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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT 

 

 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2012 

 

 

 

 

Senhoras e Senhores Associados da AACRT, 

 

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, estamos submetendo à 

apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Diretoria Executiva, contendo as 

atividades desenvolvidas no exercício de 2012 na AACRT, incluindo as informações 

e comentários referentes à situação econômico-financeira, o Balanço Patrimonial e 

a Demonstração de Resultados em 31/12/2011 e 31/12/2012. 

A Administração 
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I - Plano Estratégico para o ano de 2013 

 Na reunião mensal ordinária do dia 31/07/2012 (item 5.7 da Ata nº 185), o 

Conselho de Administração acordou pela não realização do Seminário de 

Planejamento Estratégico naquele corrente ano, optando por eleger, dentre as  

ações definidas no Seminário de Planejamento Estratégico de 2011, aquelas que 

serão trabalhadas no ano de 2013. Foram aprovadas pelos conselheiros as seguintes 

ações para 2013: 

01. Gestionar junto à UNIMED Porto Alegre a liberação do acesso às informações 

relativas às despesas de serviços laboratoriais e hospitalares;  

02. Promover periodicamente em todos os meios de comunicação da AACRT o 

estímulo às campanhas de vacinação contra difteria, tétano, sarampo, caxumba, 

rubéola, gripe, hepatite B e pneumonia;  

03. Abertura de novos tipos de planos de saúde, mais acessíveis financeiramente;  

04. Criar nova carteira de associado, contemplando informações sobre saúde do 

mesmo;  

05. Estabelecer um serviço de apoio e orientações logísticas aos associados que 

precisam utilizar médicos, exames e hospitais em Porto Alegre;  

06. Atividades com terceiros:  

 6.1 - Estabelecer contatos com associações de aposentados congêneres 

oriundas de telefonia, organizadas em outros estados da federação a fim de 

promover integração, passeios, turismo, programas de atividades para a terceira 

idade e outras atividades pertinentes a aposentados, pensionistas e dependentes, 

etc.;  

 6.2 – Proporcionar ampliação de representatividade e integração junto a 

entidades de cunho social, sindical, cultural, recreativa, associativa de 

aposentados com o objetivo de divulgar a existência, o trabalho e a troca de 

experiências e inovações, quanto às representações externas hoje existentes e o 

congraçamento interno que a direção e associados praticam e objetivam;  

07. Criação do Memorial da CRT:  

 7.1 – Ata formal de criação do Memorial da CRT pela Gestora;  

 7.2 – Incluir no Estatuto da AACRT que o Memorial CRT torna-se um patrimônio 

 da AACRT, com duração ilimitada;  

 7.3 – Definir o espaço físico para instalar o Memorial;  

 7.4 – Definir os responsáveis pelo projeto de implantação e layout da 

 exposição;  

 7.5 – Criação da linha de tempo, considerando o layout, impressão dos painéis e 

 instalação dos mesmos;  

 7.6 – Definir a política de manutenção do acervo cultural a ser instalado;  
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 7.7 – Recuperação de peças, livros e encadernações;  

 7.8 – Contratação  de  empresa  de  audiovisual  para  coletar  e  gravar os 

  depoimentos de aposentados (ou personalidades) ilustres que fizeram 

 parte da história da CRT;  

 7.9 – Aquisição de equipamento de multimídia para apresentação de  

 audiovisual e/ou visual das fotos e dos vídeos, por evento (menu de 

 escolha);  

 7.10 – Contratação de profissional para decupagem (transcrição) dos 

 depoimentos gravados;  

 7.11 – Definição e aquisição de expositores, urnas, armários e outros.  

08. Estudo de ações para conquistar novos associados. Hoje, aproximadamente 

1.000 aposentados encontram-se em benefício e não contribuem para nenhuma 

entidade associativa. Existe um grupo de ex-colegas da CRT que ficaram vinculados 

somente à previdência social (INSS), sem complementação da previdência privada;  

09. Manter e intensificar o relacionamento e participação com entidades vinculadas 

diretamente a AACRT, tais como ANAPAR, SINTTEL/RS, ASTTI, FETAPERGS, COBAP, 

Fundação Atlântico e outras entidades afins, divulgando todas as atividades 

desenvolvidas por essas entidades que envolvam direta ou indiretamente os 

associados da AACRT;  

10. Plano de Benefícios Previdenciário Complementar ANAPARPREV - divulgar aos 

associados de forma insistente e incisiva os benefícios oriundos da participação dos 

seus dependentes no plano de benefício previdenciário complementar ANAPAR 

Previdência utilizando-se como veículo malas diretas, além da publicação no 

Jubilado;  

11. Regulamentar e financiar o Programa de Assistência à Saúde;  

12. Atualizar o Estatuto da AACRT, contemplando basicamente quatro pontos:  

 12.1 - incorporar as alterações aprovadas “ad referendum”;  

 12.2 - estabelecer critérios para a transição de gestão;  

 12.3 - contemplar o processo das eleições (Capitulo XI do Estatuto);  

12.4 - Itens que venham a tornar mais flexível e transparente a administração 

 da Entidade;  

13. Normalizar a confecção do orçamento anual definindo limites percentuais de 

receitas para determinados itens ou rubricas, com a criação de indicadores 

operacionais;  

14. Tratar da saúde bucal, através da contratação de plano odontológico;  

15 – Implantar Programa de Medicina Preventiva;  

16 – Plano de ação para as Delegacias Regionais. 
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1.1 - Plano de Ação das Delegacias Regionais para o ano de 2013 

 Foram definidas as seguintes ações para o Interior do Estado para o ano  de 

2013, definidas pelos Delegados e Vice-Delegados Regionais em Bento Gonçalves 

em 10/10/2012 e aprovadas pelo Conselho Administração na reunião mensal 

ordinária do dia 30/10/2012: 

 

a) Plano de visita às Delegacias Regionais;  

b) Fundo financeiro para atender o interior do Estado;  

c) Previsão de verba para visitas e passeios;  

d) Equiparar o atendimento à saúde no interior, similar ao ofertado em Porto 

Alegre;  

e) Disponibilizar o serviço de Assistência Social ao interior;  

f) Participar na conclusão da segunda parte da memória da Delegacia 

Regional de Rio Grande;  

g) Colaborar no novo livro de história de Rio Grande e Pelotas;  

h) Colaborar para que cada região tenha local para reuniões, em parceria 

com o Sinttel/RS;  

i) Eleger um Diretor para tratar dos assuntos do Interior, oficializando no 

Estatuto da AACRT.  

II - Eleições, Posse e Nova Gestão 

 O processo eleitoral para renovação dos órgãos estatutários da AACRT no 

período de maio/2012 a abril/2015 foi deflagrado em 26 de março de 2012, com a 

publicação do Edital de Convocação no jornal Zero Hora, resultando na inscrição de 

uma chapa única denominada "Sugestão", a qual decorreu da indicação do Conselho 

de Administração, em conformidade com o Art. 60 do Estatuto. 

 Na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2012, na sede 

da AACRT, os membros da chapa Sugestão foram eleitos por aclamação pela 

unanimidade dos sócios presentes.   

 A Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal em sua integralidade e 1/3 dos 

cargos vacantes do Conselho de Administração tomaram posse no dia dois (02) de 

maio de 2012, passando a compor-se da seguinte nominata: 

Conselho de Administração 

Efetivos - Gestão 2012/2021 – Ivo Antonio do Amaral Luiz, Luciana Maria 

Centeno dos Santos, Paulo Roberto Vieira da Rocha; Gestão 2012/2015 – 

Itibiriçá Silva Machado; Suplentes – Gestão 2012/2021 – Iolanda Bohn, 

Ironita Rezende;  GESTÃO 2012/2015 – Jorge Oir da Silva. 

Diretoria Executiva 

Gestão 2012/2015 – Diretor Presidente: Newton Lehugeur; Diretor Vice-

Presidente: Eva Beatriz Teixeira Correa; Diretor Secretário: Lisete Maria 
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Krug; Diretor Tesoureiro: Jairo Baroni Castoldi; Diretor Social: Marly de 

Roma Pinheiro Prado; Diretor Adjunto: Darci Werle. 

Conselho Fiscal 

Efetivos – Gestão 2012/2015 – Ana Lucia Centeno Selbach, Inês Zanetti, 

Valfrei José Machado; Suplentes – Doroty Carmen Tomazi de Bona, Enoir 

Kowalsky da Silva e Tabajara da Silva Bregão.  

 

III - Política de Gestão  

 A partir das políticas e procedimentos definidos em 2011, a Diretoria 

Executiva empossada, no exercício de 2012, deu continuidade ao trabalho iniciado 

na gestão anterior, mantendo o foco na qualidade de vida do sócio a ser promovida 

a partir dos programas de gerenciamento da saúde, voluntariado e eventos que 

busquem trazer o maior número possível de associados à Sede, assim como a 

ampliação das atividades junto aos associados do interior e outras.  

 As políticas e procedimentos operacionalizados em 2012 foram os 

seguintes: 

3.1 Ampliação do quadro de associados da AACRT 

 Em decorrência das ações promovidas no ano, o número de sócios 

Contribuintes passou de 511 para 695 pessoas em 2012, representando um 

crescimento de 36,01%. O número de sócios Efetivos teve também um crescimento 

positivo de 1,19%, passando de 3.529 para 3.571 associados. O total de sócios da 

AACRT em 31/12/2012 era de 4.266 pessoas. 

Sócios AACRT dez/11 dez/12 Crescimento 

Efetivos 3.529 3.571 42 1,19% 

Contribuintes 511 695 184 36,01% 

Total                             4.040 4.266 226 5,59% 

 

NÚMERO DE SÓCIOS EM 2011 / 2012 
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3.2 Gestão Administrativa 
 

 No exercício de 2012 foram realizadas as seguintes atividades 

administrativas:  

Janeiro 
 

 Assinatura  de contrato de hospedagem com a Pousada do Parque; 

 Assinatura de contrato de hospedagem Hotel  Metrópolis; 

 Artigo de conscientização sobre a importância do mutualismo 

intitulado "mutualismo responsável";  

 Instalação de câmeras nas dependências internas e externas da 

AACRT; 

Fevereiro  Pesquisa de satisfação do sócio; 

Março  Assinatura de contrato de hospedagem com o Hotel Dan Inn; 

 Doação de utensílios fora de uso a Spaan; 

Abril 

 

 Assinatura de contrato de  hotelaria com o clube Sargento 

Expedicionário Geraldo Santana; 

 Assinatura de contrato com a colônia de férias do clube Sargento 

Expedicionário Geraldo Santana; 

 Assinatura de contrato clube Sargento Expedicionário Geraldo 

Santana complexo esportivo; 

Junho  Contrato de início do projeto "Memorial CRT"; 

Julho  Cedência de equipamentos à delegacia de Santa Maria / RS; 

Agosto  Elaboração de cronograma de plantão jurídico AACRT; 

Outubro 

 

 Cedência de equipamentos à delegacia de Novo Hamburgo / RS; 

 Atualização / divulgação do cadastro de profissionais da saúde; 

Novembro 

 

 Cedência de equipamentos à delegacia de Santa Cruz do Sul / RS; 

 Instalação de câmeras complementares nas dependências internas 

e externas da AACRT; 

Dezembro  Cedência de equipamentos à delegacia de Pelotas / RS; 

 Início do projeto de convênios de desconto junto a empresas de 

interesse da AACRT; 

 Início do Projeto atualização / aquisição novo servidor da AACRT. 

 

3.3 Interiorização 

 Atendendo as definições do Planejamento Estratégico de 2011, no sentido 

de estender aos sócios do Interior as atividades desenvolvidas na Capital, a AACRT 

investiu em estrutura e atividades para o seu grupo social, criando espaços para 

encontros, melhorando os existentes e realizando parcerias com o Sinttel, 

conforme as possibilidades de cada localidade. Os resultados dos investimentos em 

interiorização estão a seguir contemplados: 
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EVENTOS                            VALOR

1 Canoas 250,00                   

* Encontro festivo final de ano/2012 250,00                   

2 Caxias do Sul 300,00                   

Van – participação dia do aposentado 30-11-12 300,00                   

3 Lajeado 820,00                   

Encontro festivo final de ano/2012 820,00                   

4 Novo Hamburgo 2.648,00                

* Um Televisor de LCD 32 polegadas 1.149,00                

* Um  Refrigerador com Freezer 1.499,00                

* Um computador com monitor Empréstimo

5 Passo Fundo 750,00                   

Van - participação dia do aposentado 30-11-12 750,00                   

* Um computador usado/reformado -                         

6 Pelotas 1.000,00                

Ônibus – participação dia do aposentado 30-11-12 1.000,00                

Uma TV 19 polegadas - Doação -

7 Rio Grande 574,00                   

Encontro festivo final de ano/2012 574,00                   

8 Santa Cruz do Sul 1.520,00                

Van – participação dia do aposentado 30-11-12 470,00                   

Encontro festivo final de ano/2012 1.050,00                

9 Parceria -  AACRT/SINTTEL/RS 5.052,00                

* Um AR condicionado 1.539,00                

*  Refrigerador 1.499,00                

* Fogão. 349,00                   

Mesa de madeira 500,00                   

Armário de madeira 400,00                   

Pratos fundos/rasos 240,00                   

Copos 108,00                   

Taças p/vinho. 64,00                     

Garfos 60,00                     

Facas. 60,00                     

Travessas de louça. 120,00                   

Panelas, formas, utensílios diversos                     250,00                   

Observação: Os bens marcados com asterísco, existe contrato de empréstimo da AACRT.

DELEGACIAS

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES  - INTERIOR

DIRETORIA ADJUNTA
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IV - Planos de Saúde  

4.1 Planos de Saúde UNIMED Porto Alegre 

 Em 2012, os planos de saúde e emergências médicas oferecidos pela UNIMED  

Porto Alegre apresentaram uma redução de usuários em números absolutos. O plano 

de saúde antigo, como era esperado, teve uma redução de 29,5% na quantidade de 

usuários; a participação no plano de saúde UNIFÁCIL cresceu 102,5%, assim como o 

número de novas adesões no plano de emergências médicas SOS UNIMED. O plano 

UNIMAX, porém, teve um decréscimo no número de usuários na ordem de 2,35%, 

revelando que um grupo de associados ficou sem nenhum dos planos de saúde 

oferecidos pela AACRT. 

4.1.1 Movimentação dos Planos UNIMED em 2012 

 

 

 

 

 

4.1.2 UNIMED – Resumo dos Índices de Reajuste em 2012 

Reajuste Plano Não Regulamentado (Antigo AMB): 30,00% 

Reajuste Plano Regulamentado (UNIMAX): 17,00%  

Reajuste Plano Regulamentado (UNIFÁCIL): (-05,00)%  
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4.1.3 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIFÁCIL 

Com o objetivo de obter a participação de um maior número de associados 

neste plano, o Grupo de Co-Gestão, formado por representantes da AACRT, da 

ASTTI e da UNIMED Porto Alegre, entendeu que o Plano de Saúde Regulamentado 

UNIFÁCIL, pelo prazo de doze meses a partir da data de seu aniversário em 

01/01/2013, não deveria sofrer nenhum tipo de reajuste e ainda receber uma 

redução da ordem de 5%. A medida foi aprovada pelo Conselho de Administração. 

4.1.4 Reajuste contratual do Plano de Saúde Não Regulamentado 

O Grupo de Co-Gestão definiu que o índice adequado  para reajuste do 

Plano de Saúde Não Regulamentado a ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 

2013, data do aniversário do plano, é 30% (trinta por cento).  

Os valores passaram a ser os seguintes: 00 a 60 anos R$360,54 (trezentos e 

sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) e de mais de 60 anos R$700,75 

(setecentos reais e setenta e cinco centavos). O valor de co-participação em 

consultas médicas sofrerá o mesmo índice de reajuste 30% (trinta por cento), 

passando dos atuais R$20,00 (vinte reais) para R$26,00 (vinte e seis reais).  

O Grupo resolveu ainda, que, a partir de 01/01/2013, pelo período de três 

meses, seria dada uma última oportunidade aos atuais usuários do referido plano 

de saúde para migração ao Plano de Saúde Regulamentado UNIMAX, podendo tal 

período ser prorrogado por mais três meses. Todas as medidas foram aprovadas 

pelo Conselho de Administração da AACRT. 

4.1.5 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIMAX 

 O contrato do plano UNIMAX da ASTTI e AACRT foi assinado em junho de 

2010 e, sendo assim, ficou convencionado que o mês de reajuste anual é julho. 

 Neste ano, a primeira proposta de reajuste trazida pela UNIMED Porto 

Alegre para o UNIMAX foi de 24%. A partir deste número, iniciaram-se as 

negociações que chegaram até os 17% que foram aplicados às mensalidades a partir 

de julho 2012. O motivo deste nível de aumento foi a alta sinistralidade (despesas 

com a utilização do plano) ocorrida nos últimos doze meses. 

 Ficou acordado que, dos 17% de reajuste final,  14% (quatorze por cento) 

seriam para o reajuste do plano e 3% (três por cento), pelo período de um ano, 

para utilização no Programa Medicina Corretiva e Preventiva a ser implantado junto 

aos usuários UNIMAX da AACRT e ASTTI.  

 A Diretoria encaminhou carta aos associados explicando os motivos  do 

percentual de reajuste e destacando, entre outras coisas, a situação da saúde do 

grupo de usuários, a elevada sinistralidade (despesas com a utilização) e a grande 

incidência de liminares para redução dos valores das mensalidades de sócios a 



 

        

 

13 

                                                                                                                                                             

partir de 60 anos, contribuindo para a redução da receita do plano e vindo 

totalmente em desencontro ao seu conceito de mutualismo. 

 Em vista disso, as diretorias da AACRT e da ASTTI decidiram implantar, a 

partir de 2012, um intenso programa de medicina corretiva e preventiva buscando, 

primeiramente, a melhoria da saúde de todo o grupo e, como resultado decorrente 

a médio e longo prazo, negociar menores reajustes das mensalidades do plano 

junto a UNIMED Porto Alegre. 

  

4.2 Centro Clínico Gaúcho 

 

4.2.1 Índice de Reajuste em 2012 - Centro Clínico Gaúcho  

 Reajuste Plano Regulamentado (Standard): 4,09%  

4.3 Ecco-Salva Emergências Médicas 

 O convênio com Ecco-Salva Emergências, no ano de 2012, teve um 

decréscimo de 0,047% no número de usuários na AACRT.  

Período
Ecco-Salva 

Folha

Ecco-Salva 

Doc. Banco

Total 

Usuários

Posição em 01/01/2012 637 17 654

Inclusões em 2012 28 00 28

Exclusões em 2012 59 00 59

Posição em 31/12/2012 606 17 623  
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4.3.1 Índice de Reajuste  de Ecco-Salva Emergências Médicas  em 2012. 

  Reajuste Plano: 7,73%  

V – Seguro de Vida 

5.1  Movimentação Cadastral 

 Em 2012 o  número de segurados do seguro de vida em grupo da AACRT 

teve uma redução de 49 pessoas (3,30%), passando de 1.481, em jan/12, para 

1.432, em dez/12.    

PERÍODO jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/.2 dez/12 Total 

  

            
  

Inclusões em folha de pgtº. 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

  
            

  

De Inclusões em  Doc Banc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              TOTAL DE INCLUSÕES 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

              Exclusões da folha de pgtº. 7 6 3 3 5 6 9 3 8 7 3 1 61 

              Exclusões em Doc Banc. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

              TOTAL DE EXCLUSÕES 7 6 3 3 5 6 10 3 8 7 3 1 62 

              ALTERAÇÕES DE CAP. SEG. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

              SEGURADOS MÊS A MÊS 1481 1476 1472 1469 1466 1461 1456 1446 1443 1436 1433 1432 
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5.2 Sinistralidade 

 Durante o ano de 2012, houve um total de 33 mortes com pagamento de 

seguro, sendo 31 óbitos por razões naturais e dois acidentais.  

PERÍODO jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 Total

M. N. - Titulares 3 1 0 4 5 4 1 2 2 1 1 4 28

M. N. - Dependentes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3

M. A. - Titulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

M. A. - Dependentes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

M. N. » TOTAL 3 1 0 4 5 5 1 2 2 2 2 4 31

M. A. » TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

I. P. A. » TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. P. D. » TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL NO MÊS 3 1 1 4 5 5 1 2 2 2 2 5 33

 

 

5.3 Faturamento versus Sinistralidade 

Mês Competência jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 Total

Apólice 193000326 276.280,35 274.932,51 273.584,67 273.265,46 272.591,54 271.606,48 270.353,21 269.230,01 269.005,37 267.338,32 266.664,40 266.439,76 3.251.292,08

Apólice 193000343 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 1.410,96

Apólice 193000344 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 795,48

Apólice 193000345 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 1.018,20

Apólice 193000346 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 24.518,40

Apólice 193000428 15.520,90 15.472,57 15.800,92 15.586,43 15.586,43 15.586,43 15.586,43 15.233,57 15.123,19 15.123,19 15.123,19 15.123,19 184.866,44

Apólice 193000429 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 1.257,27 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 11.420,17

Total Faturas 295.037,07 293.640,90 292.621,41 292.087,71 291.413,79 290.428,73 289.508,83 287.699,40 287.364,38 285.697,33 285.023,41 284.798,77 3.475.321,73

Sinistros 199.549,25 66.300,00 9.506,38 231.187,22 299.024,78 270.219,08 66.300,00 133.520,81 133.157,04 75.684,00 19.384,00 385.200,00 1.889.032,56

Saldo bruto 95.487,82 227.340,90 283.115,03 60.900,49 -7.610,99 20.209,65 223.208,83 154.178,59 154.207,34 210.013,33 265.639,41 -100.401,23 1.586.289,17  

VI – Defesa dos Direitos dos Associados relativamente ao Plano de Previdência  
 

6.1 GINP – Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária 

 O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária – GINP foi criado para 

tratar dos assuntos da Previdência Privada (Fundação Atlântico de Seguridade 

Social) e da Previdência Complementar Pública e Privada. 
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No ano de 2012 o GINP apresentou uma nova composição: - Os Presidentes 

da AACRT e do SINTTEL/RS, quatro representantes de cada entidade (AACRT e 

SINTTEL/RS) integrantes dos órgãos administrativos, um assessor da área jurídica e 

um assessor da área atuarial, totalizando 12 participantes. 

No ano de 2012, sob a coordenação do GINP, foi dado prosseguimento ao 

acompanhamento das diversas ações de caráter administrativo, político e judiciais, 

todas visando a garantir direitos adquiridos do Plano de Benefícios Saldado e do 

Plano de Benefícios Fundador/Alternativo. 

 Em 11/07/2012, através da Portaria da PREVIC de nº 378, foi aprovada a 

incorporação do Plano de Benefícios Fundador/Alternativo pelo Plano de Benefícios 

BRTPREV, cujo plano foi sanado. Com a transferência compulsória do referido 

plano, pretende a Fundação Atlântico transformar a dívida da patrocinadora de 

atuarial para financeira e pagá-la num prazo de 08 (oito) anos, contrariando o 

pactuado no Termo de Transação Judicial – TTJ. 

Principais assuntos em tratativas: 

 - Contrariedade com relação a mudança do cálculo anual da dívida da 

patrocinadora, com garantia patrimonial do plano e garantia de renda vitalícia, em 

conformidade com o que rege o TTJ; 

 - Contrariedade à cassação dos mandatos dos conselheiros eleitos para o 

Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal, em plena vigência dos mesmos; 

 - Com relação à governança (representatividade dos participantes) 

denúncia à PREVIC de irregularidades de gestão e do desrespeito ao TTJ; 

 - Denúncia à PREVIC do descumprimento do regimento eleitoral; 

 - Reabertura da central de atendimento da Fundação Atlântico em Porto 

Alegre.         

O GINP vai continuar o seu trabalho na luta pela manutenção da qualidade 

de vida dos associados da AACRT e do SINTTEL/RS e da sua representatividade no 

fundo de pensão, em conformidade com o Termo de Transação Judicial – TTJ, 

apoiado pelas suas assessorias jurídica e atuarial. 

6.2  ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão. 

No ano de 2012, a ANAPAR, na defesa dos seus associados, participa 

ativamente das comissões temáticas constituídas pelo Conselho Nacional de 

Previdência Complementar. Duas delas estão funcionando a todo vapor: a que revê 

as normas de retirada de patrocínio e a que está analisando propostas para o 

fomento do sistema fechado de previdência complementar.  

No período de 29 a 31/03/2012 foi realizado, em Goiânia, o XIII Congresso 

da ANAPAR, do qual participaram, representando a AACRT,  diversos associados. 
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A ANAPAR tem apoiado e atuado em conjunto com as entidades 

representativas de participantes na discussão e encaminhamento de soluções para 

problemas de diversos planos de benefícios de várias entidades. Negociações com 

as patrocinadoras e entidades, entendimentos com a PREVIC, mesmo de 

ajuizamento de ações, denúncias ao sistema são algumas das práticas que tem 

adotado para tratar destas questões.  

VII – Atividades e ações Sociais 

7.1 Ações e atividades desenvolvidas pela Diretoria Social 

No ano de 2012 a AACRT procurou, através da Diretoria Social, manter-se 

focada no seu objetivo estatutário de promover a saúde e o bem-estar dos 

associados, oferecendo oficinas de artesanato, ritmos, informática, culinária, 

biodança, teatro e pilates. 

O trabalho desenvolvido no Espaço Convivência, localizado no 2º piso da 

Associação, que dispõe de biblioteca, mesas de jogos de sinuca, pebolim, carteado, 

xadrez e futebol de mesa e uma ampla sala de estar foi ampliado, oferecendo, a 

cada trimestre, torneios de diversas modalidades de jogos, organizados e 

coordenados por voluntários.  

Além dos torneios na AACRT, em parceria com a ASTTI, jogos de futebol de 

salão passaram a ocorrer às sextas-feiras e de futebol de areia às quartas-feiras. 

A Diretoria Social, por meio da sua área de Serviço Social, coordena ainda 

dois grupos: 
 

Grupo de Voluntariado/Visitas Hospitalares  

O acompanhamento dos associados hospitalizados é realizado 

semanalmente através de visitas pelas Assistentes Sociais, estagiárias ou 

voluntários. 

A partir do “Projeto Piloto de Capacitação de Voluntários”, iniciado em 

2011 e consagrado em 2012, mais duas turmas foram formadas neste ano, 

estendendo o acompanhamento de associados em dificuldades também para o 

Interior e ampliando a rede de voluntariado da AACRT.  

As Delegacias de Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo, 

Pelotas, Santa Maria e Rio Grande formaram suas equipes de voluntários que 

passaram a acompanhar de forma mais estruturada os colegas e descobriram que o 

voluntariado proporciona um retorno de satisfação tanto ao visitado como ao 

voluntário que realiza a visita. 
 

Grupo Qualidade de Vida 

O Grupo Qualidade de Vida participa da organização e programação mensal 

de atividades culturais, sociais e de lazer para os associados. Dentre as atividades 

programadas para 2012, pode-se destacar o passeio de  catamarã, a Festa do Peixe 
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em Tramandai, com passagem pelo Museu Oceanográfico em Imbé, o Dia das 

Poderosas, peças teatrais, visita a uma mina de pedras preciosas em Gramado, 

dentre outras.  

Além da programação mensal, o Grupo Qualidade de Vida organiza 

anualmente a Semana do Aposentado, que reúne os associados numa semana 

repleta de atividades diferenciadas objetivando o entrosamento e a 

confraternização. 

ATIVIDADES jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12

Atendimento Individual 17 14 25 14 14 8 17 19 15 24 18 23

Atendimento de grupos 4 4 20 26 40 22 30 32 24 27 24 8

Atendimento para 

informação das atividades
24 29 64 42 81 80 45 28 28 32 188 76

Visitas Hospitalares 52 38 36 19 22 38 28 39 31 32 27 34

Contato c/ enfermeiros e 

médicos
4 8 4 3 2 2 5 4 4

Visitas Domiciliares 1 1

Reuniões 4 1 6 5 6 5 4 3 2 4 3 4

Contato telefônico c/ 

associados/familiares
65 180 204 126 191 89 110 108 115 98 341 281

Contato telefônico c/ 

entidades/outros
25 15 45 37 32 37 11 9 61 26 7 31

Contato telefônico c/ 

hospital
26 25 29 20 21 39 61 50 33 24 24 28

Representação Institucional
1

Cursos 1 3

Participação em Eventos da 

AACRT
4 5 4 4 6 2 1 2 2

 

7.2  Comparativo das Atividades da área Social 2011/2012 

 Verifica-se um aumento gradativo de  frequentadores  das  atividades no ano 

de 2012, se comparado ao ano anterior. No mês de Novembro de 2012 é possível 

identificar um crescimento na frequência em função da realização de duas atividades 

relevantes no mês: o Torneio de Jogos e a Semana do Aposentado. 
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7.3 Perspectivas da Área Social para o ano de 2013 

 Continuidade das atividades existentes; 

 Incremento do “Programa de Atendimento ao Interior”;  

 Implantação de novas propostas, tais como, Oficina de línguas, 

fotografia, Yoga;  

 Projeto de Atendimento a Pensionistas, entre outras possibilidades.  

VIII – Eventos Sociais 

8.1  Eventos realizados em 2012 

 Almoços 

Nos almoços de 2012, houve um aumento significativo no número de 

participantes, através de contato por telefone, e-mail e divulgação no site. Os 

almoços aconteceram em diversos locais, contando com uma média de 250 pessoas, 

acima das expectativas de 2011.  

O último almoço realizado em 2012, no mês de Novembro, na Casa de 

Portugal, reuniu 295 pessoas que desfrutaram de um delicioso churrasco na 

presença dos antigos colegas da CRT. 
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 Chás 

Os chás realizados na AACRT, apresentaram novidades e atrações 

diversificadas, palestras, informações, música e muita descontração. A média de 

participantes dos chás foi de 60 pessoas. Porém, nos chás com atrações o número 

de participantes praticamente duplicou. 

As atrações trazidas em 2012 foram: palestras sobre o Procon, 

Dermatologia e cuidados com a pele e  Delegacia do Idoso, que reuniram uma 

média de 65 pessoas em cada uma. Os chás com Bingo e com atrações musicais 

trouxeram cerca de 54 pessoas por evento.  

 

 Outros Eventos  

 CONGRESSO ANAPAR - realizado em Goiânia - GO, teve o objetivo de oferecer 

informações aos participantes sobre os fundos de pensão, levando 
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palestrantes de todo o país na área atuarial e jurídica, atualizando 

informações sobre processos da previdência complementar. A AACRT 

participou com 38 sócios de um total de 45 participantes do Rio Grande do 

Sul. 

 ARRAIÁ DA TELEFONISTA - numa parceria com SINTTEL e ASTTI, a 

confraternização entre telefonistas reuniu, no dia 29 de junho, 167 pessoas  

para as festas juninas e o dia da telefonista. O objetivo desta festa é manter 

as sócias telefonistas sempre participantes nos eventos, além de trazer as não 

sócias para conhecer a sede da AACRT e convidá-las a fazerem parte do nosso 

quadro social. 

 HOMEM DE REDE - em parceria com a ASTTI e o SINTTEL, este evento reuniu 

os trabalhadores de Rede aposentados e ativos para homenageá-los no seu 

dia. Neste ano 250 pessoas participaram do evento.  

 V ENCONTRO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA AACRT - realizado na 

cidade de Bento Gonçalves com a participação de 230 pessoas, teve o objetivo 

de aproximar os associados, informá-los sobre assuntos diversos e promover a 

confraternização e a alegria. Atrações como almoços típicos gauchescos, noite 

de talentos com premiação, show de Dança Espanhola, Show típico Italiano, e 

apresentação do Coral de crianças carentes “Os pequenos Cantores”, projeto 

sociocultural com foco nas crianças e jovens em vulnerabilidade social de 

Bento Gonçalves e região, além do baile de máscaras e sorteios de brindes 

durante todos os eventos. O próximo Encontro será realizado em Canela, 

conforme votação e pesquisas entre os associados. 

 SEMINÁRIO ANAPAR SUL - realizado na sede da AIAMU - Associação dos 

Agentes Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre com o objetivo de 

informar os associados da ANAPAR sobre os fundos de pensão. A AACRT 

participou com um grupo de 29 participantes. 

 ENCONTRO DOS PENSIONISTAS - realizado na AACRT pelo 4º ano, teve como 

objetivo trazer as pensionistas associadas para conhecerem melhor a nossa 

sede e ampliar a sua participação. Três Pensionistas, Eraldo da Silva Bueno, 

Herondina Terezinha Marques da Silva e Iolanda Gladis de Souza Risch 

receberam homenagem em nome do grupo. 115 pessoas participaram do 

encontro, que foi encerrado com um delicioso coquetel.  

 AMIGO SECRETO E CULTO ECUMÊNICO - confraternização de final de ano que 

teve o intuito de proporcionar um momento de reflexão aos presentes, em 

culto promovido por representantes de duas religiões (católica e evangélica) e 

com troca de presentes entre os associados da AACRT. No evento houve ainda 

a coleta de brinquedos para crianças carentes da ONG da nossa associada Ana 
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Rodrigues. 72 participantes estiveram presentes no evento que foi finalizado 

com um delicioso coquetel. 

 JANTAR BAILE AACRT - evento de maior concentração de sócios, amigos e 

parceiros da AACRT com a participação de 400 pessoas. O baile aconteceu no 

dia 08/12/2012, no clube Sargento Expedicionário Geraldo Santana, com o 

tema “A CRT”. Animação da banda Evento Baile Show e acompanhamento da 

Cia. Território da Dança. Sorteio de brindes e entrega do troféu para dois 

casais que se destacaram no salão.  

 TURISMO - três viagens foram promovidas para os associados em 2012: a 

primeira delas, contando com 90 pessoas, ocorreu em Junho, no Festival de 

Malhas em Nova Petrópolis, para comprar e passear pelo local. No final de 

Agosto, a AACRT levou 55 associados para conhecer o Rio de Janeiro, quando 

tiveram a oportunidade de passar uma semana na cidade maravilhosa, 

conhecer os principais pontos turísticos e as belas praias do Rio. Em 

dezembro, nas festividades natalinas foi organizada uma viagem a Gramado e 

Canela para fazer compras, visitar uma fábrica de Chocolates, conhecer 

alguns pontos turísticos locais e assistir ao Natal Luz.   

 CORAL - no ano de 2012, o Coral da Associação teve apresentações em vários 

eventos recebendo certificações como a do Grêmio Náutico Gaúcho, no 9º 

Encontro de Coros; participação no 47º Festival de Coros do Rio Grande do Sul 

e no Encontro de Corais em Campo Bom – RS. Além dessas participações, o 

Coral da AACRT fez apresentações em Hospitais, entre outras. Ao decorrer 

deste ano, foram adquiridos pela AACRT novos uniformes para os coralistas. 

8.2  Perspectivas para 2013 

• A AACRT tem como objetivo para o ano de 2013 reinventar os eventos já 

desenvolvidos e criar atividades que agreguem mais qualidade de vida aos 

sócios, bem como oferecer novas atrações nos chás, tais como bingo, 

culinária, palestras, shows de talentos, caminhadas, alongamentos, 

diversificadas atividades em grupo e danças;  

• Prestar homenagem às telefonistas da associação através do Arraial da 

Telefonista, oferecendo comida e musicas típicas com os festejos juninos.   

• Instalar stand na Semana Farroupilha, no Parque Harmonia, visando a 

divulgação da Associação e seus serviços com a aproximação de novos 

sócios. 

• Manter a parceria existente para o evento do Homem de Rede com o 

objetivo de reunir mais de 300 trabalhadores ativos e aposentados, no 

tradicional Salchipão na ASTTI.    
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•  Ampliar a participação nos almoços mensais com as delegacias regionais e 

convidados parceiros como: (ASTTI, ANAPAR SUL, SINTTELRS, AFABAN, 

COBAP, FETAPERGS, APERGS).  

• Aumentar ainda mais a participação dos aposentados e sócios no VI Encontro 

dos Aposentados e Pensionistas da CRT, com muitas atrações que tragam a 

confraternização, tais como show de talentos, baile com escolha do Rei e 

Rainha, palestras e informações em geral. O evento em 2013 será realizado 

em Canela – RS, com uma meta de 200 participantes.  

• A perspectiva para o Dia do Pensionista é de trazer mais pensionistas para 

este evento, divulgando a AACRT e aumentando a sua participação nas 

atividades e eventos desenvolvidos na associação.   

• Para o Culto Ecumênico, trazer palestrantes dos mais diversos cultos 

religiosos; no mesmo dia realizar o anual Amigo Secreto entre os 

associados, contando ainda com a arrecadação de brinquedos para serem 

doados para crianças carentes de diversas entidades.   

• Divulgar e ampliar a participação do Coral em diversos eventos, inclusive 

fora do Estado, bem como promover a gravação de um CD pelo Coral. 

• Organizar mais eventos de confraternização com os coordenadores 

voluntários e parceiros da AACRT.  

•  Realizar o Baile de 36 anos da AACRT com a participação de mais ou menos 

500 pessoas no clube  Sargento Expedicionário Geraldo Santana, fazendo 

deste Baile, uma festa inesquecível.  

•  Aumentar o número de sócios na ANAPAR e também conseguir ampliar a 

participação nos Seminários e Congressos mantendo-os informados sobre os 

assuntos gerais dos fundos de pensão.  

•  Desenvolver ao máximo o turismo na AACRT em âmbito estadual e nacional, 

levando os aposentados a conhecer os mais diversos lugares do nosso belo 

Brasil. 

•  Organizar mais eventos internos para os empregados da AACRT em função 

da confraternização e boa convivência entre os mesmos. 

•  Implantar na AACRT um novo evento que proporcione ao associado diversão 

e confraternização. Em 2013 será criado o "Samba do Aposentado", que será 

realizado na AACRT todo o primeiro sábado de cada mês, com bandas de 

samba e pagode. 

•  Implantar o Programa de Caminhada e Alongamento Acompanhado, como 

parte integrante do Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS. 
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IX – Programa de Gerenciamento da Saúde AACRT e ASTTI 

 Uma população fragilizada por ações do Estado 

 A história dos telefônicos gaúchos seguia uma linha de sucesso traçada 

desde a sua estatização por Leonel Brizola, em 16 de fevereiro de 1962, 

essencialmente por reunir um grupo competente e pujante de trabalhadores. O 

orgulho pelo trabalho realizado era a mola propulsora da categoria, que em troca 

recebia um tratamento digno dos gestores da sua empresa e do governo do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

Vale dizer que o sucesso da CRT, empresa criadora de tecnologia de ponta 

nas telecomunicações, sempre refletiu no seu faturamento, servindo muitas vezes 

de fonte de recursos para o caixa do Estado do RS. 

Em meados dos anos 90, a fome privativista da época estimulou a idéia de 

que a área de telecomunicações não era estratégica para o país e que poderia ser 

passada às mãos da iniciativa privada (vide multinacionais) melhorando os serviços 

oferecidos à população e ajudando a economia nacional. 

No dia 17 de dezembro de 1996, o consórcio Telefônica do Brasil (de matriz 

espanhola) venceu a licitação para a privatização de 35% da Companhia 

Riograndense de Telecomunicações (CRT). O processo de privatização no Rio 

Grande do Sul foi comandado pelo governador da época. 

No dia 19 de junho de 1998, o controle acionário da CRT foi adquirido em 

leilão pela, agora, Telefônica do Brasil Holding, quando da venda dos 50,12% ainda 

restantes nas mãos do Estado. 

Durante o processo de privatização, entre os anos de 1996 e 2002, a 

diretoria da CRT premeditou um enxugamento abrupto do seu quadro de 

empregados, a partir da implementação de diversos Programas de Demissões 

Voluntárias – PDV que “estimularam” a saída de mais de 40% dos seus empregados 

sem nenhum tipo de preparação, alguns para o concorrido mercado de trabalho 

externo e outros para a aposentadoria precoce.  

Destes, muitos não souberam aplicar, de forma rentável, os recursos 

financeiros obtidos com o PDV, alguns não estavam preparados para retornar ao 

convívio diário da família e dela veio a se separar, e a grande maioria não teve 

apoio de caráter social, e tudo isso, infelizmente, enfraqueceu o espírito, fazendo 

com que os mais diversos tipos de doenças, oportunistas e algozes, aparecessem e 

se instalassem no grupo. 

De maneira geral, o reflexo do processo de privatização atingiu também o 

quadro de aposentados mais antigos, considerando que trouxe uma extrema 

sensação de insegurança quanto à manutenção do fundo de pensão, a partir de 

ações promovidas por este para mudanças nos planos e extinção de Estatutos e 

Regulamentos criados nos tempos da CRT. O futuro tornou-se uma incógnita. 

Outro dado importante a ser evidenciado é que o Estado se manteve omisso 

na questão da saúde, pré e pós privatização, deixando a cargo de cada cidadão 
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abandonado pelo novo proprietário da CRT e pelo próprio estado, o custeio do seu 

tratamento de saúde, cujo agravamento originou-se de decisões tomadas pelo 

estado. 

Em recente estudo elaborado pela Associação dos Aposentados da CRT 

sobre a média etária de mortalidade de seus associados, abrangendo o período de 

janeiro/2005 a março/2011, cujo principal objetivo foi medir a probabilidade de 

vida e de morte de uma determinada população em função da idade, o resultado 

obtido apresentou como média 68,4 anos de idade (sexo masculino e feminino). 

Cabe ressaltar que a idade média dos associados que estão se submetendo a 

tratamento de quimioterapia ou radioterapia é de 60 anos, sendo que o grupo de 

sócios é assistido por plano de saúde regulamentado contratado com a Cooperativa 

Médica UNIMED Porto Alegre. 

Em contrapartida, estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

Econômica - IBGE sobre a taxa de mortalidade da população gaúcha (desassistida 

de planos de saúde) revelou que a expectativa de sobrevida média ficou em 74,5 

anos de idade (sexo masculino e feminino).  

Sob o aspecto da saúde e da qualidade de vida dos associados desta 

Associação, frise-se que totalmente oriunda da área de telefonia, os resultados 

obtidos são preocupantes mostrando claramente que a população dos telefônicos 

está “adoecida”.  

A natureza alarmante destes dados levou a Associação dos Aposentados da 

CRT – AACRT, em parceria com a ASTTI - Associação dos Profissionais em 

Telecomunicações e Tecnologia da Informação, a procurar alternativas como a 

implantação dos programas de medicina corretiva e preventiva junto ao seu grupo 

de sócios, no intuito de que contribuam para o aumento da expectativa de 

sobrevida, atingindo, pelo menos, o patamar médio da população gaúcha. 

Em 2011 foi implantado o programa preventivo de vacinação contra 

pneumonia para os associados da terceira idade, cujas vacinas foram doadas pelo 

Governo do Estado do RS, sensibilizado pelo quadro apresentado pelas associações 

a respeito da fragilidade da saúde dos telefônicos pós-privatização. 

O custo do plano de saúde 

O reajuste do plano UNIMAX da AACRT e ASTTI em 2012 foi de 17%, sendo 

que a primeira proposta trazida pela UNIMED Porto Alegre foi de 24%. O motivo 

deste nível de aumento foi a sinistralidade muito alta (despesas com a utilização do 

plano) ocorrida nos últimos doze meses.  

O plano de saúde gerenciado pela AACRT e ASTTI possui algumas variáveis 

atípicas em relação a planos de outros grupos, as quais fazem com que os reajustes 

sejam muitas vezes superiores à inflação. Dentre os fatores mais importantes, 

pode-se destacar: a taxa de mortalidade, que no nosso grupo está em 68 anos e, 

segundo o IBGE, é de 74,5 anos no Rio Grande do Sul; a média etária acima de 60 

anos no nosso plano é de 45%, contra uma média nacional de 11%; a faixa que está 
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gastando mais no grupo AACRT/ASTTI situa-se entre 50 e 65 anos e, finalmente, a 

média nacional de doentes crônicos em planos de saúde é de 4%, enquanto que a 

nossa média é de 20% de doentes crônicos, que consomem 60% do total dos 

recursos do plano. 

Preocupadas com o futuro do plano de saúde, o qual, permanecendo com 

reajustes neste nível tornar-se-á inviável para a grande maioria dos associados, as 

diretorias da AACRT e da ASTTI resolveram desenvolver, a partir do segundo 

semestre de 2012, um intenso programa de medicina corretiva e preventiva  

buscando, primeiramente, a melhora da saúde de todo o grupo e, como resultado 

decorrente a médio e longo prazo, negociar menores reajustes das mensalidades do 

plano junto a UNIMED Porto Alegre.  

O Programa de Gerenciamento de Saúde - PGS 

AACRT e ASTTI vinham estudando formas de melhorar a saúde dos 

associados, de reduzir a mortalidade prematura no grupo e de prevenir a utilização 

desorientada do plano de saúde. Definiram que a implantação de um Programa de 

Gerenciamento de Saúde através da contratação da empresa especializada na 

área de saúde seria a melhor alternativa.  

O objetivo do Programa de Gerenciamento de Saúde é ajudar na 

capacitação dos associados para que cuidem melhor da sua saúde por basear-se na 

crença de que a prevenção é essencial para a manutenção do bem-estar e da 

qualidade de vida. 

O Programa atua inicialmente junto aos associados portadores de doenças 

crônicas (medicina corretiva), estendendo-se mais tarde para um grupo mais amplo 

(medicina preventiva), mas a principal meta é ajudar todos os associados a cuidar 

melhor da sua própria saúde, orientando-os em aspectos diversos. É oferecido de 

forma gratuita, com adesão voluntária e os participantes não precisam abandonar 

seus médicos de confiança.   

A partir da consulta de preços realizada entre empresas especializadas na 

implantação do Programa de Medicina Corretiva e da análise das propostas pelo 

Grupo de Co-Gestão da AACRT e ASTTI, a Empresa Hospitalar Home Care foi 

identificada como a que melhor atenderá as necessidades do projeto.  

O Programa de Medicina Corretiva terá prazo de duração de dezoito meses, 

tendo sido implantado a partir de setembro de 2012, ao custo de R$95,00 (noventa 

e cinco reais) por associado que participar do programa na capital. O Programa de 

Medicina Preventiva será contratado a partir do segundo semestre de 2013. 

As entidades AACRT e ASTTI, entendendo a importância do projeto, 

contrataram a Assistente Social Maria Beatriz Talavera para realizar o 

acompanhamento do Programa e a jornalista Márcia Gomes de Souza para 

desenvolver a divulgação do mesmo junto aos associados. 
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Para o Conselho de Administração, o Presidente Newton prestou 

informações referentes ao Programa de Gerenciamento da Saúde, quais sejam: 01 – 

Foi firmado o Contrato de Prestação de Serviço, datado de 01/08/2012, pelas 

entidades AACRT e ASTTI com a empresa Hospitalar Home Care; 02 – Elaborado e 

registrado o Instrumento de Procuração Pública, estabelecida no 4º Tabelionato de 

Notas de Porto Alegre na data de 07/08/2012, para a movimentação da conta 

corrente aberta no BANRISUL; 03 – Assinado o Convênio de Cooperação Técnica, 

datado de 01/08/2012, estabelecido pelas entidades AACRT e a ASTTI.   

Para total transparência em relação Programa de Gerenciamento da Saúde, 

serão realizadas as seguintes ações: a) Mensalmente serão levantadas e 

disponibilizadas informações sobre a conta conjunta, arrecadação e gastos; b) Para 

o acompanhamento e gerenciamento da Saúde será criado um programa com 

indicadores sobre a situação dos doentes crônicos; c) A empresa Hospitalar Home 

Care apresentará trimestralmente ao Conselho de Administração, um relato do 

andamento do plano de saúde para avaliação; d) Todo o Associado vai receber uma 

senha para consulta e acompanhamento da sua conta; e) Haverá a doação de uma 

camiseta a quem aderir ao programa; f) Cópia do contrato será enviada aos 

Conselheiros. 

9.1 Etapas do PGS até 31/12/2012 

Desde agosto/2012 a Hospitalar está atuando no Programa de 

Gerenciamento da Saúde em parceria com a AACRT/ASTTI.  

A primeira etapa, executada no mês de agosto, foi a análise e 

estratificação do banco de dados, com o objetivo de identificar associados 

potenciais crônicos, através da análise de eventos sentinela. 

A segunda etapa no mês de setembro, foi adequar os potenciais crônicos 

aos critérios de elegibilidade.  

A terceira etapa, ainda em setembro, foi iniciar as captações e adesões ao 

Programa. 

9.2  Estratificação da carteira AACRT/ASTTI em DEZ/2012:  
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9.3  Resultados do PGS em 31/12/2012 

                  
 

 

 

Posição 

atual 

Setembro 

de 2012 

Outubro de 

2012 

Novembro 

de 2012 

Dezembro 

de 2012 

Sucesso no contato 717 163 318 199 37 

Sucesso no contato e captado 395 77 189 118 11 

Visitas de PCS 401 44 194 96 67 

Média/dia útil de Sucesso no contato 10,1 16,3 15,1 10,5 1,8 

Média/dia útil de Sucesso no contato e captado 5,6 7,7 9,0 6,2 0,5 

Média/dia útil de Visitas de PCS 5,6 4,4 9,2 5,1 3,2 
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9.4  Balanço Financeiro do PGS em 2012  

 
ASTTI-ASSOC PROF TELECOMUN TECNOL INFORM 

CNPJ: 87.031.647/0001-69 
Período: 01/08/2012 a 31/12/2012 

PETERSEN-ASSESSORIA CONTABIL S/C 
 

 

 

 

 



 

        

 

29 

                                                                                                                                                             

X - Assuntos Relevantes Desenvolvidos em 2012 

10.1 – Convênio de hospedagem  

 Com a decisão do Conselho de Administração, baseada nas premissas do 

Seminário de Planejamento Estratégico de 2011, de encerrar as atividades de 

hospedagem dos associados oriundos do interior no apartamento da AACRT, a 

Diretoria Executiva buscou firmar convênio com estabelecimentos adequados para 

oferecer este serviço aos sócios em viagem a Porto Alegre, considerando custo, 

conforto e proximidade com a AACRT. Os locais conveniados foram os seguintes: 

Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana; Apart Hotel Metrópolis, Pousada 

do Parque e Hotel Dan Inn. 

10.2 – Regime tributário da AACRT 

 A Diretoria Executiva, objetivando dirimir uma questão antiga na AACRT que 

diz respeito ao regime tributário adequado à sua situação, solicitou parecer 

jurídico aos escritórios de advocacia Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados e 

Moraes, Fernandez e Moreira Advogados Associados.  

Os pareceres apresentados classificaram a AACRT como entidade isenta e não 

imune, sendo que o Conselho de Administração aprovou-os e decidiu aguardar novo 

parcelamento fiscal (que segundo o parecer jurídico deverá ocorrer no máximo em 

seis meses), para então proceder à denúncia espontânea, bem como o acerto do 

pagamento da dívida referente ao imposto de renda sobre aplicações. O assunto 

será monitorado pela Diretoria Executiva. 

10.3 – Reajuste da contribuição mensal dos associados 

 O Conselho de Administração aprovou,“ad-referendum” da Assembleia Geral 

Ordinária, o aumento da contribuição mensal dos associados para R$15,00 (quinze 

reais), em atendimento ao que foi aprovado no Seminário de Planejamento 

Estratégico. O reajuste passará a  vigorar a partir de 1º de janeiro/2013. 

Foi definido ainda que o índice a ser aplicado para o reajuste anual de janeiro de 

2014 e dos anos seguintes será o INPC.  

10.4 – Pedido de renúncia de Conselheiro de Administração 

 Em 18 de julho de 2012, o Conselheiro Bruno Gilberto Becker encaminhou 

carta de renúncia ao Conselho de Administração, o qual decidiu respeitar e acatar, 

agradecendo o trabalho desempenhado.  

Eleito em 27 de abril de 2006 para o período de nove anos, o senhor Bruno Becker 

expôs na carta os seus motivos, enfatizando o caráter irretratável e irrevogável de 

sua decisão de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da Entidade.  
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10.5 – Apólice do Seguro de Vida em Grupo 

 Em julho de 2012, a Seguradora Confiança encaminhou correspondência à 

AACRT propondo o cancelamento da Apólice de Seguro em Grupo, recebendo da 

AACRT, na data de 25/07/2012, carta como resposta lembrando-a de que o 

contrato está vigente até setembro de 2014.  

 Em setembro de 2012 a Seguradora Confiança encaminhou nova 

correspondência manifestando a falta de condições técnicas para manutenção da 

apólice e concedendo um prazo de 90 (noventa) dias para que a AACRT possa 

estabelecer as negociações de transferência para outra congênere.  

Pela urgência que o assunto requeria, a Diretoria Executiva na reunião do dia 

24/09/2012 (Ata de nº 791), contratou o escritório de assessoria jurídica da AACRT 

Moraes, Fernandez e Moreira Advogados Associados para a realização de dois 

procedimentos: 01 - A AACRT apresentou na SUSEP, dia 23/10/2012, a denúncia de 

intimidação do descumprimento do contrato por parte da Seguradora Confiança; 02 

– Elaboração de ação judicial de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de 

tutela.  

 A AACRT obteve liminar referente ao processo movido contra a seguradora 

Confiança no sentido da manutenção do cumprimento do Aditivo Contratual até 

setembro/2014.  

 A posição da Diretoria Executiva, aprovada pelo Conselho de Administração 

por unanimidade, foi a de não tomar nenhuma atitude na busca de uma nova 

seguradora até a decisão judicial final do processo. 

10.6 – Premissas orçamentárias para o ano de 2013 

 A Diretoria Executiva sugeriu ao Conselho, na reunião de 22/11/2012 (Ata 

nº189), onze premissas orçamentárias para o ano de 2013 (orientação básica para 

dar início ao processo de orçamentação), sendo que o Conselho de Administração 

incluiu mais quatro, totalizando quinze premissas, a seguir detalhadas:  

01 – O valor total com pagamento da folha de empregados não poderá ultrapassar a 

40% do total das receitas;  

02 – Manutenção, por questão estratégica e de segurança, da política de não alugar 

para associados, no turno da noite, o salão de festas, a área da cozinha e o 

auditório;  

03 – Adiantamento a associados para participação em eventos externos 

(turismo/viagens) sem cobrança de encargos financeiros, com quitação das 

parcelas dentro do próprio exercício social;  

04 – Pagamento de deslocamento de associados do interior do Estado, em número 

superior a dez associados, quando convidados para participação em eventos sociais;  

05 - Subsídio de R$25,00 (vinte e cinco reais) para pagamento de refeições aos 

associados do interior do Estado, nas participações em eventos sociais;  
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06 – Continuar na concentração de esforços na busca de incremento de sócios 

contribuintes, visando à oxigenação do quadro social;  

07 – Incentivar a migração dos atuais usuários do Plano de Saúde Não 

Regulamentado (em extinção) para o Plano de Saúde Regulamentado UNIMAX;  

08 – Incentivar o ingresso no Plano de Saúde Regulamentado UNIFÁCIL dos 

associados e seus dependentes que atualmente não possuem nenhum tipo de plano 

de saúde;  

09 – Contratação de profissionais externos remunerados nas Oficinas, somente a 

partir do número mínimo de participação de 12 (doze) associados/dependentes na 

capital e 6 (seis) no interior, devendo os atuais grupos se adequar ao critério até o 

final do mês de junho de 2013; 

10 – Melhor distribuição anual, a partir do ano de 2013, das atividades sociais, 

atualmente concentradas no segundo semestre do ano;  

11 – Criar política de verba de representação para os membros da Diretoria 

Executiva; 

12 – Aprovar criação da Comissão de Avaliação Financeira;  

13 – Manutenção dos atuais projetos sociais, bem como a busca da ampliação dos 

mesmos;  

14 – Manter a premissa orçamentária, com relação à contingência fiscal, aprovada 

na reunião mensal do dia 20/12/2011 (item 5.7 da Ata nº179);  

15 - Manter a premissa orçamentária, com relação ao regime tributário, aprovada 

na reunião mensal do dia 26/06/2012. 

 

10.7 – Resgate de aplicações financeiras em fundo de ações  

 Após explanação de representantes do BANRISUL aos Conselheiros sobre o 

cenário econômico e perspectivas do Fundo de Investimento BANRISUL para o ano 

de 2013, o Conselho de Administração aprovou a continuidade da aplicação da 

AACRT nos atuais fundos de ações, definindo que deverá ser mantida até o final do 

ano de 2013, quando serão redefinidas as decisões sobre as mesmas.  

10.8 - Memorial CRT 

 Outra definição apontada no Plano de Ação traçado pelos associados no IV 

Seminário de Planejamento Estratégico realizado em Caxias do Sul em 25 de 

outubro de 2011 levou o Conselho, em reunião ordinária, ata n°182, de 

19/04/2012, à criação de um grupo de trabalho denominado Pró-Memorial, com a 

finalidade de estabelecer projeto especifico para criação do Memorial da CRT. 

 O objetivo do Memorial será resgatar a história da telefonia no Rio Grande 

do Sul, consagrar um espaço para revelar a riqueza de documentos, objetos, peças, 

fotografias e depoimentos que discorrem sobre a telefonia no Estado e que 

deixaram um lastro de informações na história da sociedade gaúcha e dos homens 
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que, através da CRT, contribuíram para o desenvolvimento econômico, político e 

tecnológico do Estado. 

 Após encaminhar correspondência aos associados da AACRT solicitando 

doações de fotos, documentos timbrados e objetos da telefonia na CRT, o Grupo de 

Trabalho, formado por Ruben Dario Vives (coordenador), Rogério Verlindo 

(pesquisador) e Márcia Souza (jornalista), passou a se reunir semanalmente durante 

o período de julho a dezembro/2012, quando organizou, digitalizou, catalogou, 

elaborou a linha de tempo da história da CRT e da telefonia no RS, realizou 

orçamento para a implantação e preparou  documentos para criação do Memorial 

para serem submetidos à aprovação do Conselho no início do ano de 2013. 
 

XI – Contingência Fiscal 

Um dos problemas que continua a preocupar as administrações da AACRT 

devido aos altos valores envolvidos e que, se não for bem conduzido, por si só 

poderá desestabilizar o equilíbrio econômico-financeiro da Associação, 

inviabilizando o atendimento dos nossos objetivos maiores, é o das Contingências 

Fiscais. 

O processo da AACRT ainda permanece na instância administrativa de 

julgamento junto a Receita Federal do Brasil. 

Transcrevemos, a seguir, o parecer de Pimentel & Rohenkohl Advogados 

Associados, escritório contratado pela AACRT para sua defesa nos processos 

originários dos Autos de Infração (Processos Administrativos nº 370997913, nº 

370997921 e nº 11080.724430/2011), refletindo a situação dos mesmos em 

31/12/2012: 

"Reiteramos nossa posição no sentido do provável êxito das defesas 
apresentadas, na medida em que existem argumentos jurídicos consistentes para 
se afirmar que a contribuição cobrada é inconstitucional, entendimento este que 
já foi veiculado em algumas decisões liminares proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal - STF. Como dito no parecer anterior, há, também, parecer do Procurador-
Geral da República pela inconstitucionalidade da contribuição em processo movido 
pela Confederação Nacional da Indústria – CNI. 

Os processos da AACRT permanecem na instância administrativa de 
julgamento. Conforme Regimento do CARF, caso a contribuição seja declarada 
inconstitucional pelo STF, tal decisão deverá ser aplicada imediatamente nos 
processos administrativos, o que determinará a extinção das cobranças.  

A partir desses argumentos, entendemos como prováveis as chances da 
AACRT obter êxito nos processos acima identificados e reiteramos nossa 
recomendação no sentido da não necessidade de constituição de uma provisão 
contábil referentemente aos valores lançados pela Receita Federal do Brasil." 
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XII – Demonstrações Financeiras e respectiva análise 
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XIII – Parecer do Conselho Fiscal       
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XIV – Parecer do Conselho de Administração  

 


