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Este ano foi realizado na praia 
de Araçá, no hotel Araçá, que se pre-
parou para receber os mais de 120 
sócios da AACRT durante seis dias no 
mês de setembro.

O projeto inicial era que o Tor-
neio Estadual de Jogos de 2018 ocor-

Em reunião com a UNIMED Porto Alegre no dia 14/09/2018 para tratar 
do reajuste dos planos de saúde Unipart, Unimed Pleno e Unifácil outras van-
tagens foram negociadas para os usuários destes planos. 

O grupo negocial chegou ao consenso de protelar os reajustes de outu-
bro para dezembro, alinhando todos os demais contratos que não são Unimax 
para a mesma data de reajuste. Desta forma reajustes dos planos Unimed Ple-
no e Unifácil teriam o mesmo índice.

Para os usuários do plano de saúde UNIPART a notícia é mais promisso-
ra: o reajuste deste plano será de 8,89%, correspondente ao IGP-M acumulado 
no período de 12 meses. O menor reajuste do ano entre todos os planos de 

Entidades conseguem reajuste de 8,89% para o UNIPART 
saúde gerenciados pela AACRT e ASTTI. A data do reajuste anual passou de 
01/10 para 01/12.

Com relação ao índice de reajuste contratual para os planos de saúde Uni-
med Pleno e Unifácil, foi inicialmente proposto um percentual de 20%, sendo 
contraproposto pelo grupo de negociação um índice de 18%, igual ao utilizado 
para o reajuste do plano Unimax em 01/07/2018, sendo aceito pela Unimed.

Além disso, foi solicitado pelas entidades a prorrogação pelo período 
de seis meses para que, na migração do plano Unimax para o plano de saúde 
Unipart, o associado possa levar todo o seu grupo familiar. A partir desse pra-
zo somente os dependentes legais poderão ser migrados de plano.

Dia do Homem/Mulher de Rede

SUCESSO em mais um 
Torneio Estadual de JOGOS

jogos foram realizados no Hotel Araçá, 
entre os dias 21 e 27 de setembro, e 
reuniu 120 participantes para disputar 
as diversas modalidades praticadas e 
confraternizar com ex-colegas e novos 
amigos.

Durante os seis dias de um “di-

Os vencedores em cada modalidade:

AACRT, SINTTEL-RS e ASTTI comemoraram, dia 14 de setembro, na sede 
da ASTTI, o “DIA DO HOMEM E DA MULHER DE REDE”, com a participação de 
trabalhadores e trabalhadoras da rede aposentados e ativos. 

No evento foi servido o tradicional “salchipão” no capricho e chopp. 
Nas homenagens formais foram entregues placas a três trabalhadores, sendo 
ANTÔNIO OSÓRIO BARBOSA o trabalhador indicado pelo SINTTEL/RS, WIL-
MAR DA SILVA PORTO, pela AACRT, e VALÉRIO DE OLIVEIRA PINTO MORRU-
DO, pela ASTTI.  Uma quarta placa foi oferecida, como homenagem póstuma 
a SATURNINO MANOEL DA ROSA, a sua viúva, dona Eny da Rosa.

resse em Santa Maria, uma região 
central no Estado,  mas um persistente 
surto de toxoplasmose naquela cidade 
obrigou a diretoria da AACRT a trans-
feri-lo emergencialmente para outro 
local. Após tratativas frustradas com 
o Hotel Fazenda Figueiras (Imbé), os 

vertido confinamento”, o grupo prati-
cou saúde a partir de jogos de cartas, 
tabuleiros, dados, futebol de salão, 
sinuca e pebolim, intercalados com 
alegres períodos de molho na piscina 
térmica ou cantando na roda de sam-
ba. Tudo isto junto forma uma receita 
inquestionável de como viver a vida 
em sua plenitude.

As modalidades disputadas fo-
ram futebol de mesa, futebol de areia, 
canastra, pebolim, sinuca, pontinho, 
xadrez, general, damas, futsal, escova, 
pife, mexe-mexe.

 1º lugar 2º lugar 3º lugar
Escova  Maria Eloa - Paulo Roberto Valdir -  Deoclaudio Barros Flavia - Rui
Pife Valéria Bassols Geraldo   Sandra Mara Wilmann (PF)
Pontinho Breno  Valdir    Naira
Canastra Claire - Terezinha (caxias) Adelar - Sandra Mara (PF) Breno - Sérgio
Mexe-mexe Ivete Valéria   Neidi (SMA)
Domino Sérgio Porto Luiz Moacir   Ribas
Pebolim Rui - Ribas Pelé - Scott   Marco Aurélio - Eduardo G.
General José Bassols Deoclaudio Barros  Neida Machado
Sinuca Idalicio (SMA) Marco Aurélio    Pelé
Damas Julio (SMA) Valdir    Ribas
Futebol “Pelé, Jairo, Juarez, Tenente,  “Scott, Pinheiro, Nelson 
 Sergio Porto, Valdir Andrades,  Pelisoli, Quevedo, Vitor,  
 Walter, Benildo, Moreira” Teco, Moacir, Mike”  



EDITORIAL

EXPEDIENTE

Conselho de Administração
Efetivos -  José Jurandir Teixeira Leite, Ruben Dario 
Vives, Reynaldo Ribeiro de Mello, Ivo Antônio do 
Amaral Luiz, João Alberto Oliveira de Andrade, Pau-
lo Roberto Vieira da Rocha, Jorge Oir da Silva, Rui 
Gastão Silva de Oliveira e Jaqueline Dulac Goulart.
Suplentes - Jaime Souza De Marco, Iolanda Bohn, 
João Luiz Guns, Ondina da Costa Vargas, Rosa Alpoin 
Leite e Sérgio Foutoura da Silva.

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.

OBITUÁRIO

Nome do Sócio Data Data Cidade
 do Nascimento  do Óbito 

IOLANDA MARIA VASCONCELOS DIAS   19/12/1932 01/07/2018 PORTO ALEGRE/RS
CAIO FERNANDES COSTA  04/03/1939 02/07/2018  PORTO ALEGRE/RS
LUCIA MARIA WALTRICH   04/03/1948 02/07/2018 GUAIBA/RS
ANTONIO SPECHT NETO   25/11/1949 06/07/2018 PORTO ALEGRE/RS
SILVIO LUIZ CARDOSO   11/12/1942 06/07/2018 PORTO ALEGRE/RS
MARIA DENISE CONCEICAO QUIROGA   08/12/1965 16/07/2018 PORTO ALEGRE/RS
CARLOS ALBERTO GOMES SILVA   10/01/1948 17/07/2018 CACHOEIRINHA/RS
LETILES ROCHA SOARES  24/05/1926 22/07/2018 TAPES/RS
JOSE BICCA LUCAS  14/02/1930 27/07/2018  SAO GABRIEL/RS
WILMAR FERREIRA DE SOUZA  14/01/1928 28/07/2018 BAGE/RS
WILSON SANELAVE FILHO  05/12/1955 28/07/2018 OSORIO/RS
MARINA JARDIM GOMES   03/10/1918 29/07/2018 PORTO ALEGRE/RS
VITOR HUGO DE ALCANTARA   10/09/1951 30/07/2018 PORTO ALEGRE/RS
LORENA VERCELINO FORTES  13/06/1943 02/08/2018 JUI/RS
ERLY SILVA MEDEIROS   10/11/1932 11/08/2018 PORTO ALEGRE/RS
IVONE COSTA DE FREITAS   11/04/1952 18/08/2018 CRUZ ALTA/RS
IVONE LIMA  31/01/1931 26/08/2018  CAXIAS DO SUL/RS
JANDYR JOSE DALCURTIVO  14/07/1936 26/08/2018 SERAFINA CORREA/RS
SATURNINO MANOEL DA ROSA   30/07/1931 30/08/2018 PORTO ALEGRE/RS
MARIA ANTONIETA P E SILVA   16/08/1932 07/09/2018 JULIO DE CASTILHOS/RS
SANDRA REGINA S ALMEIDA   28/08/1952 07/09/2018 PORTO ALEGRE/RS
MARCO AURELIO SILVEIRA 26/01/1943 10/09/2018 PORTO ALEGRE/RS
ANGELA MARIA SANTOS TAVARES   26/11/1948 11/09/2018 PORTO ALEGRE/RS
ILZA HOPNER    05/01/1938 11/09/2018 PORTO ALEGRE/RS
ALCERY SILVA SILVEIRA  22/06/1933 14/09/2018 PORTO ALEGRE/RS
LORITA CARNAVAL SALA   22/01/1951 20/09/2018 NOVA PRATA/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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Programa de Gerenciamento 
da Saúde - PGS

AACRT amplia Grupo Familiar 
para Sócios Contribuintes Convidados

A Diretoria Executiva propôs nova alteração estatutária, a qual foi aprovada pelo Conselho de 
Administração, “ad referendum” da Assembleia Geral Extraordinária, com validade a partir de 01 de 
agosto de 2018, ficando o Estatuto com a seguinte redação:

Capítulo II, Art. 5º: “Serão considerados sócios contribuintes convidados aqueles pertencen-
tes ao grupo familiar de contribuinte titular.

a) Considera-se como grupo familiar os parentes de primeiro e segundo grau de consanguini-
dade, considerando-se inclusos os cônjuges ou companheiros(as) dos parentes.”

Com isto, passam a ser admitidos como sócios Convidados os pais, filhos, irmãos e avós do 
sócio Contribuinte. 

Saturnino Manoel da Rosa - Faleceu no dia 30/08, Saturnino Ma-
noel da Rosa, o “Saturno” como era conhecido, marcou pelo impor-
tante trabalho desenvolvido no campo social junto aos telefônicos, 
organizando os campeonatos de futebol entre os trabalhadores da 
CRT durante vários anos. Foi um dos fundadores da Banda Itineran-
te, criada no ano 2.000. Presidiu a escola de Samba Imperadores 
de 1991/1992, e foi sob a sua gestão que a escola se transferiu para 
a quadra atual, na Avenida Padre Cacique.  Na AACRT, Saturnino foi 
Diretor de Esportes na primeira gestão, em 1977.

O PGS vem passando por uma reestruturação para melhor atender os associados da AA-
CRT e da ASTTI, sendo que neste momento o foco do trabalho está sendo direcionado para as 
internações e cuidados pós alta hospitalar. 

Desta forma, caso tenha conhecimento de algum colega que internou e que necessita de 
apoio ou orientação, contate com o Serviço Social da AACRT pelo telefone 3076-2450.

No contexto em que o mundo atu-
almente se encontra, vamos publicar um 
texto que fala sobre amizade e respeito 
de autoria de Charles Chaplin, que foi o 
artista do sorriso, da docilidade, dos ges-
tos pequenos e da grandeza de coração, 
intitulado Ei!

Ei, você, sorria! Mas não se escon-
da atrás desse sorriso. Mostre aquilo que 
você é, sem medo. Existem pessoas que 
sonham com o seu sorriso, assim como 
eu. Viva! Tente! Ame acima de tudo. Ame 
a tudo e a todos. Não faça dos defeitos 
uma distância e sim uma aproximação. 
Aceite a vida, as pessoas. Faça delas a 
sua razão de viver. Entenda! Entenda as 
pessoas que pensam diferente de você. 
Não as reprove. Ei! Olhe! Olhe à sua volta 
quantos amigos! Você já tornou alguém 
feliz hoje ou fez alguém sofrer com o seu 
egoísmo? Ei! Não corra! Para que tan-
ta pressa? Corra apenas para dentro de 
você. Sonhe! Mas não prejudique nin-
guém e não transforme seu sonho em 
fuga. Acredite! Espere! Sempre haverá 
uma saída, sempre brilhará uma estrela. 
Chore! Lute! Faça aquilo que gosta. Sinta 
o que há dentro de você. Ei! Ouça! Escu-
te o que as outras pessoas têm a dizer. 
É importante! Suba! Faça dos obstácu-
los degraus para aquilo que você acha 
supremo, mas não se esqueça daqueles 
que nunca conseguem subir as escadas 
da vida. Ei! Descubra! Descubra aquilo 
que há de bom dentro de você. Procura 
acima de tudo ser gente. Eu também vou 
tentar. Ei! Você. Não vá embora. Eu pre-
ciso lhe dizer que gosto de você, simples-
mente porque você existe!

Diretoria Executiva.



EVENTOS

Dia 04/07/2018 - chá com a 
presença de 100 convidados.  O 
grupo teatral da UFRGS apre-
sentou-se com a peça “O Doen-
te Imaginário”, da qual faz parte 
a associada Ana Rodrigues. En-
tre os quitutes servidos estava 
a deliciosa pizza feita pela asso-
ciada Ieda Tomazzoni.CH
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Dia 18/07/2018 - chá com bingo com 
a presença de 67 pessoas, foi servido 
cachorro quente, sanduiches e doces.

Dia 05/09/2018 - chá com a presença 
47 Pessoas.

No dia 25/07/2018 foi realizado na 
AACRT nossa roda de samba com a 
participação de 63 Associados.

Dia 01/08/2018 - Chá com Karaokê 
com a presença de 54 pessoas.

Dia 15/08/2018 - chá com Bingo, 
com a presença de 57 pessoas.

Dia 22/08/2018 - chá com Karaokê 
com a presença de 41 pessoas.

Almoço de encerramento 
dos jogos de Porto Alegre
No dia 31/08/2018 foi realizado 

um almoço de encerramento dos jogos 
de POA que contou com a presença de 
67 convidados, o evento ficou marcado 
pela amizade e a esportividade dos par-
ticipantes.

No dia 12/09/2018 foi realizado na Casa de Portugal almoço mensal 
com a presença de 291 convidados as de-
legacias convidadas Canoas e Cachoeira do 
Sul, foi servido churrasco, distribuição de 
brindes, sorteio de uma Viagem.

O Delegado Regional de Canoas Ro-
que, prestou homenagem ao nosso Diretor 
Presidente e Diretor Vice-Presidente com 
uma placa. Os aniversariantes do mês foram 
homenageados, o cantor Fabiano La Falce  
cantou e DjCadu animou os convidados.

Dia 29/08/2018 - Roda de Samba com 
a presença de 67 convidados animada 
pela Banda da AACRT.

No dia 19/09/2018 foi realizado chá 
campeiro no Acampamento Farroupi-
lha  no Piquete DTG da ASTTI com a 
presença de 48 associados. Foi servido 
chá com pizza e salgados.

        ALMOÇOS DO TRIMESTRE

No dia 08/08/2018 foi realizada na Astti o almoço em homenagem ao 
Dia dos Pais com a presença de 375 associados, onde foi servido uma pa-
ella. A delegacia convidada foi de Santa Maria, que fez apresentação de 
seu coral, cada pai ganhou de presente da AACRT uma caneca de chopp, 
teve homenagem para os aniversariantes do mês, o cantor Fabiano La 
Falce cantou para todos convidados, foi feito sorteio para todos pais , foi 
sorteada uma viagem pela Meridian e o ganhador foi 
Nilton Vidal, uma cesta cujo o ganhador foi Nelson 
Pelizoli e a festa encerrou às 17 horas com as músicas 
do DjCadu.

CORAL
No dia 02/09/2018 o Coral da 

AACRT foi fazer apresentação em 
Nova Hartz.

Dia 11/07/2018 foi realizado o almoço no Geraldo Santana 
com a presença de 232 associados. A delegacia de Osório foi convi-
dada. Foi servido de entrada sopa de capeletti e Buffet executivo, o 
DjCadu e Fabiano La Falce fizeram os convidados dançar muito, rea-
lizado sorteio de brindes  uma viagem pela Meridien o Socio Geraldo 
Teixeira dos Santos foi o ganhador. O Serviço Social sorteou alguns 
Cd “A Era CRT”,  homenageando todos aniversariantes do mês de 
Julho com bolo.

FESTA DO 
HOMEM DE REDE

No dia 14/09/2018  foi 
realizada a festa do Homem de 
Rede na Astti com a presença 
de 163 associados, foi servido 
salchipão, foi entregue de brin-
de uma caneca de chope para 
cada participante, sorteio de 
brindes, bolo, viagem, entrega 
de placas para os homenagea-
dos, Banda da AACRT e Banda 
de Paulo Bidarte animou a festa 
e DjCadu.

Este evento é uma parce-
ria das três entidades: AACRT, 
ASTTI e SINTTEL/RS.

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2018 | O JUBILADO | 5

Almoço na Casa de Portugal
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SOCIAL

        INCLUSÃO SOCIAL

Celebrando o DIA DOS AVÓS, no dia 18 de julho realizamos vi-
sita no Museu Tecnológico da Puc, resultando num momento de tro-
ca de experiências entre avós associados e seus netos. Na atividade 
tivemos a presença de 28 avós e 20 netos que se divertiram com os 
experimentos históricos e in-
terativos do museu. Para eter-
nizar este momento, o Grupo 
Vida Plena presentou os avós 
com uma foto tipo polaroide 
que foi registrada no local. Foi 
um momento intenso e diver-
tido! Fique ligado para parti-
cipar no próximo ano!

JULHO

Celebrando o DIA DOS AVÓS

Rolê dos MUSEUS
Com objetivo de proporcionar atividades cultu-

rais, no dia 28 de setembro, ocorreu o ROLÊ DOS MU-
SEUS, momento em que 18 associados participaram 
da visita guiada pelo MARGS vislumbrando a exposição 
“Um Gaúcho” do artista Ricardo Giuliani e pelo San-
tander Cultural para apreciar a exposição de máscaras 
“Etnos”. Para encerrar a atividade, o grupo se reuniu 
para se curtir um happy hour no Café do MARGS.

No dia 21 de agosto o Grupo Vida Ple-
na comemorou o dia dos pais com os sócios 
através das atividades ELES & ELAS, promo-
vendo para 42 associados uma visita aos 
estádios do Grêmio e do Internacional. No 
Beira Rio, em virtude de um show que es-
tava sendo preparado no estádio, a visita se 
restringiu ao Museu do Inter, com direito a 
conhecer a história e a tão sonhada taça do 
Campeonato Mundial. No Grêmio a visita se 
estendeu por todo estádio, passando pela 
sala de imprensa, vestiários, sala de concen-
tração e arquibancadas. Foram oferecidas 
e sorteadas 2 garrafas térmicas do Inter e 

AGOSTO

SETEMBRO

No Dia 29/08 o Grupo Inclusão 
Social promoveu uma palestra sobre 
organização financeira no auditório 
da associação, apresentada pelo con-
sultor Sérgio Mylius da Silva, reunin-
do 31 associados que ouviram e per-
guntaram sobre educação financeira 
pessoal, endividamento, controles 
financeiros, hábitos financeiros, in-
vestimentos, sonhos e projetos.

Em vista do sucesso da palestra, a AACRT vai dar continuidade ao projeto 
através de uma oficina de educação financeira para os associados interessados, 
com a participação do consultor Sergio Mylius da Silva. A nova oficina terá iní-
cio em outubro próximo.

ACOMPANHAMENTO das 
internações no Interior
Quando da internação de associados no interior do Estado, a AACRT encon-

tra uma grande dificuldade para realizar o acompanhamento em razão da distân-
cia e da demora em receber informações atualizadas da UNIMED.

Para agilizar estes acompanhamentos, as assistentes sociais da AACRT vão 
entrar em contato com os familiares dos sócios internados para receber e passar 
informações em tempo real, identificando as dificuldades e ajudando a solucioná-
-las.

Os Delegados e os Vice-Delegados Regionais também serão informados so-
bre essas internações na região de suas delegacias e poderão ajudar, caso seja 
necessário. 

Clube do Livro na AACRT
Você conhece o Grupo Bibliotecando? Pois um grupo de vo-

luntárias resolveu assumir o grande número de livros recebidos em 
doação pela associação, organizá-los e colocá-los à disposição dos 
associados.

O mais bacana é que estes livros estão disponíveis em pe-
quenos dispensers que ficam nas paredes da associação e os sócios 
interessados podem pegar o livro e eles mesmo registrarem a reti-
rada e a sua posterior devolução.

As voluntárias do Bibliotecando são Neida Viegas, Leila dos 
Santos e Guacira Silva e se reúnem às quartas-feiras, das 14 às 16 
horas. 

O acervo do Bibliotecando tem muitos títulos, mas aceita do-
ações. Se você gosta de ler, participe! 

uma camiseta oficial do Grêmio.  Além disso, to-
dos os participantes foram presenteados pela AA-
CRT com um kit manicure.
.

PALESTRA “Aposentadoria mais feliz: como 
organizar suas finanças para que isso aconteça?”

Visita aos ESTÁDIOS do Grêmio e do Internacional
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DELEGACIAS

Delegacia Regional de SANTO ÂNGELO
Reinauguração da Sede 
No dia 19 de julho, a De-

legacia de Santo Ângelo teve a 
sua sede reinaugurada, após 
uma reforma promovida pela 
AACRT e ASTTI. O prédio em 
Santo Ângelo pertence a ASTTI 
e, após um acordo firmado com 
a AACRT, o local foi revitalizado 
e será utilizado pelos associa-
dos de ambas entidades.

Na inauguração estive-
ram presentes os diretores de ambas entidades.

DIA DO GAÚCHO 
EM SANTO ÂNGELO 

No dia 20 de setembro foi 
realizado um almoço em come-
moração ao dia do gaúcho e aos 
colegas profissionais de Rede na 
sede da ASTTI em Santo Ângelo, 
contando com a participação de 
26 sócios e 14 convidados.

Delegacia de Canoas
A delegacia de Canoas realizou seu almoço semestral no dia 

17 agosto, em homenagem aos pais. Mais de 70 sócios estiveram 
presentes. A AACRT se fez representar pelo seu Diretor financeiro 
da AACRT, Jairo Castoldi, pelo gerente financeiro, Antonio  Tellitu , 
e pelo coordenador da saúde, Carlos Castilhos, que falaram sobre 
os riscos de inadimplência com o fim dos descontos em folha pela 
Fundação Atlântico e a utilização de boletos e débito em conta 
como nova forma de cobrança. Compareceram ainda o Presidente 
do SINTTEL, Gilnei Azambuja e Itamar Russo, para falar sobre este 
mesmo problema ocasionado ao Sinttel.

Chá em Guaíba

Delegacia 
de Viamão

Homenagem da Dele-
gacia Regional de Viamão 
ao Homem/Mulher de 
Rede. Foi no dia 18 de se-
tembro, reunindo 35 sócios 
no Vila Ventura Resort, em 
Viamão.

ENCONTRO das DELEGACIAS regionais

ALTERAÇÕES NAS DELEGACIAS REGIONAIS
1 - Vice-Delegado Regional de Canoas:
Pediu afastamento: Fátima Rosane Schroder.
Nomeada: Leocárdia Braga Avanze.

2 - Vice-Delegado Regional de Santo Ângelo:
Pediu afastamento: Oto Ritter
Nomeado: Amauri Quadros de Lima.

3 - Vice-Delegado Regional de Lajeado:
Pediu afastamento: Elvídio Pires Siqueira
Nomeada: Eunice Maria Bruinsma

4 – Vice-Delegado Regional de Passo Fundo
Pediu afastamento: Magda Boscardin
Nomeada: Marizabel Almeida Cruz

O I Encontro anual das Delegacias Regionais da AACRT será re-
alizado no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, no período de 02 a 
05/10/2018, com previsão aproximada de participaçao, entre delega-
dos, vice-delegados, diretoria executiva e conselheiros de administra-
ção e fiscal, de 50 associados.

Almoço das Telefonistas em Passo Fundo

A Delegacia Regional de Gua-
íba recebeu 15 associados para um 
chá na sede em julho. A delegacia 
preparou um canteiro de temperos 
com a participação dos sócios e con-
vidou um orquidófilo da cidade para 
demonstrar a sua linda cultura.

Ainda em julho dirigiu-se à 
cidade de Butiá para confraternizar 
com os associados daquela cidade 
com um chá.

A Delegacia Regional de Passo Fundo fez uma homenagem para as 
telefonistas no dia 29/06, reunindo 52 associados de Carazinho, Soledade 
e Marau, além dos de Passo Fundo.
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INFORMAÇÕES sobre Instituições 
de Longa Permanência para Idosos no site
O grupo de Voluntários da AACRT, além das visitas a colegas 

internados, realiza um trabalho de visitação a Instituições de Longa 
Permanência de Idosos, as chamadas ILPIs, que incluem residenciais, 
pensionatos e clínicas de idosos, seguindo um protocolo de avaliação 
sobre cada uma destas casas.

Este trabalho é divulgado no site da AACRT, onde é possível en-
contrar uma planilha com a referência a preços e serviços prestados 
em cada uma destas instituições.

“Sendo pensionista e voluntária há 27 
anos, me considero da Família CRT, 

onde sou bastante estimada e respei-
tada por todos os sócios.  

Muito Obrigada!”No dia 04 de setembro hou-
ve o almoço de inauguração do 
DTG Chamada da Tradição da AST-
TI, no Acampamento Farroupilha, 
que contou com a participação 
pela AACRT do Diretor Presidente 
Newton Lehugeur e do Diretor Te-
soureiro Jairo Castoldi.

O Acampamento Farroupi-
lha recepcionou os associados da 
nossa parceira ASTTI até o dia 20 
de Setembro, quando encerra-
ram-se as comemorações farrou-
pilha.

AACRT no Acampamento: 
13/09 - Caminhada e café da 

manhã PGS 
18/09 - Oficina de culinária 
19/09 - Chá da Tarde no 

Acampamento

SOCIAL

Sinttel recadastra e entrega 
CARTÃO DESCONTO aos sócios

O SINTTEL-RS iniciou no dia 28/09 o recadastramento dos sócios 
aposentados, autorizando o seu desconto das mensalidades via Banri-
sul. Simbolicamente foram recadastrados os primeiros 15 aposentados. 
Um dos primeiros a receber o cartão foi o Diretor Presidente da AACRT 
Newton Lehugeur, durante a reunião do Conselho de Administração.

Cada aposentado assumiu o compromisso de trazer mais 10 apo-
sentados, para se recadastrar e pegar o seu Cartão de Desconto do 
SINTTEL-RS. O Cartão possibilita utilizar os convênios do Sindicato com 
milhares de prestadores de serviços e instituições comerciais.

O recadastramento dos aposentados continua na SEDE I, na Rua 
Whashington Luis, 572 - Centro Histórico, no horário comercial.

VOLUNTARIADO  
é o quê mesmo?

Nossa associação só existe graças ao voluntariado. Desde a dire-
toria, conselheiros, delegados e vice-delegados regionais e voluntários 
em oficinas e grupos de trabalho, todas essas pessoas doam o seu tem-
po para o bem da família telefônica.

No voluntariado, cada um doa o tempo que dispõe, sem deixar 
de cuidar de sua vida pessoal ou de sua família. Não recebe salário por 
isso, mas no momento em que assume um compromisso, é responsá-
vel pelas tarefas com que se comprometeu.

Mas porque, afinal, as pessoas resolvem trabalhar de graça para 
os outros? São várias as razões que levam alguém a ser voluntário, mas, 
o motivo principal é a satisfação de fazer algo pelo próximo. É um ato 
de altruísmo e cidadania. E o retorno pessoal não tem preço.

Porém nem tudo são flores. Na AACRT, alguns associados não en-
tendem que os voluntários não são seus empregados, que lhes devem 
respeito e consideração pelo trabalho que executam. Mas o que eles 
recebem em alguns momentos são xingamentos e reclamações. 

A associação possui 20 Delegacias Regionais espalhadas pelo inte-
rior do Estado e uma queixa constante entre alguns delegados e vices é 
que os sócios não costumam se oferecer para ajudar. 

A ajuda é bastante escassa na maioria das delegacias, assim como 
na Sede. Fica a dica: Para que as atividades e festas continuem sendo 
oferecidas aos sócios sem sobrecarregar os voluntários, qualquer aju-
da, por menor que seja, será muito bem-vinda!

O seguro de vida é um importante mecanismo financeiro 
de proteção familiar na eventualidade na falta dos segurados. As 
principais vantagens são:

I a indenização não sofre tributação.
i a indenização não responde por dívidas.
i a indenização é paga aos beneficiários escolhidos pelo 

segurado, através de livre escolha.
i a indenização não entra em inventário.
i futuras inclusões e aumentos de capitais segurados para 

associados(as) com até 80 anos de idade.
i liquidez financeira em um momento delicado.

Veja como é simples e acessível a todos manter sua família 
protegida, agende uma visita, sem compromisso, com nossos 
consultores de benefícios credenciados ligando para a nossa 
corretora de seguros parceira:

RSul Seguros
(51) 3226 8111

SEGURO DE VIDA

Hilda Gonçalves Diogo

ACAMPAMENTO Farroupilha da ASTTI


