
depois negociar.

Conforme decidido na REDIR 
do dia 26/06, ata de número 844, a 
partir de 01 de agosto de 2017, foi 
reativada a Coordenação da Saúde, 
desvinculando-a da Coordenação 
Administrativa, em virtude do cresci-
mento de trabalho devido a implan-
tação de dois novos planos de saúde, 
o Unipart e o Unifácil Pleno. O novo 
Coordenador da Saúde é o emprega-
do Carlos Roberto da Silva de Casti-
lhos.

Cartão da Unimed/Poa no celular
A Unimed Porto Alegre lançou um app chamado UNIMED com Você 

onde o usuário tem a disposição no seu celular a sua carteirinha virtual, o 
guia médico e a localização da Unimed mais próxima. Além disso, no aplicati-
vo também é possível cadastrar os médicos mais utilizados e acessá-los com 
rapidez.

Para baixar este aplicativo no seu celular, basta entrar na Play Store, do 
Google, e digitar Unimed Poa na lupa. Quando aparecer os diversos apps da 
Unimed, clique e instale o “Unimed Com Você”. Depois faça o seu cadastro, 
inserindo o número da sua matricula na Unimed, CPF e data de nascimento, 
crie uma senha e pronto. 

A carteira virtual, no momento da consulta, não dispensa a apresentação 
da carteira física.


