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De acordo com o que foi votado em 2016, 
o X Encontro da AACRT aconteceu novamente 
na cidade Itá, Santa Catarina, no Hotel Termas 
de Itá, e reuniu 309pessoas entre os dias 22 e 
28 de outubro de 2017, reprisando o que houve 
de melhor no ano anterior e oferecendo novas 
e melhores atrações, que agradaram a todos.

Durante o dia, banhos de piscina aqueci-
da, hidroginástica, longas caminhadas, passeios 
aos pontos turísticos da cidade, jogos e compe-
tições diversas fizeram parte da programação 
do hotel, sem esquecer, é claro, do cardápio do 
café da manhã e dos almoços e jantares, que, 
além de farto e variado, tinha opções saudáveis 
para todos.

O show de talentos, também realizado à 
tarde, trouxe muita diversão, além de oportu-
nizar que os sócios demonstrem suas facetas 

Durante todo o ano de 2017 a AACRT come-
morou com seus associados os quarenta anos da 
sua criação, com uma programação montada com 
carinho toda pautada nas boas lembranças deste 
jubileu de Rubi. 

Os festejos culminaram, em 14 de dezem-
bro, dia do aniversário, com um magnifico jantar e 
o aguardado baile dos 40 anos, realizado no Clube 
Farrapos, em seu tradicional salão de festas com 
capacidade para 700 convidados.

A decoração temática dos anos dourados de 
70/80 e 90, não por acaso, período em que a nossa 
amada CRT estava no seu auge, foi complementada 
pela seleção musical correspondente, assim como 
os trajes de época cuidadosamente planejados por 
cada um dos convidados.

Jantar especial, sorteio, pouca conversa e 
muita música, começando pelo show da dupla 
Juno e Junior e, na sequência, o DJ Gerson Druzian, 
vindo diretamente de Santa Maria, embalou o bai-
le com músicas inesquecíveis e muito dançantes 

FESTA E ALEGRIA fecham 
as comemorações dos 40 Anos

que fizeram todos se encherem da maravilhosa 
energia coletiva que a associação proporciona em 
cada um dos seus eventos. Sem esquecer dos bai-
larinos, contratados para reviver em nossas damas 
os tempos antigos, quando dançar fazia parte de 
nossas melhores festas.

Os quarenta anos da AACRT foram encerra-
dos da melhor forma possível: com música, com 
alegria, com vida, com esperança de que 2018 será 
ainda melhor.

Encontro AACRT 2017 em Termas de Itá
mais artísticas e sensíveis. 

Mas as noites é que trouxeram os melhores 
momentos do Encontro, com festas animadíssimas 
e coloridas como o Baile do Havaí, a Noite da Se-
resta e o Baile dos anos 70, 80 e 90, assim como as 
apresentações primorosas e empolgantes da dupla 
Ricardo & Valdirene e do simpático cantor Tony An-
geli. 

No último dia do evento, à tarde, o hotel 
promoveu uma palestra motivacional que trouxe 
um clima mais introspectivo ao grupo, que acabou 
celebrando a amizade e a confiança de termos uns 
aos outros por perto.

Neste mesmo dia, à noite, houve a escolha 
da Miss e do Mister AACRT 2017, sendo escolhidos 
pelo júri, formado por pessoas do Hotel e mem-
bros da Comunidade de Itá, que não conheciam o 
nosso grupo, o casal Ieda Tomazzoni e Paulo Ro-

O TORNEIO DE JOGOS de Porto Alegre e Grande Porto Alegre terá início 
no dia 19/03/2018. Fique atento e participe!

berto Bidart como os novos Miss e Mister AACRT 
para o período de 2017/2018.



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 

JULIETA XAVIER BUENO 05/02/1918  01/10/2017 PORTO ALEGRE/RS
JOSE DOS SANTOS AQUISTAPASSE  28/10/1926  03/10/2017 SÃO LUIZ GONZAGA/RS
BETI ELISA DA SILVA MENCA  06/04/1953  16/10/2017 CACHOEIRA DO SUL/RS
VALDIR PACHECO DE SOUZA  09/01/1947  23/10/2017 TAQUARA/RS
MARLY DE ROMA PINHEIRO PRADO  28/02/1947  25/10/2017 PORTO ALEGRE/RS
IARA CECILIA FACCINI 22/11/1958  28/10/2017 PORTO ALEGRE/RS
AYDE MOLINA PAIM  10/06/1926  29/10/2017 SÃO BORJA/RS
WALTER SCHMIDT  13/01/1929  02/11/2017 PORTO ALEGRE/RS
ROSALINA SPADER FOPPA  09/11/1943  04/11/2017 GARIBALDI/RS
HELENA MARIA B DA CONCEIÇÃO 10/12/1949  11/11/2017 TAPEJARA/RS
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA 22/04/1947  22/11/2017 PORTO ALEGRE/RS
JOSE DANILO FIGUEIREDO MENSA  05/07/1950  01/12/2017 PORTO ALEGRE/RS
GLACY DORNELLES MORAES 26/07/1939  07/12/2017 LAJEADO/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. 
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SÓCIO

Todos somos iguais
A AACRT completou 40 anos em 2017 con-

tando com um grupo de 4.710 associados, sendo, 
3.208 sócios Efetivos, ou seja, aposentados pela 
Fundação Atlântico ou pensionistas de ex-sócios 
Efetivos, 44 Sócios Beneméritos, 1.337 sócios Con-
tribuintes e 121 sócios Convidados.

O objetivo principal da AACRT nesses 40 
anos tem sido tentar estender ao maior número 
possível de sócios todas as vantagens e benefícios 
que a entidade pode proporcionar aos mesmos, 
considerando que todos são iguais e merecem 
igual tratamento, com o mesmo respeito e consi-
deração. 

Todos sabem que estatutariamente a AA-
CRT não pode auferir lucro, sendo destacado lite-
ralmente o seu caráter “sem fins lucrativos” nos 
parágrafos do Estatuto. Assim, o patrimônio da 
AACRT precisa ser gerenciado com zelo e profissio-
nalismo, justiça e, ao mesmo tempo, sensibilidade 
para perceber as verdadeiras necessidades de TO-
DOS os associados e não apenas de alguns.

Dentro do complexo contexto social da en-
tidade existem enormes diferenças entre os seus 
entes associados, de crença, de cultura, de poder 
aquisitivo, de saúde física e mental, de visão em 
relação ao próximo, de percepção exacerbada de 
direitos e nenhuma de deveres. Como curiosidade, 
a letra da música “Diversidade” do cantor Lenine, 
que diz o seguinte: Foi pra diferenciar /Que Deus 
criou a diferença / Que irá nos aproximar / Intuir 
o que Ele pensa / Se cada ser é só um / E cada um 
com sua crença / Tudo é raro, nada é comum / Di-
versidade é a sentença.

Para 2018, a Diretoria Executiva da AACRT 
deseja que as diferenças sejam respeitadas entre 
todos, que se tratem mutuamente com humanida-
de e amor e que enviem ao próximo apenas aquilo 
que desejam receber de volta.  Tolerância e amor 
são as palavras-chave.

Como o tempo não para, nós, aposentados 
do trabalho e não da vida, devemos neste Natal 
aquecer nossos corações com amor, alegria e espe-
rança, desejando que o Ano Novo traga grandes re-
alizações e muita felicidade. E que cada um celebre 
estas festas junto da família ou daqueles que mais 
ama e que nas suas casas reine a paz e a harmonia. 
E acima de tudo que continuemos juntos, em prol 
da família dos telefônicos, por mais este e muitos 
anos. Feliz Natal e um Ano Novo próspero! Boas 
Festas queridos associados e amigos!

Diretoria Executiva

Por que a saúde 
bucal é importante? E 
o que é preciso fazer 
para ter saúde bucal?

Primeiro por-
que a saúde é um 
direito de todos e se-
gundo – não existe 
boa saúde geral sem 

boa saúde bucal.
Sendo assim, o dentista tem que ensinar, 

educar e orientar as pessoas para promoverem 
e manterem a saúde bucal. É fundamental ensi-
nar a reconhecer os sinais iniciais da infecção da 
gengiva, como:sangramento gengival, inflamação 
gengival, mau hálito ou gosto ruim na boca, sen-
sibilidade do dente ao frio, abalo do dente (dente 
frouxo), 

O que é doença gengival?
É a inflamação e sangramento da gengiva 

seguida de infecção com perda do osso que segura 

O dentista e a SAÚDE BUCAL do idoso
o dente. Esta doença é a principal causa da perda 
do dente entre a população adulta.

Por que o idoso tem que ter mais cuidado?
Porque o processo de envelhecimento hu-

mano provoca alterações que contribuem para a 
cavidade bucal tornar-se mais vulnerável à agres-
são das bactérias da boca. E também o idoso tem 
redução e diminuição natural da saliva.

Como o dentista pode ajudar?
Fazendo a prevenção através da profilaxia e 

revisão periódica, removendo assim as bactérias 
que causam a doença cárie e a doença da gengiva.
Ensinando ao idoso, familiares e cuidadores como 
manter a boca sem as bactérias que podem agra-
var outras doenças crônicas tipo cardíacas, pulmo-
nares, obesidade e diabetes.

Temos que ter em conta que o idoso se tor-
na periodicamente um desafio assistencial pela 
sua multiplicidade de doenças, medicamentos 
e dependências; conversar e examinar melhor a 
qualidade de relação e confiança entre ambos.

  
Usuários do Plano de Saúde 
Unifácil Pleno (sócios da capital) 

Beti Mença
A Delegada Regional de Cachoeira do Sul, Beti Elisa da Silva Mença, faleceu 
no dia 16/10/2017 e deixou uma grande lacuna no coração dos amigos de sua 
cidade e de todos nós. Beti possuía uma característica marcante: o seu sorriso, 
sempre aberto e cordial. Realizava um grande trabalho voluntário como dele-
gada da AACRT em Cachoeira. Fica uma lembrança boa dessa grande pessoa, 
que vamos levar para o resto de nossas vidas.

Marly de Roma Pinheiro Prado
Faleceu no dia 1º/10/2017 a ex-diretora Social e membro do Conselho de Admi-
nistraçãoda AACRT, Marly de Roma Pinheiro Prado, deixando saudade e tristeza 
junto a todos os seus amigos da AACRT.
Marli Prado exerceu a função de Diretora Social na gestão de 2013 a 2015, de-
sempenhando um papel muito importante no cuidado com a saúde e o bem-
-estar dos sócios da AACRT. Atualmente era membro do Conselho de Adminis-
tração da Entidade. Deixou um filho, Guilherme, que lutou para ajudar a formar 
em medicina, orgulho da sua vida.

Após negociação do Grupo de Co-Gestão 
em Saúde com a Unimed Porto Alegre, o reajuste 
anual do Plano Não Regulamentado, a partir de 01 
de janeiro de 2018, será de 15% (quinze por cento).

Já o reajuste anual dos Planos Regulamen-
tadosUnifácil e Unifácil Pleno, a partir de 01 de 
dezembro de 2017, foi de 25% (vinte e cinco por 
cento).

O plano de saúde Unimax dos empregados 
da associação teve um reajuste de 2% (dois por 
cento), a partir de 01 de dezembro de 2017. 

Todos os reajustes foram homologados pelo 
Conselho de Administração em 28/11/2017.

ATENÇÃO Reajuste dos planos de benefícios

Desde 06/11/2017 o Núcleo Pleno está 
em novo endereço: 
Rua Miguel Tostes, 823 – Bairro Rio Branco 
funcionando de segunda a sexta-feira, 7h às 19h.

Em caso de dúvida, entre em contato através dos 
canais abaixo: Telefone: (51) 3316 7175 - 
Whatsapp: (51) 99981 7073

Fique Atento: Não será realizado atendimento no 
Núcleo Unifácil Farrapos.
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SOCIAL
Programação do Grupo Vida Plena

Premiação Gincana
“De mãos dadas - Vivamos nossos 40 anos!”

Como forma de homenagear a AACRT em seus 40 anos de existên-
cia, o Grupo de Teatro Alou CRT apresentou a peça “De mãos dadas - Vi-
vamos nossos 40 anos!” no dia 12/12, na Casa de Cultura Mário Quintana 
- Sala Bruno Kieffer.

Com o teatro lotado, o grupo de teatro da AACRT fez a sua primeira 
apresentação em um local apropriado, com toda a estrutura necessária 
para um verdadeiro espetáculo teatral. 

O tema era a associação e seus 40 anos, suas atividades, os bene-
fícios oferecidos aos sócios, as dificuldades e atribulações passadas pelos 
diretores a cada viagem, cada evento, cada baile a ser organizado, e que 
ninguém vê, porque só enxergam aquilo que está sendo entregue, sem 
fazer a menor ideia do quanto custou de trabalho e dedicação aos direto-
res, empregados e voluntários.

A peça foi um sucesso, e cada membro do grupo de teatro merece 
os nossos parabéns pela dedicação e os nossos agradecimentos pela lin-
da homenagem.

A equipe Azul, vencedora da II Gincana da AACRT realizada durante a 
Semana do Aposentado em setembro/17, recebeu como prêmio o direito de 
plantar o pomar da Sede Campestre da associação em Lajeado, cujas instala-
ções já estão quase prontas para nosso uso.

O grupo, composto por 18 integrantes da equipe Azul, dirigiu-se a Lajea-
do no dia 13/11, juntamente com os membros da Oficina de Bonsai e Plantas, 
o grupo Vida Plena, duas assistentes sociais e a Diretora Social, para fazer o 
plantio das 37 mudas frutíferas adquiridas pelo Diretor Adjunto Darci Werle, 

que preparou o terreno e 
deixou as covas abertas 
para facilitar o trabalho 
dos inexperientes “agri-
cultores”.

Os vencedores da 
gincana, além de plantar 
as árvores, colocaram uma 
placa em cada uma com o 
seu nome, tornando pere-
ne a homenagem.

Após término do 
trabalho, o cansado grupo almoçou no restaurante panorâmico, na cidade de 
Cruzeiro do Sul, vizinha de Lajeado, e retornaram a Porto Alegre com a missão 
cumprida. Agora é esperar os frutos.

Comemoração de final de ano do PGS

Segundas e sextas-feira – Alongamento e zumba
Terças e quintas-feira – PROJETO VERÃO - hidro e caminhada
Segunda- feira – Massagem por agendamento

Grupo Vida Plena 
Programação de Atividades no Primeiro Trimestre

JANEIRO – 17 (quarta)
Atividade: Dia na Praia em Rondinha ou Parque aquático
FEVEREIRO – 22 (quinta)
Atividade: Sítio da Família Lima ou Rondinha
MARÇO – 20 (terça)
Atividade: Zoológico ou Ônibus turismo Zona Sul
Atividades Previstas para o ano de 2018 do Vida Plena
ABRIL -(23 a 27) - SEMANA DO APOSENTADO 2018; 
MAIO – 18 (sexta) - Elas & Eles; 
JUNHO – a agendar - Teatro ou Cinedebate; 
JULHO – 26 (quinta) - Dia dos Avós: Museu da PUC com os netos; 
AGOSTO – 21 (terça) - Eles & Elas; 
SETEMBRO – 28 (sexta) - Rôle dos Museus (Café Santo da Casa); 
OUTUBRO – 16 (terça) - Caminhos Rurais ou Catamarã e Jardineira; 
NOVEMBRO – 05 (segunda) - Feira do Livro; 
DEZEMBRO – 05 (quarta) - Cisne Branco – pôr do sol

Programação do trimestre do PGS:

OFICINA DE TEATRO

 
 O grupo que pratica atividades físicas do PGS optou por fazer a sua fes-
ta de final de ano em Guaíba, na sede da Delegacia Regional naquela cidade. 

Assim, na manhã do dia 07 de dezem-
bro, com um tempo extremamente 
chuvoso, quarenta e dois associados 
da AACRT e da ASTTI, participantes 
do PGS, além de nove integrantes 
das parceiras do PGS (Veloz, AACRT e 
Hospitalar ATS) rumaram a Guaíba de 
Catamarã, com destino a Sede da as-
sociação onde foram recebidos pelo 
Delegado Bitencourt e pelo Vice, Or-
lando, que prepararam um suculento 
galeto para os convidados. 

Antes a ATS apresentou a Oficina de Água Saborizada e promoveu uma 
espécie de pacto de saúde com cada integrante do grupo.

Com o tempo chuvoso não foi possível fazer a caminhada programada, 
mas o grupo se divertiu muito jogando Imagem e Ação antes de voltar para 
Porto Alegre. 

Encerramento das OFICINAS e GRUPOS 
O encerramento das ofici-

nas e grupos de trabalho da asso-
ciação se deu no dia 6 de dezem-
bro, no Clube Geraldo Santana, 
reunindo participantes de oficinas, 
voluntários dos diversos grupos e 
professores em um almoço onde 
puderam demonstrar um pouco 
daquilo que praticaram durante o 
ano todo na associação. 

O evento começou pela ma-
nhã, com um relaxamento orien-
tado pela instrutora de Reiki, Olga 
Ferreira. A seguir o Coral fez uma 
linda apresentação e as demais 
oficinas foram demonstrando suas 
habilidades uma a uma após o al-
moço: Teatro, Pensamento, Jogos, 
Yoga, Ritmos e Oficina de Samba, 
que fechou a comemoração com 
muita animação.  

Os grupos Voluntariado, 
Vida Plena e Inclusão Social tam-
bém, através dos seus coordena-
dores, puderam explanar sobre a 
atuação e objetivos destes Grupos 
e convidaram a todos para partici-
par das atividades oferecidas pela 
AACRT.

As oficinas de Artesanato, 
Pintura em Tela e Bonsai expuse-
ram seus trabalhos no local, orga-
nizando uma pequena feira para 
conhecimento e apreciação de 
todos.

As oficinas de zumba, ca-
minhada e alongamento não se 
apresentaram porque fazem par-
te das atividades do PGS, que é 
gerenciado pela AACRT junto com 
a ASTTI, sem custo para os parti-
cipantes.
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DELEGACIAS REGIONAIS

II Encontro das Delegacias 
Regionais de 2017 

Troca de 
Delegados 

As Delegacias Regionais da AACRT reuniram-se pela segunda vez em 2017 no Ho-
tel Samuara, em Caxias do Sul, no período de 02 a 06 de outubro de 2017, juntamente 
coma Diretoria Executiva da associação, e representantes dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, para, entre outros assuntos, preparar o planejamento das atividades de 2018.

Entre os temas tratados no encontro os principais foram: Premissas Orçamentá-
rias para o ano de 2018, Plano de Ação para o ano de 2018 e Orçamento para o ano de 

2018, Resultado Pesqui-
sa de Opinião realizada 
junto aos associados das 
Delegacias, Programa de 
Gerenciamento da Saúde 
– PGS, Seguro de vida e 
outros tipos de seguros, 
além dasapresentações 
das delegacias regionais 
de Cruz Alta,Viamão e Pe-
lotas, das áreas social e 
de eventos da associação, 
do Sistema Gestão de In-
dicadores, do GINP e do 
Memorial CRT, assuntos 
que permitiram que os 
Delegados fossem instru-
ídos com todas as últimas 

informações da entidade para transmitir aos sócios de suas delegacias. 
Ao final as Delegacias Regionais tiveram um tempo para se manifestar e trocar 

informações e a apresentação do Coral de Caxias do Sul encerrou o evento.

Caxias do Sul teve o encer-
ramento do Ano 2017 da Delega-
cia no dia 05/12, em um almoço 
no restaurante Cesarus com a 
presença de 76 pessoas.

O Coral de Caxias também 
se despediu do ano com um al-
moço para 30 pessoas na sede no 
dia 13/12, preparado pela equipe 
da cozinha formada por Merce-
des Pagatini e JuritaBedin.

Comemorando seus 40 anos de atividade 
a Associação dos Aposentados da CRT, 
teve uma grande atuação nas 
Delegacias do Interior do Estado.

2017

Confraternização 
Delegacia de 
Santa Cruz do Sul
Aconteceu no Restaurante Coma 

Bem no dia 08 de dezembro reunindo 
50 pessoas que confraternizaram, se 
divertiram e brindaram com espuman-
te o aniversário da associação.

Pela primeira vez a Delegacia de Outros Estados, sob a batuta da 
delegada Elzi Brittes, conseguiu reunir no dia 07/12 os associados da-
quela delegacia em um café colonial de encerramento de ano, em Floria-
nópolis – SC, e contou com a presença dos Diretores da AACRT Newton 
Lehugeur, Eva Beatriz Correa e Jairo Castoldi. 

No evento, os associados de “fora do RS” tiveram a oportunida-
de de ouvir os diretores explanar sobre as “novidades” e notícias de seu 
interesse e tirar suas dúvidas. O importante passo deverá gerar novos 
encontros em 2018. Sucesso à Delegacia de Outros Estados.

 

Reunião da Delegacia de Outros Estados 

O almoço de encerramen-
to do anoda Delegacia de Cano-
as, realizado no dia 29/11/2017, 
recebeu 85 sócios na sede da 
associação da CEEE em Sapucaia 
do Sul.As comemorações esten-
deram-se pela tarde quando foi 
oferecido um coquetel homena-
geando um Homem de Rede, Vil-
mar Silva Porto; um Homem de 
DG,Gilberto Martins Deckmann, 
além de duas associadas aposen-
tadas há mais de 30 anos como 

telefonistas:  Doroti Soares Gerber e NazinhaCafroni. Todos receberam placas 
como homenagem da Delegacia. 

Estiveram presentes ao evento o Diretor Presidente Newton Lehugeur, a 
Diretora Secretaria LiseteKrug e o Diretor Tesoureiro, Jairo Castoldi.  Após as 
homenagens houve um show de música ao vivo custeado pelos associados da 
Delegacia.

Festejos da Delegacia de Canoas

Encerramento Delegacia Caxias do Sul

Rio Grande
Em dezembro a Delegada 

de Rio Grande Maria Teresinha 
Nascimento Ferreira licenciou-se 
temporariamente do cargo para 
tratar de assuntos pessoais, sen-
do nomeado em seu lugar Ricar-
do Wagner.

Guaíba
O delegado de Guaíba, Luiz 

Carlos de Souza Bittencourt e o 
vice Delegado, Orlando Matos da 
Silva trocaram de cargo no mês 
de dezembro, ficando Orlando 
Matos como Delegado e Bitten-
court como vice.

Festejos de Final de Ano em Santa Maria
A festa da Delegacia Regional de 

Santa Maria ocorreu no dia 09/12, na 
Sede Campestre da ASTTI/SM, com um 
jantar-baile reunindo 81 associados da 
AACRT e 50 pessoas da ASTTI, totalizan-
do 131 participantes.

Ceila Maria Poloni - 
Delegada de Santa Maria
“2017 Confirmou um dos propósitos de 

interiorização da AACRT, hoje as diversas 
Delegacias trabalham em prol do convívio 
dos associados.  AACRT se tornou o elo que 
mantém viva a família CRT, estreitando os 
laços de amizade, união e fraternidade.”

Ondina da Costa Vargas –  
Delegada de Santa Cruz do Sul

“Em 2017, os associados do 
Interior se uniram e participaram 
intensamente de todos os eventos 
proporcionados pela associação. 
Que em 2018 esta participação 
continue!”
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Comemoração da Delegacia de Viamão

II Encontro das Delegacias 
Regionais de 2017 

Comemoração de Pelotas
A Delegacia de 

Pelotas preparou sua 
festa de encerramen-
to do ano na própria 
sede, no dia 09/12, 
reunindo 45 pessoas 
com muita animação. 
O coral de Pelotas fez 
uma linda apresenta-
ção para os presentes 
durante a festa. 

Os sócios da Delegacia 
de Santo Ângelo reuniram-se 
para festejar o encerramen-
to de 2017 no dia 10/12, na 
sede da AECRT Santo Ângelo, 
com a presença de 43 pes-
soas, sendo 32 sócios e 11 
convidados.

No evento foram dis-
tribuídos brindes aos associa-
dos. 

Encerramento do Ano da Del. de Santo Ângelo
As Delegacias Regionais da AACRT reuniram-se pela segunda vez em 2017 no Ho-

tel Samuara, em Caxias do Sul, no período de 02 a 06 de outubro de 2017, juntamente 
coma Diretoria Executiva da associação, e representantes dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, para, entre outros assuntos, preparar o planejamento das atividades de 2018.

Entre os temas tratados no encontro os principais foram: Premissas Orçamentá-
rias para o ano de 2018, Plano de Ação para o ano de 2018 e Orçamento para o ano de 

2018, Resultado Pesqui-
sa de Opinião realizada 
junto aos associados das 
Delegacias, Programa de 
Gerenciamento da Saúde 
– PGS, Seguro de vida e 
outros tipos de seguros, 
além dasapresentações 
das delegacias regionais 
de Cruz Alta,Viamão e Pe-
lotas, das áreas social e 
de eventos da associação, 
do Sistema Gestão de In-
dicadores, do GINP e do 
Memorial CRT, assuntos 
que permitiram que os 
Delegados fossem instru-
ídos com todas as últimas 

informações da entidade para transmitir aos sócios de suas delegacias. 
Ao final as Delegacias Regionais tiveram um tempo para se manifestar e trocar 

informações e a apresentação do Coral de Caxias do Sul encerrou o evento.

Comemorando seus 40 anos de atividade 
a Associação dos Aposentados da CRT, 
teve uma grande atuação nas 
Delegacias do Interior do Estado.

2017

Celebração de final
de ano de Lajeado

Festejos da 
Delegacia
de Rio Grande
Comemoração de encerra-

mento do ano da Delegacia de Rio 
Grande aconteceu no dia 30/11 na 
churrascaria Rios, com a participa-
ção de 60 pessoas.

A Delegacia Regional de Via-
mão, no dia 07/12/2017, reuniu 66 as-
sociados no Restaurante Pedralli para 
o almoço de encerramento do ano. 

O coral esteve presente no even-
to, entoando lindas canções de Natal. 
A comemoração teve bolo de aniversá-
rio de 40 anos e parabéns a você.

Calendário de eventos de Viamão
2018  DATA ATIVIDADE
Março  20/03 Integração Del. de Guaíba /Del. Reg. de Viamão
Abril        17/04 Integração Del. Regional de Viamão/
   Delegacia Regional de Caxias do Sul 
Maio                  15/05 Almoço Homenagem as Mães
Junho  19/06 Chá   Palestra 
Julho        17/07 Chá Homenagem Telefonista
Agosto      21/08 Almoço Homenagem aos Pais 
Setembro   18/09 Chá Homenagem Homem de Rede
Outubro     16/10 Chá Homenagem às Pensionistas 
Novembro  13/11 Chá Palestra 
Dezembro  11/12 Almoço de Encerramento do Ano

Confraternização 
dos Empregados 
Na sexta-feira, 08/12, após 

o horário de expediente, os em-
pregados, contratados e estagiá-
rios da associação se reuniram no 
Salão de Festas para comemorar 
com a diretoria mais um ano de 
muito trabalho e sucesso na pres-
tação de serviços aos associados 
da entidade. No cardápio, um de-
licioso rodizio de pizza e música 
tocada pelo DJ Cadu.

Todos receberam de pre-
sente da associação uma cesta de 
Natal, com um cumprimentos e 
agradecimento da Diretoria Exe-
cutiva pela dedicação.

Festejos de Final de Ano em Santa Maria

A Delegacia de Lajeado come-
morou o fim de ano com um grande 
almoço realizado no dia 13/12.

Flávia Goulart de Souza– 
Delegada de Viamão
“Os pensionistas e associa-

dos da Delegacia Regional de 
Viamão agradecem a AACRT pela 
qualidade de vida que nos pro-
porcionou neste ano de 2017.”

Augusto Sidney Araujo da 
Matta– Delegado de Lajeado
“A integração que a AACRT 
conseguiu fazer neste ano 
entre os associados do inte-
rior e Capital foi uma coisa 
inimaginável. Maravilhosa.”

Festa em Taquari
A Delegacia Regional de 

Taquari realizou a sua festa de 
final de ano no dia 15/12.
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EVENTOS

Jogos Estaduais da AACRT – Praia de Araçá 
Culto Ecumênico e Amigo Secreto

Os Jogos Estaduais da AACRT deste ano ocorreram em novembro, 
no período de 20 a 26/11, no Hotel Araçá, localizado na praia de mesmo 
nome, reunindo xx participantes para disputar jogos de xx modalidades 
e confraternizar com ex-colegas e novos amigos.

As modalidades disputadas foram futebol de mesa, futebol de 
areia, canastra, pebolim, sinuca, pontinho, xadrez, general, damas, fut-
sal, escova, pife, mexe-mexe.

Os vencedores em cada modalidade foram:

Visita ao Natal Luz de Gramado 

O ano não poderia ser encer-
rado para os sócios da AACRT sem a 
tradicional celebração do culto ecu-
mênico, realizado no Clube Geral-
do Santana no dia 29 de novembro, 
quando duzentos associados pude-
ram receber um pouco de sabedoria 
e espiritualidade pelas palavras do Pa-
dre Capuchinho Isidoro, da igreja San-
to Antônio, do Pastor Bruno Ronaldo 
Muller, da Igreja Luterana e pelo Es-
pirita Ivan Selbach, nosso sócio. Um 
momento para introspeção e reflexão.

A seguir, o Coral da AACRT 
trouxe de presente a todos a sua lin-
da mensagem através das canções de 
Natal, interpretadas com sensibilida-
de e, ao mesmo tempo, alegria con-
tagiante.

A Diretoria Executiva fez a sua 
manifestação por intermédio do Pre-

XXIV CNAPI

Modalidades

Sinuca:
Participantes – 20
1° Flavio Ataliba G. Ataide
2° Idalicio Silva Filho 
3° Genovalter Rosalino Rotta

Pontinho:
Participantes – 28 
1° Genovalter Rosalino Rotta
2°Luis Pereira Vieira 
3° Luiz Carlos Vieira Garroni

General
Participantes – 30
1° Mariza de Jesus Mesa
2° Deoclaudio Barros
3° Geraldo Teixeira dos Santos

Xadrez
Participantes – 4
1° Rogério Verlindo
2° Luis Felipe Ribas 
3° Gilmar Batista Weber

Damas
Participantes - 16
1° Everton Luiz O. Neis
2° Luiz Carlos Gonçalves
3° Luis Felipe Ribas 

Pebolim
Participantes – 12
1° Valério Morrudo/Celso Scott
2° Newton Lehugeur/Gilnei Porto
3° Valdir de Andrades/Nilton Vidal

Escova
Participantes – 44
1° Nelci Terezinha Demeda/
Silvia Beatriz Lima
2° Victor Hugo S. Garcia/
Sergio Paulo Porto

3° Konstanty Bosko/
Maria Pazcko Bosko

Dominó
Parcipantes – 45
1° Luciana Reali Andreoli
2° Edi Maria 
3° Iolanda Risch

Canastra
Participantes – 48
1° Geraldo Tadeu Nitzke/
Ana Lucia Nitzke
2° Clovis Antonio Antunes Pereira/Laci
3° Benildo J. Neutzling/
Naira Suzana Neutzling

Pife 
Participantes – 96
1° Victor Hugo S. Garcia 
2° Geraldo Tadeu Nitzke
3° Naira Suzana Neutzling

sidente Newton Lehugeur, que en-
sejou a todos e aos seus familiares 
um Feliz Natal e um Venturoso 2018, 
sempre juntos na AACRT.

Após a entrega do Troféu Des-
taque, próxima etapa daquela tarde, 
a Diretora Vice-Presidente Eva Beatriz 
Correa deu início a troca de presentes 
do Amigo Secreto, que contou com 
participação massiva dos sócios que 
estavam no evento.

Mais tarde, quase noite, devi-
do ao grande número de pessoas se 
presentando mutuamente, foi a vez 
do brinde com espumante (com e 
sem álcool), pelo sucesso do ano que 
passou, assim como ao ano que vem 
aí. Um farto e delicioso coquetel en-
cerrou o evento.

O vigésimo quarto Con-
gresso Nacional de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos da COBAP 
foi realizado em Porto de Galinhas 
– Bahia, reunindo representantes 
de entidades de aposentados e 
pensionistas de todo o país no pe-
ríodo de 19 a 23/10/2017.

No evento os associados da 
AACRT, representando a Fetaper-
gs, Adir Fagundes e Juliana Sales 
foram eleitos, respectivamente, 
Mister e Miss Brasil Terceira Idade.

A área de Eventos da AACRT, sob o comando da Diretora Vice-Presi-
dente Eva Beatriz Correa, levou 100 pessoas para assistir ao Natal Luz em 
Gramado, entre os dias 1º e 02/12. 

O grupo saiu de Porto Alegre, dirigiu-se a Gramado, onde, onde vi-
sitou a cidade e à noite assistiu ao Show de Luzes. Em seguida dirigiu-se 
a Nova Petrópolis 
onde hospedou-se 
no Hotel Rothen-
burg e, no dia se-
guinte, após pas-
sear pela cidade, 
retornou a Porto 
Alegre.

Mexe – Mexe
Participantes – 60
1° Maria Marlene Cezar
2° Naira Jane da Silva 
3° Marlice Petri

Futebol de Areia
Participantes – 26
1° TIME AZUL
Pelisali, Betão, Petri, Valdir, 
Tenente, Dino, Sergio 
e Leoberto.
2º TIME AMARELO
Pereira, Scott, Teco, Murrudo, 
Moa, Pesanha, Mauro Pinheiro
3º TIME VERDE
Jairo, Babem, J. Carlos, 
Quevedo, Garroni, 
Joarez e Porto.
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Almoço de encerramento de 
ano dos órgãos administrativos 

Encontro de Pensionistas

Foi no dia 18 de outubro,no salão de festas, que a 
AACRT homenageou os pensionistas, estes importantes 
personagens que mantém vivas as lembranças de seus 

esposos e esposas, ex-colegas 
que já não estão mais aqui co-
nosco.

No evento, onde foi servi-
do chá e salgados, comparece-
ram 75 pessoas e a pensionis-
ta homenageada em nome de 
todo o grupo de pensionistas 
da AACRT foi Edi Maria da Silva 
Duarte, que recebeu uma linda 
placa como lembrança.

Entrega do Troféu Destaque 2017
O Troféu Destaque é uma homenagem concedida a cada 

três anos aos associados, e também a não sócios, que se destaca-
ram pela dedicação e prestação de atos voluntários pelo bem da 
AACRT e de seus associados. 

O Troféu Destaque de 2017 foi entregue no dia 29 de no-
vembro, durante as comemorações do Culto Ecumênico e do Ami-
go Secreto, sendo homenageados os associados Valfrei Machado, 
Ieda Fátima Tomazzoni, Jorge Oir da Silva, Ceila Poloni e Jairo Ba-
roni Castoldi.

Toma posse nova gestão na ASTTI
Uma nova gestão assumiu na ASTTI no dia 20/12, para levar as 

rédeas na entidade até 2020, e os Diretores Presidente e Tesoureiro 
da AACRT, Newton Lehugeur e Jairo Castoldi estiveram presentes na 
posse, prestigiando a parceria. 

No dia 19/12, antecipan-
do a reunião mensal do Conse-
lho de Administração da AACRT, 
última do ano, a diretoria da AA-
CRT organizou um almoço de en-
cerramento de ano dos Órgãos 
Administrativos da Entidade, 
reunindo os membros do Con-
selho de Administração, do Con-
selho Consultivo, do Conselho 
Fiscal e da Diretoria Executiva 
da AACRT, comemorando o im-
portante trabalho voluntário de 
gestão realizado por este grupo.

   
CONSELHO EXECUTIVO    
Presidente    Arthur Luiz Haubert   
Vice-Presidente Financeiro  Olicio Prusch Schwarstzhaupt   
Vice- Presidente Administrativo  Luis Carlos Benites Oliveira   
Vice- Presidente  de Patrimônio   Adão Luiz Medeiros Proença   
Vice-Presidente Social e Cultural  Ivo Carlos Pinheiro   
Vice- Presidente de Esporte e Lazer Gilberto Alves Brandão   

CONSELHO DELIBERATIVO    
1   Remy Carlos Susin    
2. Jorge da Silva Bregão    
3. Luiz Schenkel    
4. Adriana Hoerlle Bitencourt    
5. Paulo Rui Pereira     
6. José Clovis Alvarez Cardoso    

7. Vinício Fagundes  de Almeida 
   
Suplentes    
1. Paulo Ricardo de Oliveira Assem     
2. Maria Angelica Borges dos Santos    
3. Luiz Eder Santos dos Santos    

CONSELHO FISCAL    
Titulares    
1. Valdir Santos Andrades    
2. Tiago Bombardelli    
3. Victor Hugo Saldanha Garcia    
Suplentes    
1. Valerio de Oliveira Pinto Morrudo    

GESTÃO 2018/2020
GARANTINDO UM FUTURO SUSTENTÁVEL

3. Valdir Luiz Costa 
   
CONSELHO DE JUSTIÇA     
1. Hermes Nunes Bitencourt    
2. Roberto Marranghello Bossle     
3. Cláudio Juarez da Silva    

DATA  EVENTO   LOCAL

24/01/2018 BAILE EST.DO APOSENTADO FELIZ - RS

07/02/2018 CARNAVAL AACRT  SALÃO DE FESTAS

01/03/2018 CHÁ DA TARDE  SALÃO DE FESTAS

08/03/2018 ALMOÇO MENSAL  GERALDO SANTANA

15/03/2018 CHÁ     SALÃO DE FESTAS

22/03/2018 CHÁ COM BINGO  SALÃO DE FESTAS

29/03/2018 SAMBA NA AACRT  SALÃO DE FESTAS

CALENDÁRIO 
DE EVENTOS

DO PRIMEIRO TRIMESTRE 
DE 2018
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GERAL

AACRT e SINTTEL celebram convênio

“Estamos muito felizes 
por nos terem confiado e 
escolhido para represen-
tar a AACRT. Vamos nos 
dedicar ao máximo para 
merecer esta confiança”.

Ieda Tomazzoni e Paulo Roberto Bidart - 
Miss e Mister AACRT 2017/2018.

XIV Seminário Anapar de 
participantes de Fundos de Pensão

A Regional Rio Grande do Sul promoveu a décima quarta edi-
ção do Seminário Anapar de participantes dos Fundos de Pensão em 
Porto Alegre, nos dias 09 e 10/11, no auditório da Fetrafi – Fede-
ração dos Bancários do RS, reunindo xxx participantes de todos os 

cantos do país.
Dentre os as-

suntos tratados des-
tacamos: “Conjuntura 
Politica e Econômica 
Brasileira” – palestra 
do economista José 
Carlos Fraquelli e de 
Luiz Felippe Fonseca; 
“Repercussão Jurí-
dica das Mudanças 
na Previdência So-
cial” - Ricardo Castro 
(Membro da CRPC e 

Advogado ANAPAR) e Lucas Abal Dias (Advogado do Escitório Direito 
Social). O debate sobre o assunto também contou com palestra de 
Floriano Martins de Sá Neto, presidente da Associação Nacional de 
Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip).

Os outros painéis foram: “Previdência Complementar (de-
safios para crescer)”, “Meios de Comunicação em Tempos de Pós-
-Verdade” e “Representação Institucional e Atuação política da 
Anapar”.

Confraternização dos Empregados 

A partir do convênio firmado em 1º de dezembro entre o SINTTEL/RS  
e a AACRT,os associados titulares da associação e seus dependentes, assim 
como os empregados e seus dependentes poderão utilizar as dependências 
da Colônia de Férias na localidade de Rondinha - RS e da Sede Campes-
tre, localizada no Bairro Lami, Porto Alegre – RS, ambas de propriedade do 
SINTTEL, visando melhorar a ocupação das Colônias de Férias e de Lazer.

O pagamento decorrente da utilização dos dois estabelecimentos de-
verá ser efetuado diretamente ao Sindicato pelos usuários.

Descontos da Fundação Atlântico

Na sexta-feira, 08/12, após o horário de expediente, os empregados, 
contratados e estagiários da associação se reuniram no Salão de Festas 
para comemorar com a diretoria mais um ano de muito trabalho e sucesso 
na prestação de serviços aos associados da entidade. No cardápio, um deli-
cioso rodizio de pizza e 
música tocada pelo DJ 
Cadu.

Todos receberam 
de presente da associa-
ção uma cesta de Natal, 
com um cumprimentos 
e agradecimento da Di-
retoria Executiva pela 
dedicação.

A Fundação Atlântico continua praticando uma nova regra que arbi-
trou (não é lei), onde deixa de descontar nos contracheques os valores que 
excedam aos 30% do valor líquido a receber. Assim, considerando todos os 
descontos das entidades, como Unimed, seguro e outros valores, se este 
total superar os 30% do seu valor bruto, eles deixam pendentes e devolvem 
para a Associação, para que esta cobre de outra forma.

A recomendação é que todos confiram em seus contracheques se 
os valores descontados estão completos (corretos), caso contrário, devem 
entram em contato com a associação imediatamente.

Ações Judiciais – Bitributação
O Escritório Social, empresa que presta assessoramento jurídico à 

AACRT está dando início à liquidação do julgado da ação coletiva de Bitri-
butação sobre os proventos da Fundação, com a proposição de execuções 
individuais e apresentação do cálculo dos valores que devem ser restitu-
ídos aos beneficiários do processo, mas para tanto, precisa identificar os 
associados que se enquadram no objeto da ação.

As condições para fazer jus a esta ação 
são as seguintes:

1 - Data da aposentadoria  após 
06/09/2001;

2 – Não ser isento de imposto de renda 
após a aposentadoria -  Possuir aposentadoria 
por invalidez ou doença que atribui a isenção do 
IRF;

3 – Não possuir ação individual com o mes-
mo objeto.

O ajuizamento das ações necessita do cál-
culo dos valores a serem cobrados por um perito 
e, para tanto, será cobrada uma taxa de R$ 200,00 
pelo mesmo.

Quem se enquadrar nas condições acima deve entrar em contato 
com o Escritório de Direito Social, através do fone (51) 3215-9000 ou do 
e-mail: ricardo.cantalice@direitosocial.adv.br.

12º Baile Estadual do Aposentado
34º Aniversário da Fetapergs

Este tradicional baile que comemora o Dia do Aposentado 
será realizado neste ano no dia 24 de janeiro de 2018 (quarta-fei-
ra), na Sociedade Cultural Esportiva Feliz, na cidade de Feliz/RS. 

Nesta festa, a Miss AACRT e o Mister 2017, Ieda Tomazzoni 
e Paulo Roberto Bidart vão concorrer a Miss e Mister Fetapergs 
2018 e a nossa torcida precisa ajudar os nossos candidatos a che-
gar mais uma vez a esta conquista.

Os ingressos estão a disposição na coordenação de Eventos 
da AACRT, ao preço de R$ 20,00 para sócios.  Participe!


