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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT 

 

 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2013 

 

 

 

 

 

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 2013 na AACRT, incluindo as informações e comentários 

referentes à situação econômico-financeira, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de 

Resultados em 31/12/2012 e 31/12/2013. 

A Administração 
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I  Plano Estratégico para o ano de 2014 

 Entre os dias 24 e 26 de setembro, a Diretoria Executiva, o Conselho de 

Administração, o Conselho Fiscal e os Delegados Regionais, reuniram-se em Caxias do Sul-RS, 

para efetuar o Planejamento Estratégico da AACRT para 2014.  

 O referido plano de ação para o ano de 2014 foi aprovado pelo Conselho de 

Administração (reunião mensal ordinária do dia 29/10/2013 - item 5.2 da Ata nº 197) e 

contém as seguintes ações:  

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 para 
atender aos aposentados sem planos de saúde;  

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 conjuntas 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 – Implantar o Memorial CRT:  

7.1 – Incluir no Estatuto da AACRT que o Memorial CRT torna-se um patrimônio da AACRT, 
com duração ilimitada;  

7.2 – Criação da linha de tempo, considerando o layout, impressão dos painéis e instalação 
dos mesmos;  

7.3 – Definir a política de manutenção do acervo cultural a ser instalado;  

7.4 – Recuperação de peças, livros e encadernações;  

7.5 – Contratação de empresa de audiovisual para coletar e gravar depoimentos de 
aposentados (ou personalidades) ilustres que fizeram parte da história da CRT;  

7.6 – Aquisição de equipamento de multimídia para apresentação de audiovisual e/ou visual 
das fotos e dos vídeos, por evento (menu de escolha);  

7.7 – Contratação de profissional para transcrição dos depoimentos gravados; 

7.8 – Definição e aquisição de expositores, urnas, armários e outros. 
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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 aos associados todas as atividades envolvidas 
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 - Normatizar 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.  

1.1  Plano de Ação das Delegacias Regionais para o ano de 2014 

 Foram definidas as seguintes ações para o Interior do Estado para o ano  de 2014, 

definidas pelos Delegados e Vice-Delegados Regionais durante o Seminário de Planejamento 

Estratégico 2013, em Caxias do Sul, no dia 25/09/2013 e aprovadas pelo Conselho 

Administração na reunião mensal ordinária em 29/10/2013 (Ata 197): 

1 - Elaborar planos de visitas anuais de Diretores/ Representantes da AACRT às Delegacias 
Regionais mediante implantação de agenda antecipada;  

2 - Voluntariado:  

a. Definir sistema de custeio para operacionalizar as atividades de voluntariado no interior;  

b. Estudar a criação de um fundo financeiro para atender casos graves e urgentes de 
associados do Interior com a devida comprovação;  

3 - Regulamentação e previsão de verba para passeio entre Delegacias, incluindo a visitação 
turística e roteiros gastronômicos nas Regiões;  

4 - Plano de Saúde UNIMED: equiparar em termos de tempo de atendimento e valores das 
consultas a mesma forma dispensada aos sócios de Porto Alegre;  
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5 - Criar novas Delegacias Regionais (considerando a densidade de sócios e a distância 
geográfica) e dar continuidade aos estudos de implantação de locais das Delegacias, em 
parceria com SINTTEL ou não (exemplo: Delegacia de Pelotas);  

6 - Almoços semestrais para cada Delegacia e um almoço ou jantar no final do ano;  

7 - Número mínimo de 05 (cinco) associados para ter subsídios em oficinas e eventos. 

 

 

II  Política de Gestão 

 As políticas e procedimentos operacionalizados em 2013 foram os seguintes: 

2.1 Quadro de associados da AACRT 

 O total de sócios da AACRT em 31/12/2013 era de 4.206 pessoas.  

   

Sócios AACRT dez/13 

Efetivos 3453 

Contribuintes 753 

Total                          4206 

 

PERÍODO jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Total 

  
            

  

Inclusões Sócios Contrib. 10 16 13 31 12 19 11 13 28 10 16 19 198 

  
            

  

Inclusões Sócios Efetivos 3 3 1 2 1 0 4 0 1 2 1 6 24 

              TOTAL DE INCLUSÕES 13 19 14 33 13 19 15 13 29 12 17 25 222 

              Exclusões Sócios Contrib. 16 9 15 3 6 4 7 4 7 1 8 4 84 

              Exclusões Sócios Efetivos 3 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 13 

              TOTAL DE EXCLUSÕES 19 11 15 3 6 6 7 4 9 2 10 5 97 

                            

TOTAL SÓCIOS CONTR. 654 648 655 653 681 687 702 706 715 736 745 753   

             
  

TOTAL SÓCIOS EFETIVOS 3447 3447 3448 3449 3451 3452 3450 3454 3454 3453 3454 3453   

              TOTAL DE SÓCIOS 
VIGÊNTES MÊS A MÊS 

4101 4095 4103 4102 4132 4139 4152 4160 4169 4189 4199 4206 
 

 

2.2 Gestão Administrativa 

2.2.1    Encontros internos da Diretoria  com Gerente e Coordenadores de área  

 As reuniões da Diretoria Executiva com o Gerente e os Coordenadores Internos 

passaram a ter periodicidade mensal, tendo como principal meta  a linha de trabalho interno 

com o objetivo de regulação, comprometimento e a importância de cada uma das atividades 

para o pleno atendimento das metas da Associação. 

2.3 Interiorização 

 Os resultados dos investimentos da AACRT em suas Delegacias Regionais estão a 

seguir contemplados: 
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SANTA MARIA 

17/04/2013 Ressarcimento de gastos com manutenção Sede de Santa Maria 

24/06/2013 Aquisição de um computador 

 

16/6/2013 

Aquisição de móveis e utensílios para a sede da Delegacia de Sta. Maria (estofado 

2-3 lugares, mesa, tampão, balcão, panelas, ventilador) 

 

02/12/2013 

Intercâmbio entre Delegacias de Santa Maria, Alegrete e Cruz Alta com 

participação de 45 associados. 

 

SANTA CRUZ DO SUL 

17/04/2013 Aquisição de placa indicativa da SEDE da Delegacia de Santa Cruz do Sul (50% do 

valor orçado) 

17/04/2013 Armário para acomodar o material de cozinha da Sede  

28/04/2013 Transporte de sócios de Santa Cruz ao do almoço mensal da AACRT em P.Alegre 

03/06/2013 Aquisição de cadeira para escritório da sede da Delegacia  

24/06/2013 Aquisição de um computador 

26/07/2013 Aquisição de mesa e bancos de madeira para a sede 

17/11/2013 Aquisição de um forno elétrico Marca Fischer 44 litros - Grill 16 para equipar a sede  

26/11/2013 Aquisição de móvel para forno elétrico, microondas e utensílios da sede  

05/12/2013 Transporte de sócios das Delegacias de Santa Cruz do Sul/Lajeado em almoço de 

fim de ano em Porto Alegre 

06/12/2013 Jantar final de ano dos associados da Delegacia.  
 

CAXIAS DO SUL 

31/03/2013 Encontro festivo dia das mães dos sócios, com deslocamento-VAN 

16/10/2013 Pagamento de VAN para participação dos sócios no encontro em Canela 

27/11/2013 Encontro festivo de final de ano dos sócios  
 

CACHOEIRA DO SUL 

18/06/2013 Transporte de sócios para inauguração da nova sede de Santa Cruz do Sul 

29/06/2013 Chá festivo em comemoração do Dia das Telefonistas  

16/10/2013 Transporte dos sócios para participar de encontro em Canela 

13/10/2013 Transporte de sócios para participação no almoço mensal da AACRT em Porto 

Alegre 

26/11/2013 Confraternização de final de ano com deslocamento até Caçapava do Sul 
 

PASSO FUNDO 

18/06/2013 Aquisição de Impressora  

01/08/2013 Encontro festivo dos sócios com deslocamento para Marcelino Ramos  
 

CANOAS 

06/12/2013 Encontro festivo de final de ano dos sócios da Delegacia  
 

CRUZ ALTA 

29/06/2013 Encontro festivo em comemoração do dia da telefonista  

28/11/2013 Encontro festivo de final de ano  
 

LAJEADO 

05/12/2013 Encontro festivo final de ano  
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PELOTAS 

23/05/2013 Aquisição de materiais e utensílios (freezer, fogareiro, panelas, armário, 20 

cadeiras) 

 

NOVO HAMBURGO 

04/12/2013 Encontro festivo de final de ano 

 

RIO GRANDE  

27/11/2013 Encontro festivo de final de ano 

TODAS AS DELEGACIAS 

Aquisição de telefones celulares para as DELEGACIAS de Bagé, Caxias do Sul, Cruz Alta, Osório, Passo 

Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Cachoeira do Sul, Canoas, 

Lajeado, Novo Hamburgo, Taquari e Alegrete. 

2.3.1    Encontros com Delegacias Regionais  

 O primeiro encontro realizado com as Delegacias Regionais da AACRT aconteceu no 

dia 06/06/2013, quando foi apresentado o Relatório de Diretoria do ano de 2012, o Balanço 

Patrimonial e de Resultados do ano de 2012, o Plano de Ação, o orçamento das Delegacias 

Regionais para o ano de 2013 (segundo semestre), o Programa de Gerenciamento da Saúde 

– PGS, o reajuste contratual do plano de saúde regulamentado UNIMAX. Também nesta 

reunião foi informado aos Delegados que a Diretoria Executiva aprovou o uso de um 

telefone celular por Delegacia Regional e a criação de um endereço de e-mail da AACRT para 

os Delegados e Vice-Delegados Regionais, bem como para todos os membros dos Conselhos 

de Administração e Fiscal da Associação. Esta ação foi possibilitada em decorrência da 

implantação do novo Sistema de Informação da AACRT. 

 

III   Planos de Saúde  

3.1  Planos de Saúde UNIMED Porto Alegre 

 No ano de 2013, os planos de saúde e emergências médicas oferecidos pela UNIMED 

Porto Alegre, a exemplo do ocorrido em 2012, apresentaram uma redução no número de 

usuários na ordem de -1,76% (menos um virgula setenta e seis por cento). O plano de saúde 

antigo (Não regulamentado) teve uma redução de -26,55% (menos vinte e seis virgula 

cinquenta e cinco por cento) na quantidade de usuários; a participação no plano de saúde 

UNIFÁCIL cresceu 82,28% (oitenta e dois virgula vinte e oito por cento), assim como o 

número de adesões ao plano de emergências médicas SOS UNIMED teve um incremento de 

4,03% (quatro virgula zero três por cento). O plano UNIMAX, por sua vez, teve um 

decréscimo no número de usuários de -1,16% (menos um vírgula dezesseis por cento), 

revelando uma movimentação dos sócios entre os planos oferecidos pela AACRT e, ainda, 

permitindo inferir que alguns associados estão sem qualquer cobertura para a sua saúde. 
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3.1.1 Quadro de Usuários dos Planos UNIMED em 2013 

Plano / Ano Ano de 2012 Ano de 2013 Crescimento Em % 

Plano Antigo 452 332 -120 -26,55 

Unifácil 79 144 65 82,28 

Unimax 6199 6127 -72 -1,16 

SOS Unimed 149 155 6 4,03 

TOTAL 6879 6758 -121 -1,76 

 

 

3.1.2 UNIMED – Resumo dos Índices de Reajuste em 2013 

Reajuste Plano Não Regulamentado (Antigo AMB): 25,00% 

Reajuste Plano Regulamentado (Unimax): 11,00% 

Reajuste Plano Regulamentado (Unifácil): 0,00% 

3.1.3 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIFÁCIL 

 Em 2013, o Conselho de Administração decidiu que o Plano de Saúde 

Regulamentado UNIFÁCIL não sofreria o reajuste no ano de 2014. 

3.1.4 Reajuste contratual do Plano de Saúde Não Regulamentado 

 O Conselho também definiu em 2013 os percentuais de reajuste anual do Plano Não 

Regulamentado, a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2014. A UNIMED propôs inicialmente 

34% (trinta e quatro por cento) sendo que as entidades AACRT e ASTTI, em negociação dos 

valores, obtiveram uma redução para 25% (vinte e cinco por cento).  

3.1.5 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIMAX 

 Após vários encontros de negociação realizados entre representantes das entidades 

AACRT e ASTTI com a UNIMED Porto Alegre para definição do reajuste contratual anual do 

Plano de Saúde UNIMAX para o período de julho/2013 a junho/2014, foi acordado o 

percentual de 11%, sendo 10% para a UNIMED Porto Alegre e 1% para o Programa de 

Gerenciamento da Saúde – PGS. Também foi acordado para, a partir de 01/07/2013, a 
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mudança do índice de equilíbrio do plano cujo percentual passaria de 85% para 80%. O 

resultado da negociação foi aprovado pelo Conselho de Administração em sua Ata nº 194. 

3.1.6   Benefícios Família concedidos no período 

 O plano UNIMAX oferece uma inovação (dentre muitas) que o plano não 

regulamentado não contempla. Trata-se do Benefício Família, o qual proporciona cobertura 

aos dependentes legais por cinco anos após o falecimento do titular, sem custos. Em 2013 a 

posição dos Benefícios Família concedidos era a seguinte: 

Período 
Usuários que 

solicitaram benefício 

Posição em 01/01/2013 25 

Inclusões em 2013 19 

Exclusões em 2013 00 

Posição em 31/12/2013 44 

 

 

3.2 Centro Clínico Gaúcho 
 

 O Centro Clínico Gaúcho teve uma redução de 3 (três) usuários no ano de 2013, 

considerando 15 inclusões e 18 exclusões de associados (4,05%) 

Período C. Clínico Folha Fundação C. Clínico Doc's Bancários Total Usuários 

Posição em 01/01/2013 26 48 74 

Inclusões em 2013 05 10 15 

Exclusões em 2013 06 12 18 

Posição em 31/12/2013 25 46 71 
 

 

3.2.1 Índice de Reajuste em 2013 - Centro Clínico Gaúcho  

 Reajuste Plano Regulamentado (Standard) – Usuários Região Metropolitana: 6,97% 

 Reajuste Plano Regulamentado (Standard) – Usuários Agregados: 18,71% 

 Reajuste Plano Regulamentado (Standard) – Usuários Interior/RS: 18,71% 
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3.3 Ecco-Salva Emergências Médicas 

 O convênio com Ecco-Salva Emergências, no ano de 2013, teve um decréscimo de 

8,34% no número de usuários na AACRT.  

Período Ecco-Salva Folha Ecco-Salva Doc. Banco Total Usuários 

Posição em 01/01/2013 606 17 623 

Inclusões em 2013 20 10 30 

Exclusões em 2013 81 01 82 

Posição em 31/12/2013 545 26 571 

 
 

3.3.1 Índice de Reajuste  de Ecco-Salva Emergências Médicas  em 2013. 

  Reajuste Plano: 11,54%  

3.4   Plano Odontológico  

 No decorrer de 2013 a Diretoria Executiva promoveu pesquisa de manifestação de 
interesse entre os sócios a respeito da contratação de um plano odontológico. Tendo em 
vista o baixo interesse o projeto foi abandonado. Para viabilizar o plano odontológico seria 
necessária a adesão de um mínimo de 400 participantes, sendo apontadas apenas 80 
pessoas interessadas  conforme a pesquisa. 

IV   Seguro de Vida 

4.1  Movimentação Cadastral 

 Em 2013 o  número de segurados do seguro de vida em grupo da AACRT teve uma 

redução de 44 pessoas (-3,08%), passando de 1.429, em jan/13, para 1.385, em dez/13.    

PERÍODO 
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Total 

              Inclusões em folha de pgtº. 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 

             
  

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

              TOTAL DE INCLUSÕES 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 

              Exclusões da folha de pgtº. 3 7 4 6 5 2 3 1 4 8 4 4 51 

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

              TOTAL DE EXCLUSÕES 3 7 4 6 5 2 3 1 4 8 4 4 51 

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

              TOTAL DE SEGURADOS 
VIGÊNTES MÊS A MÊS 

1429 1422 1418 1412 1410 1408 1405 1405 1401 1393 1389 1385 
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4.2 Sinistralidade 

 Durante o ano de 2013, houve um total de 39 eventos com pagamento de seguro, 

sendo 37 óbitos por razões naturais e um acidental e uma invalidez permanente.  

PERÍODO jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Total

MORTE NATURAL 2 7 4 1 5 0 5 1 4 2 3 3 37

MORTE ACIDENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

INVALIDEZ POR ACIDENTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

 

4.3 Faturamento versus Sinistralidade 

Mês Competência jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Total

Apólice 193000326 265.990,48 264.961,85 264.063,29 262.940,09 261.816,89 261.462,18 260.788,26 260.563,62 259.665,06 258.092,58 257.194,02 256.839,31 3.134.377,63

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 55,60 784,79

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 2.020,14 2.020,14 2.020,14 2.020,14 2.020,14 2.020,14 2.020,14 2.020,14 2.020,14 1.937,68 1.937,68 1.937,68 23.994,30

Apólice 193000428 15.123,19 15.017,38 15.017,38 14.990,76 15.124,82 15.124,82 15.124,82 15.298,33 15.298,33 15.298,33 15.298,33 15.223,98 181.940,47

Apólice 193000429 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 923,90 11.086,80

Total Faturas 284.326,43 283.191,99 282.293,43 281.143,61 280.154,47 279.799,76 279.125,84 279.074,71 278.176,15 276.521,21 275.622,65 275.182,90 3.354.613,15

Sinistros 133.123,73 351.794,78 208.634,66 66.375,89 251.752,04 0,00 248.979,23 66.373,44 392.153,55 70.000,00 169.218,00 155.978,00 2.114.383,32

Saldo bruto 151.202,70 -68.602,79 73.658,77 214.767,72 28.402,43 279.799,76 30.146,61 212.701,27 -113.977,40 206.521,21 106.404,65 119.204,90 1.240.229,83  

V  Defesa dos Direitos dos Associados relativamente ao Plano de Previdência  

5.1 GINP – Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária 

 O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária – GINP existe para vigiar e 

estudar assuntos referentes à Previdência Privada (Fundação Atlântico de Seguridade Social) 

e à Previdência Complementar Pública e Privada. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13

TOTAL DE INCLUSÕES TOTAL DE EXCLUSÕES ALTERAÇÕES DE CAP. SEG.



 

 

14 

                                                                                                                                                             

Foram incluídos quatro novos membros no GINP em 2013, sendo dois da AACRT e 

dois do SINTTEL/RS, todos atuais membros das administrações das entidades. Os indicados 

pela AACRT foram: Jairo Baroni Castoldi, Diretor Tesoureiro e Rui Gastão Silva de Oliveira, 

Conselheiro de Administração e pelo SINTTEL/RS: Ana Maria Albernaz, Diretora de Base e 

Dirceu Borges, Diretor Executivo. A ampliação do grupo de participantes no GINP deveu-se à 

necessidade de preparação de novos colegas para o engajamento na constante vigilância dos 

direitos dos telefônicos. 

No ano de 2013 os principais assuntos em tratativas pelo GINP foram: 

 Elaboração do Planejamento do GINP para o ano de 2013; 

 Encaminhamento de Notificação Judicial referente a modificações realizada no 

Termo de Transação Judicial – TTJ para a Fundação Atlântico de Seguridade 

Social e para empresa Patrocinadora Brasil Telecom e Notificação Administrativa 

para a PREVIC;  

 Aprovação pela diretoria de verba de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para Curso 

Básico de Previdência Complementar, para participação de oito associados;  

 Autorização de verba para impressão de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) 

exemplares de jornal a serem enviados aos associados aposentados, em parceria 

AACRT e SINTTEL/RS. 

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

A ANAPAR atua em colaboração com Sindicatos e Associações de Aposentados para 

resolver inúmeros problemas que afetam os participantes, encaminhando dezenas de casos 

junto a entidades de previdência, patrocinadoras e a PREVIC (órgão fiscalizador).  

A partir de denúncias feitas pela ANAPAR envolvendo eleições nas fundações 

Núcleos, Eletros e Atlântico, a PREVIC se pronunciou proibindo que constem, em regimentos 

eleitorais, exigências não previstas nos estatutos das entidades e que participantes autores 

de demandas judiciais contra as entidades não podem ser impedidos de se candidatar aos 

cargos eletivos. 

Dentre suas inúmeras atribuições, a ANAPAR cuida diariamente de dezenas de 

casos como retirada de patrocínio, reabertura e melhoria de processos de saldamento, 

suspensão de mandatos de conselheiros, destinação de superávit, pagamento de joias 

indevidas, fiscalização em entidades (Fundação Atlântico), negociação de novos planos 

(Fundação BANRISUL), cobertura de déficit (BANESPREV). Desde a sua criação, em 24 de 

maio de 2001, o trabalho da ANAPAR tem sido árduo e combativo. 

No período de 16 a 17 de maio de 2013 foi realizado em Vitória (Espírito Santo) o 

XIV Congresso da ANAPAR, do qual participou um grupo de associados representando a 

AACRT. 
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VI  Diretoria Social 

6.1 Ações e atividades desenvolvidas pelo Serviço Social 

      Durante o exercício de 2013, as atividades organizadas pela Diretoria Social, sob a 

coordenação do Serviço Social, mobilizaram grande número de associados através da 

participação nas oficinas, nos grupos, nas atividades do Grupo Qualidade de Vida, no Espaço 

Convivência, fazendo parte desse, os encontros de Futsal e Futebol de Areia na ASTTI, com 

vistas a promover a qualidade de vida e a prevenção da saúde, incluindo os participantes no 

processo de construção coletiva, execução e avaliação das atividades.  

 Em busca da participação e da integração das habilidades dos associados, o Serviço 

Social orienta o trabalho do Grupo Qualidade de Vida, do Grupo Voluntariado e do Espaço 

Convivência. Realiza ainda atendimentos aos associados, acompanhamentos individuais e 

com as famílias.  

Os números da Diretoria Social são muito expressivos, demonstrando o forte 

trabalho de congregação, apoio e participação promovido em conjunto com os voluntários 

em prol dos associados: foram realizados 166 atendimentos individuais, 154 visitas 

hospitalares, 1.174 contatos telefônicos com associados e familiares, 565 contatos com 

hospitais e médicos, além dos encontros na associação ou em atividades promovidas pelo 

Serviço Social e Grupo Qualidade de Vida terem reunido mais de três mil associados durante 

o ano, numa média de 250 pessoas por mês, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

Ressalta-se que cada atividade desenvolvida pela Diretoria Social tem 

desdobramentos em trabalho operacional quanto ao planejamento, organização, execução e 

avaliação das intervenções realizadas que exigem a utilização de trabalhos como contatos 

telefônicos, reuniões, atas, elaboração e preenchimentos de fichas sociais, relatórios, entre 

outros. 

ATIVIDADES jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 TOTAIS 

Atendimento Individual 16 6 12 17 18 10 23 14 9 10 16 15 166 

Coordenação de grupos 5 3 30 43 38 31 35 38 33 42 35 22 355 

Sócios em atividades em 
grupo 

33 11 158 332 382 190 292 434 288 344 397 149 3010 

Atendimento para 
informação das atividades 

34 18 6 25 9 10 15 32 36 10 18 10 223 

Visitas Hospitalares 10 10 7 15 12 4 7 12 23 21 17 16 154 

Seleção Estagiário(a) -   - -  5   4 -   - -   - -   - 9 

Visitas Domiciliares 2   1 2 2 1  - -  -  -  -   - 8 

Reuniões 3 3 3 5 5 6 5 5 5 5 5 4 54 

Contato telefônico c/ 
associados/familiares 

30 29 103 140 83 57 133 152 106 135 147 59 1174 

Contato telefônico c/ 
entidades/outros 

7 1  - 3 3 3 6 19 14 21 13 14 104 

Contato telefônico c/ 
hospital 

61 33 24 31 33 40 58 72 58 58 44 53 565 

Participação em Eventos 
da AACRT 

-  1 -   - 4 4 5 4 4 5 4 1 32 

Atividades Externas 2 -  -  -  -  1 1 -  -  1 1  - 6 

TOTAIS MENSAIS 203 115 344 618 589 361 580 782 576 652 697 343 5860 
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 6.1.1 Grupo de Voluntariado/Visitas Hospitalares/ Capacitação ao Voluntariado 

O Grupo Voluntariado compõe-se de associados voluntários da Capital e Interior 

que atuam nas visitas hospitalares, domiciliares e visitas às Casas Geriátricas. O grupo da 

sede se reúne quinzenalmente na associação para organização e acompanhamento do 

trabalho junto com o Serviço Social, estimulando a troca de experiências vivenciadas nas 

visitas, expressão de dificuldades e fortalecimento de relações de afetividade, solidariedade 

e respeito mútuo.  

Em Junho de 2013 foi realizado o 3º Encontro de Capacitação de Voluntários, 

reunindo e congregando voluntários do interior e da Capital no Convento dos Freis 

Capuchinhos, em Porto Alegre, com o objetivo de captar voluntários, sensibilizar e motivar o 

grupo para ações de voluntariado, mais especificamente na AACRT, para as visitas 

hospitalares.  

   

6.1.2 Grupo Qualidade de Vida 

O Grupo Qualidade de Vida é formado por voluntários que auxiliam o Serviço Social 

no planejamento, organização e execução da programação mensal de atividades culturais, 

sociais e de lazer para os associados com vistas à promoção e estímulo da busca pela 

melhora da qualidade de vida, dos aspectos de saúde e bem-estar e do exercício da 

cidadania.  

As atividades organizadas em 2013 pelo grupo reeditaram o sucesso de outras 

edições da Semana do Aposentado, proporcionando aos participantes momentos de cultura 

e lazer pela cidade e por localidades próximas a Porto Alegre.  

Dentre as atividades realizadas no ano, destacam-se cinema, teatro e mais 

especificamente a realização da V Semana do Aposentado no mês de Agosto, tendo como 

atividades: visita à Quinta da Estância, com cerca de 130 participantes;  travessia Porto 

Alegre-Guaíba de Catamarã e o famoso Boteco realizado no salão social da AACRT. 

  

6.1.3 Espaço Convivência 

 Localizado no 2º andar da Sede, o Espaço Convivência possui uma biblioteca, vários 

tipos de jogos e área de descanso  e exposição de peças e objetos do Memorial CRT. Nesse 

espaço também são realizados os torneios de jogos da Associação. 

 No ano de 2013 foram realizados dois Torneios de Jogos na AACRT, congregando 

em torno de 50 jogadores nas diferentes modalidades. O sucesso dos torneios de jogos 

realizados em 3 edições anuais nos últimos 2 anos, impulsionou o grupo de Coordenadores 

dos Jogos a realizar uma inovação em 2013: o 1º TORNEIO ESTADUAL DA AACRT. 

 O I Torneio Estadual de Jogos da AACRT reuniu 84 associados da Capital e Interior 

do estado (Esteio, Santa Maria, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, São Lourenço do Sul) 

sendo realizado entre os dias 04 e 07 de novembro no Hotel Araçá, em Capão da Canoa para 

disputarem as modalidades de canastra, damas, dominó, escova, futebol de mesa, futsal, 

general, pebolim, pife, pontinho, sinuca e xadrez. O evento foi coordenado pelo Serviço 

Social da associação juntamente com os Coordenadores dos Jogos. Devido ao grande 
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interesse dos associados da capital e de diversas localidades, será reeditado novamente no 

mês de Novembro de 2014.  

6.2  Comparativo dos Atendimentos realizados em 2013/2012 

Comparado apenas numericamente com os anos anteriores, as atividades no ano de 

2013 tiveram uma pequena redução no número de participantes, devendo-se considerar, 

entretanto, percalços e possibilidades de caminhos trilhados que levam a divergências entre 

o planejado e o executado.  

O aspecto qualitativo do exercício do trabalho desempenhado pelo Serviço Social 

ressalta o comprometimento com a qualificação das intervenções. As atribuições do Serviço 

Social objetivam promover o acesso aos direitos dos aposentados, possibilitando a inclusão 

social, o direito à convivência, à participação coletiva, à saúde por meio da prevenção e ao 

exercício de suas habilidades e potencialidades. 

Por isso se torna difícil mensurar o trabalho apenas em termos quantitativos, visto 

que a natureza do trabalho social diz muito da transformação de pequenas realidades, que 

por este aspecto, os números não podem mensurar. 

 

 

  

 
 

            

             

             

             

             

             

              

6.3 Perspectivas da Área Social para o ano de 2014 

 Manutenção e qualificação das atividades existentes; 

 Execução do PROJETO CASAS GERIÁTRICAS; 

 Divulgação no Globo Esporte da RBS, no quadro “VEM ALICE”, a história da 

Oficina de futsal;  

 Adesão de outras Delegacias ao Torneio Estadual de Jogos; 

 Promover e estimular a participação de um maior número de sócios nas 

atividades oferecidas. 
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VII  Eventos Sociais  

7.1 Almoços 

 Os almoços de 2013 objetivaram aumentar o número de participantes através do 

contato por telefone, email e divulgação no site. Diversos locais foram utilizados para esses 

eventos, contando em média com 235 (duzentas e trinta e cinco) pessoas, superando em 4% 

as participações de 2012. O último almoço do ano aconteceu em novembro, na sede 

campestre da sociedade Casa de Portugal, com a participação de 308 (trezentas e oito) 

pessoas. 

7.2 Chás 

 Os chás deste ano tiveram um acréscimo de 32% nas presenças em relação ao ano 

anterior, graças às inovações em atrações oferecidas como palestras, informações e 

descontração. Analisando o gráfico podemos verificar que a média de participantes dos chás 

é de 73 (setenta e três) pessoas por evento. Durante os chás deste ano, tivemos as seguintes 

atrações: palestras sobre Vacina na 3ª Idade, Casa Segura, Tipos de Insônia, com média de 

80 (oitenta) pessoas interessadas nos assuntos apresentados. Nos Chás com Bingo e Chás 

com Música, a presença média foi de 75 (setenta e cinco) pessoas por chá.  

 7.3 Coral AACRT 

 O Coral foi criado inicialmente com o objetivo de cantar em cerimônias, celebrações 

solenes e eventos variados da AACRT, mas com o passar do tempo e o aprimoramento, os 

objetivos se ampliaram e o Coral passou a fazer parte de movimentos culturais e 

educacionais da comunidade. O Coral, que realiza ensaios semanais as quintas-feiras na sede 

da associação, participa de muitos eventos durante o ano: 

 11 de maio - Igreja São Francisco, Porto Alegre-RS 

 13 de agosto - Sarau “Que País é Este” na AMRIGS, Porto Alegre-RS 

 29 de setembro - Grêmio Náutico Gaúcho, Porto Alegre-RS 

 07 de outubro - Abertura do VI Encontro AACRT, Canela-RS 

 19 de outubro - ASCORGS, Guaíba-RS 

 30 de outubro - Encontro das Pensionistas na AACRT, Porto Alegre-RS 

 04 de novembro - Seminário Internacional na UNIPAMPA, Jaguarão-RS 

 27 de novembro - Amigo Secreto e Culto Ecumênico na AACRT, Porto Alegre-RS 

 01 de dezembro - Apresentação em Sapiranga-RS 

 08 de dezembro - Encontro de Corais, Campo Bom-RS 

 14 de dezembro - Cantata de Natal, Eldorado-RS  

7.4 Oficina de Violão AACRT  

 Criada a pedido dos associados, a atividade musical oportuniza, através do processo 

percepção-expressão-comunicação, oferecer o conhecimento de si mesmo, a descoberta do 

outro e a possibilidade de algum domínio sobre o instrumento musical. Em 2013 as oficinas 

aconteceram às quartas-feiras, em 3 (três) turmas, já obtendo sucesso neste primeiro ano, 

inclusive com a realização de algumas apresentações nos eventos da AACRT.  



 

 

19 

                                                                                                                                                             

7.5 Turismo 

 Em 2013 foram realizadas 3 (três) viagens com os associados tendo como destino: 

Flores da Cunha-RS, no dia 13/07 (46 participantes); Guaporé-RS, dia 31/08 (72 

participantes), e para encerrar o ano, foram realizados nos dias 18 e 19/12 o passeio a 

Gramado-RS e a Nova Petrópolis-RS com 94 participantes. Nesse último roteiro os 

associados fizeram compras, visitaram fábricas de chocolates e alguns pontos turísticos, 

além de assistirem ao grande espetáculo do Natal Luz. 

7.6 Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS 

 Como parte integrante do Programa de Gerenciamento - PGS, AACRT e ASTTI, 

contrataram a VELOZ - empresa de assessoria esportiva, para realizar as atividades de 

caminhadas, alongamento e quick massagem com os associados participantes do PGS. Com 

participação gratuita e exclusiva para os integrantes do PGS, essas atividades são 

coordenadas pela Assistente Social contratada do PGS.  

 As caminhadas em 2013  em todas as segundas e quintas-feiras, das 9h às 11h em 

diversos parques de Porto Alegre, com saída de ônibus da AACRT. As aulas de alongamento 

realizaram-se nas terças e sextas-feiras, das 10h às 11h. Já as sessões de Quick massagem 

são oferecidas às segundas e quintas-feiras, das 10h às 11h, ambas na sede da AACRT. 

7.7 Outros Eventos  

 7º Baile Estadual do Aposentado  

 Evento realizado pela FETAPERGS no dia 24 de janeiro, dia Nacional do Aposentado, 

contou com aproximadamente 1000 participantes entre aposentados, pensionistas e idosos 

das associações de todo o estado filiadas à FETAPERGS, que prestigiaram e lotaram as 

dependências do Clube Farrapos, em Porto Alegre - RS. A AACRT se fez presente no evento 

com 50 pessoas na torcida pelos seus representantes, Rosa Alpoin Leite, Rainha da AACRT-

2013 e Victor Hugo Saldanha Garcia, Mister AACRT-2013, que foi também eleito como 

Mister FETAPERGS 2013.  

 Congresso ANAPAR 

 Teve o objetivo de atualizar os participantes os fundos de pensão com informações 

e palestras de convidados e especialistas de todo o país nas áreas atuarial e jurídica, com 

abordagens sobre as modernizações dos processos da previdência complementar. Em 2013 

o congresso foi realizado nos dias 16 e 17 de maio em Vitória (ES), com a participação de 40 

associados da AACRT filiados à ANAPAR e participantes ativos da ANAPAR-RS. 

 Curso Básico de Previdência  

 Realizado nos dias 03 e 04 de junho na sede da associação, o Curso Básico de 

Previdência foi ministrado pelo Professor Luciano Fazio, especialista em gestão 

previdenciária complementar e em estudos sócio-econômicos, com experiência na Fundação 
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dos Economiarios Federais (FUNCEF) e na assessoria da ANAPAR. Participaram deste curso 

40 (quarenta) pessoas filiadas a ANAPAR-RS. 

 Arraiá da Telefonista  

 Evento tradicional realizado em parceria com  o SINTTEL-RS e a ASTTI , o Arraial da 

Telefonista, cujo objetivo é a confraternização entre telefonistas sócias e não sócias, 

aconteceu no dia 02 de julho de 2013, com a participação de 110 (cento e dez) pessoas. 

Consiste em uma festa junina para comemorar o dia da telefonista, com comidas típicas e 

muita música para diversão de todos os presentes. Na oportunidade foram homenageadas 

as telefonistas, Ana Maria Rodrigues e Rosa Maria da Luz Maciel. 

 Seminário ANAPAR Regional Santa Catarina e Paraná 

 Nos dias 16 e a 17 de agosto, 25 (vinte e cinco) associados participantes ativos da 

ANAPAR-RS, estiveram presentes no 1º Seminário ANAPAR das Regionais de SC e PR, 

realizado em Florianopolis-SC. Evento direcionado aos participantes ativos e assistidos de 

previdência complementar, representantes de entidades de classe e associativas, dirigente 

de fundos de pensão e demais formadores de opinião.  

 Homem de Rede 

 Em parceria com a ASTTI e o SINTTEL-RS, esta festa, realizada no dia 13 de setembro 

de 2013, na ASTTI, buscou reunir os trabalhadores de rede aposentados e ativos para 

homenageá-los em uma das datas mais relevantes do setor telefônico, contando este ano 

com a participação de 250 (duzentas e cinqüenta) pessoas. No evento foram homenageados 

os trabalhadores de rede, Rudi Carmo de Castro, indicado pelo Sinttel-RS, Mara Helena 

Matzenbacher, indicada pela ASTTI e Getulio de Souza Barros, indicado pela AACRT. 

 VI Encontro dos Aposentados e Pensionistas da CRT 

 Realizado em Canela-RS, entre os dias 07 e 10 de outubro, o sexto encontro 

reunindo 170 (cento e setenta) pessoas com o objetivo de receber informações sobre 

assuntos diversos, confraternizar e rever seus antigos colegas. O encontro proporcionou 

dinâmicas, caminhadas, alongamentos, almoços típicos, jantares com show e baile, noite de 

talentos com premiação e sorteios de brindes. Na quarta feira (09/10), dia do almoço 

mensal, além das pessoas que já estavam no encontro, mais 138 pessoas foram trazidas de 

Porto Alegre, reunindo um público de 308 pessoas neste almoço.  

 O VII Encontro, em 2014, será realizado em Santa Catarina atendendo a votação e 

pesquisas feitas com os associados durante o evento.  

 XXII Congresso Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos 

 Evento realizado organizado pela COBAP e FEAPESC nos dias 20, 21, 22,23 e 24 de 

outubro no Costão do Santinho, em Florianópolis-SC, reuniu um público de 1.405 (um mil 

quatrocentos e cinco) pessoas entre aposentados, pensionistas e idosos de todo o Brasil, 

com muitas atividades institucionais (palestras, mesas redondas, plenárias), e debates sobre 

assuntos relevantes aos interesses dos idosos, e também lazer (música, show e dança típicas 
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de SC).  No dia 23/10, houve a eleição para MISS e MISTER COBAP, quando associado da 

Victor Hugo Saldanha Garcia (MISTER AACRT e MISTER FETAPERGS), recebeu o título de 

MISTER COBAP, ou seja, o aposentado mais bonito do Brasil em 2013 é da AACRT. 

 Encontro dos Pensionistas 

 Realizado no dia 30 de outubro, reuniu em torno de 115 (cento e quinze) pessoas 

com o objetivo de trazer as pensionistas associadas para conhecerem melhor a nossa sede e 

ampliar a sua participação na mesma. Nesta oportunidade, foram homenageadas duas 

pensionistas, Maria da Graça Alves Rodrigues representando Porto Alegre e Nely Moraes de 

Rosa representando o interior. 

 Seminário ANAPAR SUL 

 Aconteceu nos dias 08 e 09 de novembro na sede da AIAMU, com o objetivo de 

informar os associados da ANAPAR sobre os fundos de pensão. A associação, parceira no 

evento, levou um grupo de 20 (vinte) pessoas ativas na ANAPAR-RS para participarem dos 

debates e tornarem-se disseminadores das importantes informações abordadas no 

seminário. 

 Amigo Secreto e Culto Ecumênico 

 Realizou-se na sede, dia 27 de novembro, o amigo secreto e o culto ecumênico, que 

contou com a participação de 116 (cento e dezesseis) associados que puderam ouvir e 

refletir sobre as mensagens de  “esperança, fraternidade e amor ao próximo”, trazidas por 

representantes de duas religiões (católica pelo Padre Almeida e espírita pelo Irmão Geraldo 

Cardoso). Para ingresso ao evento os presentes levaram brinquedos para doação a crianças 

carentes. Após a celebração os candidatos a MISS e MISTER AACRT 2013 foram 

apresentados, sendo reconhecidos para a eleição no dia do Baile de Final de Ano.  

 O Coral da associação fez uma linda apresentação com músicas natalinas, 

antecipando a troca de presentes entre os associados. O encerramento deu-se realizado 

com um brinde entre os associados que desfrutaram de um delicioso coquetel.  

 

 Jantar Baile AACRT 36 Anos 

 A grande festa de final de ano aconteceu no dia 07 de dezembro, no clube Geraldo 

Santana, com o tema “Uma Noite em Paris”.  Com esse tema não poderia faltar inspiração 

para a realização da festa, pois toda a decoração foi pensada de acordo com o tema. As 

paredes foram iluminadas e decoradas com painéis gigantes que continham os principais 

pontos turísticos de Paris, haviam bandeiras em todo o salão cedidas pelo Consulado 

Honorário da França, as mesas possuíam toalhas azuis, brancas e vermelhas como as cores 

da bandeira do país,e cada mesa foi decorada com uma mini Torre Eiffel iluminada; as 

mesmas foram sorteadas aos participantes no final do evento. O receptivo da festa estava 

todo a caráter, com vestidos de franjas estilo melindrosas, também nas cores azul, branco e 

vermelho, Outro ponto destaque na decoração foi a miniatura de dois metros da Torre Eiffel, 

totalmente iluminada com leds e elaborada pelo associado Rogério Verlindo. Ainda foi 

oferecido o bolo de parabéns, de acordo com o tema, e os brindes que foram todos 
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criteriosamente relacionados com imagens de Paris. Para completar essa festa, no Buffet 

escolhido não podia faltar alguns pratos de origem francesa.   

 Durante o baile houve a escolha da MISS e MISTER AACRT 2014 realizada através do 

voto dos participantes, sendo eleitos Suzana da Silva Nunes como MISS AACRT e Geraldo 

Teixeira dos Santos, como MISTER AACRT. Participaram 500 (quinhentas) pessoas deste 

evento, as quais brindaram os 36 anos da AACRT e fizeram a festa com a Cia. Território da 

Dança e dançaram muito ao som da Banda Evento Baile Show. 

 Confraternização dos Empregados da AACRT 

 No dia 12 de dezembro, a AACRT proporcionou aos seus empregados e convidados 

um jantar dançante na sede da associação, com um delicioso jantar servido pelo Buffet Mont 

Blanc. Após o jantar houve sorteio de presentes entre os empregados e estagiários, brinde 

com espumante para a comemoração de mais um ano findado com sucesso e muita música.  

 Confraternização do Corpo Diretivo da AACRT 

 Para a confraternização de final de ano dos órgãos estatutários, a associação 

promoveu em sua sede um delicioso almoço servido pelo Buffet Mont Blanc no dia 17 de 

dezembro. Estiveram presentes a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o 

Conselho Fiscal.  

7.8    Relação das reuniões externas da Diretora Vice-Presidente  

 A Diretora Vice-Presidente Eva Beatriz Teixeira Correa vem realizando o papel de 

representação da AACRT e de seus associados junto a importantes entidades na defesa dos 

aposentados. Durante o ano de 2013 se fez presente nas seguintes reuniões: 

Dia 21/02 - Reunião Conselho Deliberativo Anapar / Rio de Janeiro-RJ 

Dia 16/05 - Reunião Conselho Deliberativo Anapar / Vitória-ES 

Dia 08/08 - Seminário da  Saúde Complementar / Brasília-DF 

Dia 09/08 - Reunião Conselho Deliberativo Anapar  / Brasília-DF 

Dia 18/10 - Reunião Dir. Executiva Anapar / Brasília-DF 

Dia 28/11 - Reunião Eleições Fundação Atlântico / Rio de Janeiro-RJ 

Dia 29/11 - Reunião Conselho Deliberativo Anapar / Rio de Janeiro-RJ 

7.9    Perspectivas da Coordenação de Eventos para 2014  

 Reinventar os eventos já desenvolvidos e criar atividades que agreguem mais 

qualidade de vida aos sócios, bem como oferecer novas atrações nos chás. 

 Prestar homenagem às telefonistas da associação através do Arraial da 

Telefonista, oferecendo comida e músicas típicas com os festejos juninos 

 Instalar stand na Semana Farroupilha, no Parque Harmonia, visando à 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.   

 Ampliar a participação nos almoços mensais com as delegacias regionais e 

convidados parceiros como: (ASTTI, ANAPAR SUL, SINTTEL-RS, AFABAN, COBAP, 
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FETAPERGS, APERGS).  

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

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

confraternização. O evento em 2014 será realizado em Santa Catarina, 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 o lançamento do CD Coral.  

 Organizar mais eventos de confraternização com os coordenadores voluntários e 

parceiros da AACRT.  

 Superar expectativas com a realização do Baile de 37 anos da AACRT, tendo 

como meta a participação 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. 

 Criar um bloco carnavalesco para os associados se divertirem no carnaval de 

Porto Alegre, buscando externar a nossa associação.   

 Implantar no PGS, em parceria com a ASTTI, massagem na maca e aulas de 

zumba (atividade aeróbica). 
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VIII   Programa de Gerenciamento da Saúde AACRT e ASTTI 

8.1 PGS no Interior do Estado 

 O Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS, parceria AACRT/ASTTI e 

operacionalizado pela também parceira Hospitalar, fechou o mês de Dezembro/2013 com 

1.182 pessoas sendo acompanhadas pelo programa. 

 Em julho do ano em questão o PGS começou a avançar pelo interior, atingindo 

cidades com números mais significativos de potenciais doentes crônicos identificados. As 

cidades visitadas foram  Guaíba, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Taquara, Osório, Tramandaí, 

Imbé, Capão da Canoa, Taquari,  Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, 

Lajeado, Cruz Alta, Ijui, Santo Ângelo, Passo Fundo e Erechim.  

 As visitas  de PCS (Perfil da Condição de Saúde)* no interior ocorreram entre julho e 

outubro de 2013, sendo que no mês de novembro de 2013 o Programa de Gerenciamento 

da Saúde - PGS foi retomado no interior com as visitas de acompanhamento. 

 O cronograma de visitas aos potenciais participantes do PGS no interior foi o 

seguinte:

 

8.2   Vacinação dos participantes do PGS 

 O PGS custeou a vacinação contra pneumonia aos doentes crônicos das duas 

entidades, tendo aplicado, de agosto até o final do mês de novembro de 2013, 400 vacinas 

em sua grande maioria em participantes de Porto Alegre e incluindo 38 pessoas de Santa 

Cruz do Sul e Lajeado, 15 pessoas de Cachoeira do Sul, 13 pessoas de Taquari. As vacinas 

foram aplicadas pela Imunoclin, clínica especializada em vacinação, pelo valor unitário de R$ 

60,00 (o valor cobrado no mercado é de R$ 85,00). O PGS custeou essas vacinas como 

Período Cidades
Nº 

associados

Demanda 

espontânea
Total

Nº 

estimado

Nº PCS 

realizados

% de 

inclusão

18/7 e 19/7 Guaiba 30 1 31 15 8 26%

22/7 até 25/7 Caxias do Sul 65 3 68 33 31 46%
1/8 até 8/8 Novo Hamburgo 61 8 69 31 22 32%

1/8 até 8/8 Taquara 21 1 22 11 6 27%

12/8 até 16/8 Tramandai 28 1 29 14 6 21%

12/8 até 16/8 Osorio 18 2 20 9 8 40%

12/8 até 16/8 Imbé 13 0 13 7 6 46%
12/8 até 16/8 Capão da Canoa 19 0 19 10 4 21%

19/8 até 23/8 Taquari 24 6 30 12 19 63%
19/8 até 23/8 Santa Cruz 49 2 51 25 25 49%

1ª quinzena setembro Santa Maria 110 12 122 55 46 38%

2ª quinzena setembro Pelotas 61 7 68 31 34 50%
2ª quinzena setembro Rio Grande 45 9 54 23 25 46%
1ª quinzena outubro Lajeado 31 1 32 16 12 38%

1ª quinzena outubro Cruz Alta 17 0 17 9 6 35%

1ª quinzena outubro Ijuí 16 1 17 8 4 24%

1ª quinzena outubro Santo Ângelo 36 5 41 18 16 39%

2ª quinzena outubro Passo Fundo 40 6 46 20 18 39%

2ª quinzena outubro Erechim 15 0 15 8 7 47%
699 65 764 350 303 40%

CRONOGRAMA INTERIOR

Total



 

 

25 

                                                                                                                                                             

prevenção contra a pneumonia que é uma doença oportunista e perigosa para os idosos e 

não está disponibilizada pela rede pública de saúde. 

8.3      Inclusão de Doentes Oncológicos e Participantes do Programa da Unimed 

 No mês de outubro foram incluídos no PGS os assistidos que eram atendidos pelo 

programa de saúde da Unimed Porto Alegre e que haviam recebido alta do referido 

programa. Foram incluídos 13 associados, dentre os 15 nomes repassados, sendo 

identificado um óbito e  uma pessoa em viagem sem previsão de retorno, entrará no 

Programa quando voltar. 

 Ao final de 2013, o Programa foi direcionado também para atender os doentes 

oncológicos, dando início à fase de identificação de potenciais doentes (que ainda não 

estavam sendo atendidos no grupo dos crônicos),  para a partir dai, começar a etapa de 

captação das pessoas deste grupo específico. O número preliminar de potenciais oncológicos 

era de 71 pessoas. 

8.4   Programa de Caminhadas com Acompanhamento e Alongamento 

 Em complemento ao monitoramento da saúde oferecido pelo PGS, a coordenação 

do Programa entendeu que seria necessário disponibilizar aos participantes atividades físicas 

orientadas como forma de melhorar o condicionamento físico, a sociabilidade e a qualidade 

de vida do grupo de doentes crônicos. Com a contratação da empresa Veloz - Assessoria 

Esportiva,  as caminhadas tiveram início em abril de 2013, nas manhãs de segundas e 

quintas-feiras, com saída da AACRT em um ônibus que os conduzia até os locais da 

caminhada. 

 Além do atestado médico, a frequência foi uma condição necessária para a 

permanência no programa, que permite o máximo de três faltas justificadas por mês. Acima 

deste limite o associado ausente é convidado a se retirar para abrir vaga para outras pessoas 

mais comprometidas com a saúde. 

 Ao final de 2013, a Veloz propôs a introdução de aulas de Zumba ao grupo do PGS. 

A proposta foi aceita para início das aulas em 2014. 

 No período de verão, considerando o calor intenso para a prática de exercícios ao ar 

livre, a ASTTI cedeu a sua piscina aquecida para a realização de hidroginástica às quintas-

feiras.  O tamanho do grupo foi variável nesse período, mas nunca menor do que 25 a 30 

pessoas.  

 8.5   Estratificação da carteira AACRT/ASTTI em DEZ/2013:  

 Em dezembro 2013 o número de assistidos por associação estava assim dividido:  

 

  

AACRT 827 70%

ASTTI 355 30%

TOTAL 1182 100%

VISITAS DE PCS
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Visitas de PCS

Setembro de 2012 44

Outubro de 2012 194

Novembro de 2012 96

Dezembro de 2012 68

Janeiro de 2013 49

Fevereiro de 2013 37

Março de 2013 68

Abril de 2013 56

Maio de 2013 51

Junho de 2013 47

Julho de 2013 (capital) 31

Julho de 2013 (interior) 39

Agosto de 2013 (capital) 36

Agosto de 2013 (interior) 96

Setembro de 2013 (capital) 15
Setembro de 2013 (interior) 105
Outubro de 2013 (capital) 27
Outubro de 2013 (interior) 63

Novembro de 2013 (capital) 21

Novembro de 2013 (interior) 7
Dezembro de 2013 (capital) 19
Dezembro de 2013 (interior) 13
Totais 1182

* 

 Das 1182 inclusões, 325 foram de demanda espontânea e as demais da estratificação 

do banco de dados (convidados a participar).  

8.6   Resultados do PGS em 31/12/2013 

 

                  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Visitas de PCS: refere-se à 1ª visita do programa, onde é levantado o Perfil da Condição de Saúde 
(PCS) do assistido e difere das demais visitas que são de acompanhamento. 

 

8.7  Perspectivas do PGS para 2014 

 Para 2014, o PGS deverá iniciar no segundo semestre o Programa de Saúde 
Preventiva junto a todos os associados AACRT/ASTTI que fazem parte do plano de saúde 
regulamentado UNIMAX. 

 

 

 

Banco 857 73%

Demanda Espontânea 325 27%

TOTAL 1182 100%

VISITAS DE PCS
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8.8   Demonstrações de Resultados Contábeis/Financeiros  do PGS em 2013  

 

 Em parceria, a AACRT e a ASTTI implantaram em setembro de 2012 o Programa de 

Gerenciamento da Saúde - PGS, com o objetivo principal de ajudar na capacitação dos seus 

associados para que cuidem melhor da sua saúde e, consequentemente, tenham melhor 

qualidade de vida. 

 Seguem abaixo as demonstrações contábeis que fornecem, respectivamente, as 

situações econômica e financeira do Programa de Gerenciamento de Saúde: 

1) Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2013: 

                    CONTA         
               VALOR 

(+) Contribuições da AACRT 

(+) Contribuições da ASTTI 

(+) Receita financeira  

       Total de receitas (1)   

 (-) Despesas com saúde  

 (-) Despesas administrativas  

 (-) Despesas tributárias  

      Total de despesas (2)  

 (=) Superávit do exercício (1) - (2) 

906.228,67 

337.394,45 

34.115,19 

1.277.738,31 

(952.294,47) 

(90.293,26)  

(5.150,34)  

1.047.738,07 

230.000,24 

 

2) Balanço Patrimonial em 31/12/2013: 

CONTA ATIVO PASSIVO 

BANRISUL - Conta corrente 

BANRISUL - CDB 

Tributos a recolher 

Fornecedores  

Patrimônio Líquido 

TOTAL 

2,51 

616.710,82  

 

 

 

616.713,33 

 

 

6.783,98 

9.720,00 

600.209,35 

616.713,33 
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IX   Assuntos Relevantes Desenvolvidos em 2013 

9.1  Vacina contra gripe para empregados  

 A Diretoria Executiva, visando a prevenção e a saúde,  aprovou a vacinação contra 
gripe para empregados e estagiários. 

9.2   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 para então proceder à denúncia espontânea, bem como o acerto do pagamento da 

dívida referente ao imposto de renda sobre aplicações. O assunto está sendo monitorado 

pela Diretoria Executiva. 

9.3  Reajuste da contribuição mensal dos associados 

 Conforme aprovado pelo Conselho de Administração,“ad-referendum” da Assembleia 

Geral Ordinária, a contribuição mensal dos associados foi reajustada para R$15,00 (quinze 

reais), em 1º de janeiro/2013, sendo estabelecida ainda, a partir de janeiro de 2014, a 

aplicação do reajuste automático pelo INPC.  

9.4   Reuniões com Delegacias Regionais  

 A primeira reunião das Delegacias Regionais em 2013 aconteceu no dia 06 de junho, 

no auditório da Sede da AACRT, trazendo 23 Delegados e Vice-Delegados para receberem as 

últimas informações sobre a Associação e transmitirem aos sócios das suas cidades. 

 Em novembro foi realizado o Encontro de Capacitação Operacional reunindo 

Delegados e Vice Delegados Regionais na AACRT durante os três dias para receber 

informações das coordenadorias de Saúde, Administrativa, Financeira, de Eventos e Social e 

capacitaram-se para levar aos sócios do interior informações mais precisas e atuais sobre os 

produtos e serviços oferecido AACRT.  

9.4.1 Visitas a Delegacias Regionais  

Caxias do Sul - Representação da AACRT esteve em Caxias do Sul no dia 22 de maio 

reunindo-se com 38 associados em evento de integração, de prestar informações sobre o 

Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS a ser implantado em Caxias do Sul e de busca 

de solução para o espaço da sede da Delegacia Regional. 

Santa Cruz do Sul - Uma grande comitiva da AACRT dirigiu-se a Santa Cruz do Sul no  dia 3 de 

julho para participar da inauguração da sede da Delegacia Regional da cidade, resultante de 

parceria entre AACRT e Sinttel.  A nova sede fica no centro de Santa Cruz, na rua Venâncio 
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Aires, nº 472 e vai atender às necessidades dos associados daquela Delegacia, permitindo a 

realização de oficinas e cursos da forma como são oferecidos aos sócios de Porto Alegre. 

Pela manhã os associados de Santa Cruz participaram de um encontro com os 

representantes da AACRT, do Sinttel e da ASTTI, onde receberam informações diversas de 

seu interesse e tiveram  dúvidas respondidas pelos diretores das entidades. 

Lajeado - Em nove de julho, a comitiva da AACRT esteve em Lajeado, onde se reuniu com os 

associados daquela Delegacia para levar informações atualizadas e esclarecer as dúvidas de 

todos. 

Rio Grande e Pelotas - Os representantes da AACRT realizaram visita à Delegacia de Rio 

Grande no dia 12 de setembro e à Delegacia de Pelotas, no dia 13 de setembro levando 

informações sobre o plano de saúde UNIMAX, eleições na Fundação Atlântico e eventos e 

projetos da AACRT para aquelas cidades, além de um pedido especial do diretor Darci Werle 

e do conselheiro Pedro Capelão para que os associados do interior participem mais e 

aproveitem tudo o que a AACRT está lhes proporcionando.  

O encontro de Rio Grande reuniu 21 sócios e em Pelotas a comitiva foi recebida por 25 

associados na própria sede da Delegacia, que compartilha um excelente espaço com o 

Sinttel.  

9.4.2 Novos Delegados e Vice-Delegados Regionais 

 Nomeados Delegado Regional e Vice-Delegado Regional de Osório - Claudinei P. 

das Neves e Maria Madalena Rolim. 

 Após a renúncia da Delegada de Santo Ângelo, Cleonice Maria Rodrigues, assumiu 

o Vice-Delegado, Oto Ritter  e para Vice, José Augusto Zanetti. 

 Com a renuncia do Delegado de Bagé, Paulo Roberto Oliveira da Silva, foi 

nomeado o atual vice Ubirajara Pereira Barbosa.  

 Foi dispensado da função de Delegado de Viamão, Cesar Portolan.  

 Nomeado Delegado Regional de Alegrete Flávio Conceição Faraco. 

9.5  Apólice do Seguro de Vida em Grupo 

 Tendo em vista que o contrato da Apólice de Seguro em Grupo está vigente até 

setembro de 2014, em julho de 2013 a Diretoria Executiva propôs e o Conselho de 

Administração homologou, a formação de um grupo de trabalho composto por 04 (quatro) 

pessoas, sendo 02 (dois) da Diretoria Executiva e 02 (dois) do Conselho de Administração 

para apresentar estudo conclusivo sobre as apólices de seguro de vida em grupo em um 

prazo de 90 (noventa) dias, após a nomeação. Os membros escolhidos para compor o grupo 

foram o Diretor Presidente Newton Lehugeur e o Diretor Tesoureiro Jairo Castoldi e os 

Conselheiros Paulo Roberto Vieira da Rocha e Ivo Antônio Amaral Luiz. Foi contratada a 

empresa Mirador - Atuária para o acompanhamento técnico que o grupo de trabalho 

necessita.  

9.6  Resgate de aplicações financeiras em fundo de ações  

 O assunto permaneceu em monitoramento durante todo o ano de 2013,  sendo 

observado de perto o cenário econômico e os resultados do Fundo de Investimento  
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BANRISUL no exercício. O Conselho de Administração  retomará a decisão sobre este tema 

no mês de abril de 2014.   

9.7  Resolução nº 001 - Ato de Criação do Memorial CRT 

 A Resolução de criação do Memorial CRT foi aprovada pelo Conselho de 
Administração na reunião de 26/03/2013, após reapresentação pelo Conselheiro e 
coordenador do grupo de trabalho Ruben Vives,  da Resolução nº 001 referente à criação do 
Memorial da CRT, com o devido parecer do caráter legal procedido pela assessoria jurídica 
da AACRT.  
 O coordenador Ruben Vives fez referência ainda a três importantes questões: a 
momentânea ocupação do espaço previsto para a implantação do Memorial; o 
encerramento dos trabalhos do grupo nomeado pelo Conselho e a necessária continuidade 
dos trabalhos em andamento, regidos por um “Regimento Interno do Memorial”, já 
aprovado pela Diretoria Executiva, com a definição dos responsáveis, para a referida 
manutenção. O Conselho aprovou a proposta da Diretoria Executiva de que os associados 
Ruben Dario Vives, Márcia Gomes de Souza e Rui Gastão Silva de Oliveira venham a ser 
convidados para fazerem parte, na condição de voluntários, do Grupo Consultivo do 
Memorial, além do Diretor Presidente como coordenador nato do mesmo, e aprovou 
também a contratação como responsável técnico (guarda e manutenção do acervo) do 
associado Rogério Verlindo, ao custo mensal de R$800,00 (oitocentos reais).  
 Sobre o encerramento do grupo de trabalho, o Conselho decidiu que a Diretoria 
Executiva passará a ser responsável pela continuidade do Memorial da CRT . 

9.8 Implantação da figura do Sócio Benemérito (Sócios com mais de 90 anos) 

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

Ordinária (ata 191, de 26/03/2013),  o pedido da Diretoria Executiva para transformação dos 

sócios efetivos que completarem 90 (noventa) anos de idade para sócio benemérito, 

tornando-os isentos de mensalidade. 

 Em 2013 foram agraciados com o título de benemérito 17 (dezessete) sócios 

efetivos da AACRT. 

9.9 A primeira Rua CRT  

 A primeira rua intitulada "Companhia Riograndense de Telecomunicações - CRT"  foi  

inaugurada em 11 de setembro na cidade de Rio Grande, como resultado do esforço 

empreendido pela Delegada Regional Dalva Leal Martins  para perpetuar a marca da CRT na 

história de Rio Grande. A Rua CRT situa-se na Estrada RS-734, Vila Trevo, entre Rio Grande e 

Cassino, no entorno da Polícia Rodoviária Estadual. 

9.10 Eleições na Fetapergs  

 Na eleição para a nova diretoria da Fetapergs realizada no dia 09 de dezembro foi 

eleito José Pedro Kuhn como Presidente. Como Diretor Secretário foi eleito o membro do 

Conselho de Administração indicado pela AACRT, Rui Gastão Silva de Oliveira. A chapa 

vencedora conquistou 66% dos votos válidos. A posse  será no dia 24 de janeiro de 2014. 
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XI – Contingência Fiscal 

A administração da AACRT permanece atenta à questão da Contingência Fiscal, 

considerando os altos valores envolvidos, ciente de que se não for bem conduzida, por si só 

poderia desestabilizar o equilíbrio econômico-financeiro da Associação, inviabilizando o 

atendimento dos seus objetivos maiores. 

O processo da AACRT ainda permanece na instância administrativa de julgamento 

junto a Receita Federal do Brasil, sendo os juristas contratados para analisar a questão de 

opinião de que o êxito da AACRT é provável. 

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 31/12/2013: 

"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 em pareceres 

anteriores, 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, e, 

caso a contribuição seja declarada inconstitucional pelo STF, tal decisão deverá ser aplicada 

imediatamente nos processos, 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." 
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XII  Demonstrações Financeiras e respectiva análise 
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