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Contracapa 

www.aacrt.org.br – Acesse o seu site e fique por dentro! 
 

O site da Associação disponibiliza aos internautas informações e esclarecimentos atualizados 
sobre os interesses dos associados e da classe dos telefônicos, como: 

 
- Notícias on-line focadas nos 
interesses da família do 
telefônico. 
- Planos de saúde 
- Seguros  
- Agenda – programação e 
eventos 
- Serviços e auto-atendimento 
exclusivo aos associados 
- Aniversariantes do dia 
- Obituário 
- Álbum de fotos. 
- Jornal o “JUBILADO” 
 

                                                              www.aacrt.org.br 
                                                   E-mail :  aacrt@aacrt.org.br 

Rua Ramiro D’Ávila, 176 – Porto Alegre - RS 
                                                         Tel.: (51) 3076 2450 
 
Dados do Delegado (espaço exclusivo para os sócios do Interior do Estado): 

Meu Delegado Regional (nome): ................................................................................... 

Região a que pertenço: ................................................................................................ 

Telefone do Delegado Regional: ................................................................................................ 

E-mail do Delegado Regional: ...................................................................................... 

 
Ficha Catalográfica 

http://www.aacrt.org.br/
http://www.aacrt.org.br/
mailto:aacrt@aacrt.org.br


 3 

Manual de Orientações do Aposentado e do Pensionista da AACRT – 
Versão Reduzida – AACRT – Porto Alegre - 2011 - 1ª Ed. 24 p. Il 

Permitida a divulgação dos textos contidos nesta publicação, desde que citadas 
as fontes. 

 

 

 

 
 

 

 

Sumário 

 

1 Apresentação 5 

2 Assistência à Saúde do Idoso  6 

2.1 Planos de Saúde disponíveis à categoria  6 

2.1.1 Plano de Saúde Unimed – Unimax  6 

2.1.2 Plano de Saúde Unimed- Unifácil 8 

2.1.3 Plano Unimed Não Regulamentado 9 

2.1.4 Plano de Saúde Centro Clinico Gaúcho 10 

2.1.5 Convênio com Ecco Salva – Emergências Médicas 11 

2.1.6 Convênio com SOS Unimed – Remoção  11 

2.2 Prevenção a Doenças 11 

2.2.1 Vacinação 11 

2.2.2 Atividades de Lazer na Associação 14 

2.2.3 Medicina Preventiva  14 

2.2.4 Dicas úteis para a Saúde – Leia e siga 14 

2.3 Atividades para os Associados – Serviço Social da AACRT  15 

2.3.1 Grupo Voluntariado 15 

2.3.2 Grupo Qualidade de Vida  15 

2.3.3 Grupo Oficinas de Aprendizagem e Lazer 15 

2.3.4 Oficina de Artesanato  15 

2.3.5 Oficina de Música - Coral 15 

2.3.6 Oficina de Dança de Salão  16 

2.3.7 Oficina de Biodança  16 

2.3.8 Oficina de Teatro 16 

2.3.9 Oficina de Fotografia  16 

2.4 Eventos na AACRT  17 

2.5 Situações de Emergência  18 

2.5.1 Assistência médico/hospitalar/odontológica 18 

2.5.2 Urgências Toxicológicas  18 

http://www.aacrt.com.br/site/grupo_voluntariado.php
http://www.aacrt.com.br/site/grupo_qualidade_vida.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_artesanato.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_musica.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_danca_salao.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_teatro.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_fotografia.php


 4 

2.5.3 Telefones Úteis 18 

2.6 Óbito do Associado  18 

2.6.1 Procedimentos em caso de Falecimento  19 

2.6.2 Documentos Necessários do Falecido  19 

2.6.3 No Caso de Cremação                 19 

2.6.4 Serviços que podem ser contratados com Funerárias                              19   

2.6.5 Comunicar Óbito  19 

2.6.5.1 Fundação Atlântico  19 

2.6.5.2 AACRT  19 

2.6.6 Inventário de Bens  19 

2.6.7 Pensão por Morte no INSS 19 

2.6.8 Pensão por Morte na Fundação Atlântico 21 

2.6.9 Pecúlio por Morte – Fundação Atlântico 22 

2.6.10 Auxílio Funeral na Fundação Atlântico  22 

2.6.11 Óbito da esposa(o) do associado(a)  22 

2.6.12 Imposto de Renda de Espólio               22 

2.7 Aquisição de Medicamentos 

2.7.1 Na Fundação Atlântico 

2.7.2 Convênio com Rede de Farmácias Panvel  

2.7.3 Oferta de Medicamentos pelo Governo do Estado 

2.7.4 Farmácia Popular – Medicamentos a preço de custo 

2.7.5 Sites de procura de medicamentos pelo menor preço 

3 Centro de Hospedagem 

4 Seguro de Vida e Outros 

4.1 Seguro de Vida, Automóvel e Residencial 

4.2 Seguro DPVAT – Para os proprietários de Veículos 

5 Outros Tipos de Assistência Proporcionada pela Associação e Fundação 

5.1 Empréstimo na Fundação Atlântico 

5.2 Escritórios de Advocacia - Convênios 

6 Inclusão Digital – Informática na Terceira Idade  

6.1 Oficina de Informática na AACRT 

6.2 Programa de Inclusão Digital da Terceira Idade 

7 Segurança e Proteção para o Idoso e a Mulher 

7.1 Proteção ao Idoso 

7.2 Segurança do Idoso 

7.3 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

7.4 Defesa do Consumidor – PROCON – RS 

8 Isenções por doença ou deficiência 

8.1 Isenção no Imposto de Renda (Lei 7.713/88)  

8.2 Isenção de ICMS e IPI para deficientes físicos na aquisição de carros 

8.3 Isenção de mensalidades para profissionais aos 65 anos  



 5 

9 Principais Entidades dos Aposentados e Telefônicos 

9.1 Fundação Atlântico de Seguridade Social (sucessora da Fundação CRT e Fundação BrTPREV) 

9.2 Associação dos Aposentados da CRT - AACRT 

9.3 Astti - Associação dos Profissionais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação 

9.4 Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul - SINTTELRS 

10 Entidades Estaduais/Nacionais na defesa dos interesses do aposentado 

11 Obrigações do Aposentado para garantia dos seus direitos 

12 Recomendações e Dicas Úteis 

12.1 Na área da Segurança 

12.2 Prevenção contra dores de cabeça burocráticas 

12.3 Legislação Federal em favor do Idoso 

13 Assuntos Gerais e Relevantes a favor da Categoria 

13.1 GINP – Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária 

13.2 Grupo de Co-Gestão 

13.3 Parceria com o SINTTEL para utilização de Espaço Físico das Delegacias Regionais  

14 Entidades Parceiras – SINTTEL E ASTTI 

14.1 Lazer no Sinttel 

14.2 Lazer na Astti 

15 Informações Pessoais e Anotações 

15.1 Relação de amigos para contato  

15.2 Formalizo que é meu desejo: 

15.3 Sugestões para inclusão neste Manual 

15.4 Vencimentos e Datas Importantes 

16 Fontes das Informações 

17 Apêndice - Telefones úteis por Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Apresentação 
 

Criamos este Manual de Orientações ao Aposentado/Pensionista da Associação (versão 

estendida), com o objetivo de reunir, disponibilizar e prestar informações importantes e de 

grande utilidade para você, aposentado, pensionista e para seus familiares. Se precisar de 

informações ou esclarecimentos ainda mais detalhados sobre cada um dos assuntos aqui 

abordados, amplie sua consulta através dos telefones e endereços eletrônicos indicados em 

cada seção correspondente.  
  

Porque fizemos este manual: 
 

Com a finalidade de levar aos Associados e familiares, esclarecimentos importantes da 
situação e dos direitos adquiridas pela condição de aposentado. Bem como informar e 
orientar a família dos procedimentos e relacionamento pós vida do beneficiário. 
  
Abrangência das Informações: 
 

O Manual pretende disponibilizar ao aposentado e pensionista, um guia prático com 
informações resumidas dos direitos adquiridos e as Entidades onde procurar o 
detalhamento das suas dúvidas.  
 

Sua Participação é Importante:  
 

 
 
 
 
Autores:  Ruben Dario Vives, Márcia Gomes de Souza 
Coordenadores:  Newton Lehugeur, Márcia Gomes de Souza - Jornalista  
Colaboradores: Reynaldo Ribeiro de Mello, Rui Gastão Silva de Oliveira, Antonio Carlos 
Tellitu Rios, Vera Inês B Ferreira, Julio César Mendes da Silva, Juliano Flores Paranhos.  
Capa e Diagramação: Márcia G. Souza 
 

 Permitida a divulgação dos textos contidos nesta publicação, desde que citadas as 
fontes. 
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2 Assistência à Saúde do Associado  

2.1 Planos de saúde disponíveis a categoria: 

Planos de Saúde Unimed  

A AACRT mantém dois contratos de prestação de serviços como gestora do plano de saúde 

de seus associados junto à UNIMED. 

Um dos contratos é antigo e foi transferido da CRT para a Associação em 2001. 

O outro é o Unimax, um plano regulamentado (Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998) que foi 

firmado entre as associações e a Unimed em março 2010 e cuja migração do plano antigo foi 

oferecida aos associados durante o período de 17/05/2010 a 10/02/2011. Os associados que 

não migraram neste período, assim como os novos usuários do plano de saúde, poderão 

aderir ao plano não regulamentado Unimax a qualquer momento, desde que atendam as 

condições e carências do plano. 
 

2.1.1 Plano de Saúde Unimed - Unimax 

Conforme a Resolução Normativa nº 195, de 14/07/2009, da Agência Nacional de Saúde – 
ANS, somente poderão fazer parte do plano de saúde as pessoas associadas às entidades 
AACRT e ASTTI, gestoras do plano.  

Carências do Plano Unimax 

Os novos usuários deverão cumprir as seguintes regras: 

Carências regulamentares 

Urgências e Emergências 24 horas 

Consultas médicas e exames simples 30 dias 

Consultas Psiquiátricas 30 dias 

Tratamento Psiquiátrico 60 dias 

Fisiatria 60 dias 

Procedimentos Complementares 60 dias 

Internações Hospitalares 120 dias 

Radioterapia e Quimioterapia 180 dias 

Transplantes de Rins e Córneas 180 dias 

Cirurgias Cardíacas, Vasculares e Hemodinâmicas 180 dias 

Orteses e Próteses 180 dias 

Eventos Obstétricos 300 dias 
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Somente será permitido o ingresso de dependentes legais (pais, mães, netos, e filhos 
maiores de 24 anos perderão a condição de continuidade no plano). 

O Unimax contempla os seguintes benefícios:  

 Atendimento em consultório do médico cooperado de livre escolha e exames simples 
e complementares; 

 Internações hospitalares Clínicas ou Cirúrgicas em quartos privativos ou 
semiprivativos, conforme a sua opção de contrato; 

 Urgências e Emergências; 
 Atendimentos psiquiátricos – Inclusive internação; 
 Radioterapia e quimioterapia – Inclusive internado;  
 Cirurgias Cardíacas, Vasculares e Hemodinâmicas; 
 Transplantes de Rins e Córneas; 
 Modalidade com co-participação em consultas, fisiatria, fisioterapia, acupuntura, 

foniatra e psiquiatria, sem limitação; 
 Benefício Família (BF) – remissão por 5 anos na morte do titular aos beneficiários 

legais; 
 Transporte Aeromédico no Brasil. 

As consultas médicas ocorrem em sistema de co-participação, segundo a tabela a seguir:  
 

Tipo de participação  Valor à pagar 
em R$ 

 

Observações 

Consultas Eletivas, 
Urgência/Emergência  

 

30,80 
 

Sem limitações.  

 

Consultas Urgência/Emergência, fora 
do horário comercial  

 
40,04 

Das 19hs as 07hs ou 
sábados, domingos e 
feriados.  

Consultas e Sessões Psiquiátricas  50,82 Limitado 12 sessões ano.  

Consulta Ambulatorial em Puericultura 57,18 Sem limitações. 

Consultas e Sessões Psicólogos  46,59 Limitado 40 sessões ano.  

Consultas Foniatria  50,82 Sem limitações.  

Sessões de Fonoaudiologia  46,59 Limitado 24 sessões ano.  

Consulta/Sessão – Terapia 
Ocupacional e Nutricionista  

 

46,59 
 

Limitado 12 sessões ano.  

Sessões de Acupuntura  32,75 Sem limitações.  
 

Sessões de Fisioterapia  40% conforme 
tabela Unimed 

 

Sem limitações.  

 
Internações Psiquiátricas  

50% conforme 
nº de diárias 
realizadas. 

 

Será cobrada somente a 
partir da 31ª diária.  

 
Oxigeno terapia Hiperbárica  

40% conforme 
nº de sessões 

realizadas. 

 
Sem limitações.  

 

Procedimento 
Videoendoscópico/Videolaparoscópico  

30% conforme 
código do 

procedimento 

 
Sem limitações.  

 
(*) Os valores de co-participação de consultas administradas por profissionais de saúde que não 
sejam médicos (fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, etc.) dependerão do tipo e da 
quantidade de sessões a serem realizadas e terão valores inferiores aos das consultas médicas. 

 

 

 



 9 

Tabela de Faixas Etárias e Custos por Plano 

FAIXA 

ETÁRIA 

VALORES DAS MENSALIDADES EM R$ 

COLETIVO INDIVIDUAL 

00 – 18 162,82 190,00 

19 – 23 234,63 258,79 

24 – 28 270,98 309,81 

29 – 33 307,83 353,61 

34 – 38 330,59 367,85 

39 – 43 336,68 374,68 

44 – 48 397,66 465,53 

49 – 53 411,80 533,34 

54 – 58 417,74 535,15 

59 + 731,82 1139,86 

Se você ainda não participa do Plano de Saúde Unimed da AACRT, poderá aderir aos novos 
planos, mas desde que venha a se associar em uma dessas Entidades, incluindo somente 
seus dependentes legais (os agregados não serão aceitos), observados os prazos e carências 
legais. Para maiores informações contate a AACRT - (51) 3219 1050.  

2.1.2 Plano de Saúde Unimed - Unifácil 

O plano UNIFÁCIL Global foi criado para oferecer a qualidade da Unimed Porto Alegre com 
eficiência e baixo custo. É um plano diferente do plano Unimax porque é mais enxuto, não 
conta com a internação nos hospitais Moinhos de Vento, Mãe de Deus e Instituto de 
Cardiologia e as consultas não ocorrem com os mesmos médicos da rede credenciada do 
Unimax. 
Os usuários do UNIFÁCIL, no entanto, são atendidos pelos médicos da Unimed nos Núcleos 
de Atendimento, com horários agendados, sendo a principal meta destes tentar resolver a 
maioria dos problemas de saúde e exames na hora. 
O UNIFÁCIL é um plano regulamentado que tem abrangência regional, atendendo somente 
nas cidades de Porto Alegre, Camaquã, Canoas, Gravataí, Guaíba, Esteio, Sapucaia, Osório e 
Viamão, e oferece as seguintes condições: 

- Cobertura de consultas, exames e internações 
- Plano com cobertura Global (Ambulatorial e Hospitalar)  
- Modalidade do plano com co-participações 
- Reajuste das mensalidades em dez faixas salariais  
- Acomodações em Quarto Enfermaria (até 4 leitos) Inclusão de dependentes legais – 

esposos(as), companheiros(as), filhos até 18 anos ou 24 anos se universitários. 
A estrutura para realização de exames, consultas médicas e autorizações de procedimentos 
ambulatoriais e hospitalares concentra-se nos Núcleos de Atendimento, que podem ser 
acessados através da Central de Agendamento do Unifácil 0800 642 4949. 
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Procedimentos e Valores de Co-Participação  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabela de Mensalidades (ATUALIZAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

   Taxa de inscrição: R$ 27,50 (por beneficiário) 

 
As inclusões no plano Unifácil devem cumprir as carências a seguir: 

 Urgências e Emergências*  24 horas 

 Consultas médicas e exames simples*   30 dias 

 Consultas Psiquiátricas   30 dias 

 Tratamento Psiquiátricos   60 dias 

 Fisiatria   60 dias 

 Procedimentos Complementares                  60 dias 

 Internações Hospitalares 120 dias 

 Radioterapia e Quimioterapia 180 dias 

 Transplantes de Rins e Córneas 180 dias 

 Cirurgias Cardíacas, Vasculares e  Hemodinâmicas 180 dias 

 Orteses e Próteses 180 dias 

    Eventos Obstétricos              300 dias 

PARTICIPAÇÕES 
VALOR DA 

PARTICIPAÇÃO 
LIMITAÇÕES 

Consultas Médicas (inclusive Urgência e 

emergência) 
R$ 18,00 Sem limites 

Consultas Psiquiátricas R$ 30,49 12 sessões ao ano 

Fonoaudióloga R$ 30,75 6 sessões ao ano 

Acupuntura R$ 22,15 32 sessões ao ano 

Fisioterapia 40% do valor da sessão Sem limites 

Exames (simples e complementares) 
20% (limitado ao valor de 

R$ 80,00) 
Sem limites 

Internações 
Franquia por internação – 

R$ 90,00 
Sem Limites 

FAIXAS ETÁRIAS VALORES 

00-18 45,13 

19-23 61,47 

24-28 73,60 

29-33 84,00 

34-38 87,37 

39-43 89,00 

44-48 110,55 

49-53 127,12 

54-58 174,97 

59 > 270,77 
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Plano Odontológico - ODONTOUNIMED 
 
Exclusivamente para quem aderir ao UNIFÁCIL será oferecido o plano Odontológico, módulo 
odontológico básico, sendo acrescentado à mensalidade o valor de R$ 9,41 por dependente, 
para quem desejar incluir também esta facilidade.  

Central de Agendamentos Plano Odontológico:  (51)  3226 1876 e 3226 1937 

 

2.1.3 Plano Unimed Não Regulamentado  
 

O plano Unimed Não Regulamentado possui algumas restrições por se limitar a atender 

somente o que está previsto na Tabela AMB/92, anterior à Lei nº 9.656/1998. Desde 

1º/07/2010, não é permitida a inclusão de novos usuários neste plano. 
 
Observados os detalhes do contrato, os usuários têm direito ao que segue abaixo: 
 
- Cobertura nacional 
- Hospitalização semi-privativa (sem acompanhante) 
- Fisioterapias ( 50 sessões ao ano) 
- Exames simples 
- Exames complementares 
- Sessões de psicoterapias (1 sessão ao mês) 
- Consultas de urgência e emergência 
- Cirurgias cárdias e vasculares 
- Eventos obstétricos 
- Hemodiálise hospitalar (somente para pacientes internados) 
- Radio/quimioterapia 
 

O plano não regulamentado por ser antigo, possui algumas restrições, além de atender 
somente o que está previsto na Tabela AMB92.  
Para cada consulta o participante precisa pagar R$ 22,00 a título de co-participação de 
consulta. 
A partir de 1º de janeiro de 2011 os valores das mensalidades e das consultas passaram a 
vigorar conforme a tabela abaixo: 
 

VALORES - UNIMED CONTRATO ANTIGO (R$) 

 Até 59 anos 540,82 

 Acima de 59 anos 1.051,13 

                                     

  

 

2.1.4 Plano de Saúde Centro Clinico Gaúcho 

É um contrato Global, regulamentado pela Lei nº 9656/98, com coberturas semelhantes ao 
da UNIMED, com as seguintes exceções:  

a) Não oferece atendimento nos hospitais Mãe de Deus e Moinhos de Vento; 
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b) Dispõe de atendimento nos demais hospitais de Porto Alegre, alguns da região 
Metropolitana e interior; 

c) As consultas são marcadas e realizadas com médico do próprio Centro Clínico; 

d) Inclui odontologia; 

f) Não cobre transporte aeromédico. 

 

PORTO ALEGRE E 

 REGIÃO METROPOLITANA 

Faixa de Idade Valor Novo 

00 até 58 anos               162,10  

Acima 59 anos               287,20  

Agregado               195,95  

  

  

  
 INTEIOR DO RS (REPASSE) 

Faixa de Idade Valor Novo 

00 até 58 anos               202,27  

Acima 59 anos               350,60  

Agregado               285,79  

 

 

Endereço de atendimento do Centro Clínico Gaúcho: Rua Cel. Frederico Linck, 25 - Rio Branco - 
CEP 90035-010 - Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3287-9200 

 

2.1.5 Convênio com Ecco Salva – Emergências Médicas  

Destinado ao atendimento de urgências e emergências médicas. O atendimento da Ecco-
Salva não se restringe somente ao domicílio, mas a qualquer lugar onde o associado estiver 
em Porto Alegre, como um acidente de transito, por exemplo.  
Além do atendimento e medicação necessária, também atende chamados para fazer 
curativos e aplicar injeções, desde que prescritos por médico. 
O custo mensal é de R$ 16,00 por participante. 
Proteção 24h por dia. Central de atendimento (51) 3333 6000 
 

2.1.6 Convênio com SOS Unimed – Remoção 

Atendimento domiciliar e remoções diretas para atendimento hospitalar atuando em Porto 

Alegre, Alvorada, Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Gravataí, Eldorado do Sul e Guaíba. 

Para contratar o serviço do SOS Unimed, dirija-se até a sede da AACRT, na Rua Ramiro 

D’Ávila, 176, Bairro Azenha, em Porto Alegre, ou ligue para (51) 3076-2450. O valor mensal a 

ser pago pelo serviço SOS Unimed é de R$ 19,20. 
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IMPORTANTE: Ambos os serviços são importantes e necessários e um não substitui o outro.  

 

Informações detalhadas: www.aacrt.org.br – aacrt@aacrt.org.br/tel.: (51) 3076-2450 Ramais 

191 e 192 com Andrile e laura. 

 

2.2  Prevenção a doenças 

2.2.1 Vacinação 

Cerca de 90% dos idosos não resistem a complicações de infecções causadas por 

pneumococos (pneumonia) e influenza (gripe). Por isso a vacinação é muito importante para 

o nosso grupo. 
Os idosos portadores de doenças crônicas, como diabetes, asma, doença coronariana, 
câncer, etc, também devem ser vacinados, lembrando-se, ainda, a importância da vacinação 
contra tétano e contra a hepatite B. 
Converse com o seu médico sobre os benefícios da vacinação na terceira idade. Ela pode 
salvar vidas, reduzir os custos dos serviços de saúde e melhorar a qualidade de vida. 
Saiba quais as vacinas são consideradas essenciais e quais estão à disposição no sistema 
público de saúde: 
 

o Dupla tipo adulto (difteria e tétano) 

Protege o organismo contra a difteria e o tétano. Esse acomete com freqüência os idosos, 
devido a ferimentos domésticos e porque as pessoas que hoje têm mais de 60 anos não 
foram, na adolescência e na infância, alvo de campanhas de vacinação. Causado por uma 
bactéria, o tétano atua nos terminais nervosos. É preciso tomar a vacina a cada dez anos. O 
adulto que nunca tomou a vacina ou desconhece quantas doses tomou deve receber três 
doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre cada uma. 
Se a pessoa se ferir e só tiver tomado uma dose ou não se lembrar de quantas tomou, 
precisará tomar as três doses, além do soro antitetânico. 
A vacina está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

o Influenza 

Também é conhecida como a vacina contra a gripe. O vírus Influenza provoca a gripe, cujos 
sintomas são febre alta, dor de garganta, dores no corpo, fraqueza e mal estar. Nos idosos, a 
infecção pode evoluir com mais facilidade para uma pneumonia. É bom lembrar que a gripe 
é diferente do resfriado, causado por outros vírus e com sintomas mais fracos. A vacina 
requer uma dose a cada ano, administrada nas campanhas de vacinação do Ministério da  
Saúde. 
 

o Gripe H1N1 – Gripe A 

O vírus da gripe H1N1, ou vírus da influenza do tipo A, costuma sofrer modificações no 
material genético com mais facilidade que os outros vírus de gripe. Estas mutações fizeram 
com que o vírus ficasse menos agressivo desde o seu surgimento. Com essas mutações, as 
pessoas que não se vacinaram em 2009 não correm mais perigo de se infectar com o vírus 
H1N1 com a mesma gravidade de dois anos atrás. 

mailto:aacrt@aacrt.org.br
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Pessoas maiores de 65 anos, crianças maiores de seis meses e menores de dois anos, 
gestantes, povos indígenas e trabalhadores da área da saúde podem tomar a vacina 
gratuitamente nos postos de saúde. Já as pessoas que estão fora destes grupos podem se 
vacinar contra a gripe em redes de saúde particulares. 
A vacina contra a gripe tem duração imunitária de 12 meses e é considerado o meio mais 
eficaz para a prevenção da gripe, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 

o Pneumonia 

Protege o organismo contra a pneumonia causada pela bactéria pneumococo. Em pessoas 
com mais de 60 anos, a doença é três vezes mais freqüente, além da mortalidade ser maior, 
razões pelas quais a vacina se torna importante nessa faixa etária. No sistema público de 
saúde, ela é destinada a idosos hospitalizados ou internados em casas geriátricas e asilos. A 
vacina tem uma única dose, com reforço após cinco anos. Entre os sintomas da pneumonia 
estão febre, calafrios, dor no tórax, tosse com catarro e falta de ar. 
 

o Hepatite B 

É uma doença do fígado que em algumas pessoas não apresenta sintomas. Em outras, o 
doente pode ter sintomas semelhantes aos da gripe: febre baixa, dores musculares e 
articulares, dor abdominal e diarréia. 
Cerca de 10% dos pacientes não desenvolvem a doença, mas correm o risco de ter cirrose ou 
câncer de fígado no decorrer dos anos. No caso dos idosos, o risco é que a hepatite B evolua 
para formas mais graves. A vacina contra a hepatite B tem indicação universal, ou seja, todos 
deveriam tomá-la, sendo recomendadas três doses - duas com intervalo de um mês e a 
terceira cinco meses após a segunda dose. A vacina não está disponível para adultos na rede 
pública de saúde. 
 
 

o Febre amarela 

Deve ser tomada por todas as pessoas que moram ou viajam para regiões de risco no País, 
entre as quais Mato Grosso, Pará, Goiás, Amazonas e a região oeste dos estados de São 
Paulo e Minas Gerais. A febre amarela é uma doença infecciosa de curta duração (no 
máximo dez dias). 
Os sintomas gerais são febre, calafrios, dores de cabeça e musculares, náuseas, vômitos e 
fotofobia (sensibilidade dos olhos à luz). Nos idosos, a febre amarela pode evoluir para um 
quadro mais grave (queda de pressão, sangramentos e icterícia). A vacinação deve ser 
realizada dez dias antes da data marcada para a viagem às regiões de risco. Quem já tomou 
a vacina, deve se imunizar, novamente, e esperar três dias para iniciar a viagem. O sistema 
público de saúde dispõe dessa vacina. 
É importante você consultar o seu médico antes de receber a primeira dose de qualquer 
vacina. 
 

Efeitos colaterais e contra-indicações 
 

As vacinas produzidas com vírus ou bactérias atenuados não devem, ser administrados em 
gestantes ou imunossuprimidos como pacientes portadores de SIDA (AIDS), em 
quimioterapia, transplantados etc... 
Vacinas com germes vivos atenuados: 
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- BCG – Vacina contra a tuberculose 
- MMR ou SRC (tríplice viral) - Sarampo, rubéola e caxumba 
- Varicela - Catapora 
- Vacina contra febre amarela 
 
Todas as outras vacinas não contém organismos vivos, e por isso, não são capazes de induzir 
doença vacinal. 
 
Algumas pessoas têm alergia à alguns componentes das principais vacinas. É importante 
realçar que pequenas reações como dor, febre baixa e mal estar após as vacinas, não são 
consideradas graves e não contra-indicam posteriores reforços vacinais. 
 
Casos especiais que devem ser consultados por alergologista antes das vacinações par se 
avaliar a gravidade da reação alérgica. São eles: 
 
a.) Pessoas com alergia grave a ovo no caso das seguintes vacinas 
- Influenza 
- Febre amarela 
- MMR ou SRC (tríplice viral) - Sarampo, rubéola e caxumba 
 
b.) Pessoas com alergia a gelatina podem apresentar reações à vacina contra: 
- Influenza 
- Febre amarela 
- MMR ou SRC (tríplice viral) - Sarampo, rubéola e caxumba 
- Raiva 
- Varicela 
- DTP (tríplice bacteriana) - Difteria, tétano e coqueluche 
 
Leia o texto original no site http://www.mdsaude.com/2009/05/vacinas-calendario-de-
vacinacao-efeitos.html#ixzz1WkjjSljv 

 

Existem vacinas que são contra-indicadas para algumas pessoas, como por exemplo, as 

vacinas produzidas com vírus ou bactérias atenuados (como BCG e febre amarela) não 

devem ser administradas em pacientes portadores de AIDS, em quimioterapia, 

transplantados, etc... Portanto, se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de 

receber a primeira dose de qualquer vacina. 

 

Informações: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448 

 

2.2.2 Atividades de lazer na associação 

Participe dos chás, almoços, bingo, jogos de salão, oficinas de bordado e informática, 

passeios, dança, cante com o coral e demais atividades oferecidas pela AACRT e aproveite as 

alegrias da vida. 

 

2.2.3 Medicina Preventiva 

http://www.mdsaude.com/2009/05/vacinas-calendario-de-vacinacao-efeitos.html#ixzz1WkjjSljv
http://www.mdsaude.com/2009/05/vacinas-calendario-de-vacinacao-efeitos.html#ixzz1WkjjSljv
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1448
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A AACRT está estudando a contratação de uma empresa especializada em medicina 

preventiva com o objetivo de acompanhar a saúde dos associados com doenças crônicas e 

reduzir alto índice de mortalidade precoce dentro da categoria telefônica.  

 

2.2.4 Dicas Úteis para a Saúde – Leia e siga 

o Mantenha um médico de sua confiança, que conheça o seu histórico. Procure 

estabelecer uma comunicação mais próxima com ele, de modo que você possa ligar 

quando houver alguma emergência. 

o Faça check up regularmente - pelo menos uma vez ao ano procure o seu médico e 

faça um exame completo em sua saúde.  

o Faça exercícios diariamente – com orientação do seu médico, procure uma academia 

e faça ginástica com regularidade, em uma programação ajustada para a sua idade e 

condição física. 

o Faça caminhadas ao sol – além de alongar os músculos, andar na rua nos permite ver 

pessoas, a natureza e respirar ar puro. Não esqueça de usar protetor solar e um boné 

para proteger a sua pele do sol. 

o Fique atento aos sinais do seu corpo e, sentindo alguma coisa fora do normal, entre 

em contato com o seu médico. 

o Anote o nome e o telefone do seu médico nas anotações deste guia e informe sua 

família. 

 

Informações: Disque Saúde 0800.611997 diariamente das 8h às 18h. Tira dúvidas sobre 

saúde e recebe denúncias (inclusive anônimas) de mau atendimento no SUS. 

www.saude.gov.br. 

 

2.3 Atividades para os associados - Serviço Social da AACRT 

A Associação dos Aposentados da CRT possui um Setor de Serviço Social para atender os 
associados e seus dependentes, oferecendo apoio e incentivo para o associado lidar com 
situações do seu cotidiano ou dificuldades momentâneas, como problemas de saúde, perda 
de familiar, ocupação do tempo livre etc. Os atendimentos são gratuitos e podem ser 
agendados pelos telefones 30762450 e 96727685, diretamente com a Assistente Social Vera 
ou estagiárias. Além do atendimento individual são realizadas visitas hospitalares, 
domiciliares e coordenação de grupos de trabalho de aposentados e pensionistas. 

Faça parte dos Grupos e oficinas da AACRT 

2.3.1 Grupo Voluntariado  

Associados voluntários que fazem visitas hospitalares e domiciliares a colegas e 
dependentes. O grupo reúne-se quinzenalmente com a Assistente Social para troca 
de experiências vivenciadas nas visitas, expressão de dificuldades e fortalecimento de 
relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. O grupo se reúne todas as 
quartas-feiras na AACRT. 

2.3.2 Grupo Qualidade de Vida 

http://www.saude.gov.br/
http://www.aacrt.com.br/site/grupo_voluntariado.php
http://www.aacrt.com.br/site/grupo_qualidade_vida.php
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Projeto organizado com associados voluntários que tem como proposta a 

organização e desenvolvimento de atividades mensais como programação cultural, 

ações de lazer, atividades recreativas, etc. Dentre as atividades desenvolvidas temos: 

torneios de damas, dominó, xadrez, botão, sinuca, fla-flu, pontinho, canastra, visitas 

e passeios definidos pelo Grupo; 

2.3.3 Grupo Oficina de Aprendizagem e Lazer 

2.3.3.1 Oficina de Artesanato 

Atividade voltada ao desenvolvimento de habilidades individuais, criatividade e 
troca de experiências em pintura, fuxico, bordado, tricô, crochê, pequenas 
costuras, tapeçaria etc.  
Esta oficina proporciona momentos de lazer, convivência, apoio e expansão do 
círculo de amizades. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 
14 horas, na Sede da AACRT. Inscreva-se com o Serviço Social. 

2.3.3.2  Oficina de Música - Coral 

O Coral da AACRT teve seu início em abril de 2005, ocasião em que, após catalogar 
as vozes, o maestro Alberto Gerst, contratado pela AACRT para atuar na regência, 
definiu a estrutura do Coral composta de sopranos, contraltos e vozes masculinas. 
O repertório compõe-se por músicas brasileiras, gauchescas, natalinas e algum 
outro estilo de música conhecida. 
Cantar em um Coral implica em ter disciplina, respeitar horários e ter compromisso 
com os ensaios, fazendo parte, portanto, aqueles que se comprometem com a 
idéia de que a existência do Coral revela a força da Associação na integração dos 
seus associados. 
O Coral é um trabalho musical que está em constante mutação: novas músicas são 
freqüentemente adicionadas ao repertório, assim como a permanente 
possibilidade de agregar novos membros. O encontro acontece todas as quintas-
feiras na Sede da AACRT. 

2.3.3.3 Oficina de Dança de Salão 

A dança, dentre todas as formas de exercícios, é a que obtém um resultado mais 
completo no ser humano, possibilitando desenvolver diversos valores:  
Valor Físico: Desenvolve ritmo, resistência, equilíbrio, flexibilidade e agilidade 
melhorando ainda as funções digestivas, respiratória, circulatória e neuromuscular.  
Valor Mental: desenvolve a atenção, memória e raciocínio; 
Valor Social: pela dança podemos trabalhar as relações pessoais e sociais;  
Valor Moral: através da dança podemos trabalhar a cooperação, a disciplina, a 
autoconfiança, a iniciativa, a perseverança e a gentileza; 
Valor Recreativo: auxilia no alivio do stress diário, proporcionando satisfação e 
maior equilíbrio emocional; 
Valor Terapêutico: trabalha as reações neuromusculares, a autoconfiança, a 
iniciativa própria e a descoberta gradativa das potencialidades. 
A oficina de dança acontece às segundas-feiras. 

2.3.3.4 Oficina de Biodança 

http://www.aacrt.com.br/site/oficina_artesanato.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_musica.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_danca_salao.php
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2.3.3.5 Oficina de Teatro 

 Mais e mais as pessoas da terceira idade vêm praticando o teatro. A prática do 
teatro serve para que elas revigorem suas vidas e percebam que são capazes de 
muitas coisas. O teatro opera milagres, faz com que as pessoas se equilibrem 
emocionalmente. 

 A oficina de teatro serve como instrumento de autoconhecimento faz com que a 
pessoa encare a vida com outros olhos. Saber conhecer os seus sentimentos, seus 
desejos e anseios, seus medos, suas vergonhas e aprender conviver com todos eles, 
é uma conquista que o teatro dá ao ser humano. 

 
2.3.3.6 Oficina de Fotografia 

2.3.3.7 Oficina de Biodança 

Em implantação. 

2.3.3.8 Oficina de Fotografia 

 Em implantação. 

 

Informações: Serviço Social da AACRT – 3076-2450, com Vera, Isabel, Bruna ou Ana Paula.  

 

2.4 Eventos na AACRT  
 
A associação promove eventos direcionados ao seu grupo social durante todo o ano, sendo 
alguns consagrados, como os almoços sempre nas segundas quartas-feiras de cada mês e os 
chás, nas demais quartas-feiras à tarde.  Os eventos têm reunido um número cada vez maior 
de associados, recriando um ambiente de saudosismo e alegria nas instalações da AACRT e 
em locais externos por ela locados. Eventos temáticos são incorporados ao calendário anual, 
como o dia das Mães, dia da Telefonista e do Homem de Rede, Semana Farroupilha, Culto 
Ecumênico e Baile Anual. Além disso, a AACRT coordena a condução de grupos de associados 
a Congressos da Anapar e promove ainda passeios turísticos em grupo. 

 Almoços sempre nas segundas quartas-feiras de cada mês  

 Chás nas demais quartas-feiras à tarde, a partir das 15h;  

 Dia das Mães; 

 Dia da Telefonista;  

 Dia do Homem de Rede;  

 Semana Farroupilha;  

 Culto Ecumênico;  

 Baile Anual;  

 Congressos da Anapar; 

 Passeios turísticos; 

 Encontro anual de aposentados e pensionistas. 
  
Informações: Veja no site www.aacrt.org.br  o Calendário Anual de Eventos ou telefone para a  

Área de Eventos da AACRT – 3076-2450, ramal 163, com Marisete, e venha participar.  

http://www.aacrt.com.br/site/oficina_teatro.php
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_fotografia.php
http://www.aacrt.org.br/
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2.5   Situações de Emergência 

2.5.1 Assistência médico/hospitalar/odontológica  

o Tome nota dos telefones de emergência de cada um de seus planos 

o Indique a pessoa que deverá ser contatada. 

o Compareça com a carteira do seu plano e identidade em uma unidade de Emergência 

Hospitalar ou acione o serviço de ambulância (Ecco-Salva ou SOS Unimed), caso 

possua. 

o Mantenha sua família informada a respeito dos telefones da AACRT (51) 3079-2450 

para casos de informações sobre o plano de saúde e emergências. 

 

2.5.2 Urgências Toxicológicas 

Para os casos de mordida de aranha, escorpião, abelhas e outros, intoxicação com produtos 

químicos caseiros, etc. ligue para o CIT - Centro de Informações Toxicológicas – 0800 

721.3000. Atendimento 24h. A ligação é gratuita e você será atendido por um especialista.  
É importante: 

 Manter a calma.  

 Ter a mão à embalagem ou rótulo do produto ou o nome da fonte da suspeita 
intoxicação para facilitar a correta identificação.  

 Identificar-se, informar o local que está ligando e seu número de telefone.  

 Relatar as condições da possível vítima.  

 Não confiar em informações da Internet que não sejam de sites oficiais.  
Site: www.cit.rs.gov.br 

2.5.3 Telefones úteis 

o Bombeiros     - 193 

o Brigada Militar  - 190 

o Defesa Civil        - 199 

o INSS - 0800 780191 

o SAMU - 192 

Tenha os números acima sempre à mão, no celular, na agenda, etc., onde possa encontrá-los 

facilmente. 

 

2.6 Óbito do Associado 
2.6.1 Procedimento em caso de falecimento: 

o primeiro documento a ser providenciado é o atestado de óbito. Se a morte 
aconteceu em um hospital, o documento será fornecido pelo médico. Se a morte for 
repentina ou se ocorrer em casa, sem assistência médica, a família deverá ligar para 
o SAMU - 192. O óbito precisa ser atestado por um médico através de um formulário 
próprio. Em casos de mortes violentas, o corpo deverá passar pelo Instituto Médico 
Legal (IML), que emitirá o atestado de óbito. 

o Nesta hora é importante que algum membro da família ou amigo assuma o controle 
destas providências dolorosas. Depois de obter o atestado, a família ou responsável 

http://www.cit.rs.gov.br/
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deverá comparecer a uma agência ou casa funerária para contratar o velório e o 
funeral.  

 
2.6.2 Documentos necessários (do falecido):  

o Carteira de Identidade (RG)  
o Certidão de nascimento ou de casamento  
o Carteira de Trabalho ou carnê do INSS (em caso de aposentadoria, pensão ou 

auxílio-doença)  
Observação: caso a família possua túmulo próprio, a documentação da propriedade deve ser 
levada à agência funerária e também ao cemitério.  
 
2.6.3 No Caso de Cremação 

O responsável deverá obter junto à funerária a autorização para a cremação, que deverá ser 
registrada em Cartório de Títulos e Documentos, com duas testemunhas. 

2.6.4 Serviços que podem ser contratados com Funerárias 

Capela para o velório, sepultura, cremação, translado, urna mortuária, vestuário de ordem 
sanitária. 

2.6.5 Comunicar o óbito 

2.6.5.1  Fundação Atlântico (BrTPREV) 

A Fundação Atlântico deverá ser comunicada o mais breve possível sobre o falecimento do 
aposentado ou pensionista a fim de cessar imediatamente o pagamento do benefício. Esta 
medida, além de correta, impedirá futuras complicações com a devolução acumulada dos 
valores pagos de forma indevida. Ligar para o 0800 6442001 e encaminhar cópia da certidão 
de óbito. 
Se o participante falecido tiver beneficiários inscritos na Fundação (esposa, filhos menores 
de 21 anos ou 24 anos cursando universidade ou ainda filho inválido), então estes farão jus 
ao Pecúlio por Morte (pago em uma vez) e ao benefício de pensão por morte, que é um 
benefício mensal (veja nos capítulos 3.1.4 e 3.1.5 mais informações sobre pensão e pecúlio 
na Fundação Atlântico).  
  
2.6.5.2  AACRT        

A AACRT precisa ser comunicada através do telefone (51) 3076-2450. Se associado falecido 
era usuário do plano de saúde da AACRT, a situação precisa ser atualizada. O plano Unimax 
oferece um seguro para a família do usuário falecido no qual dá isenção de pagamento da 
mensalidade do plano pelos próximos cinco anos. A família também deve averiguar na 
AACRT se o associado deixou algum seguro de vida em seu nome. 
 
2.6.6 Inventário dos Bens 

Se o falecido (ou a falecida) deixou bens imóveis ou monetários, a família deverá procurar 
um advogado de sua confiança num prazo de até 60 dias para proceder ao inventário (o 
prazo pode ser prorrogado). O inventário pode ser feito por via judicial ou extrajudicial - por 
escritura pública em um cartório civil. A não abertura do processo do inventário acarretará 
no pagamento de multa e pendências junto à Receita Federal. 
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A Receita Federal recomenda que a família comunique o falecimento junto a uma Delegacia 

da Receita em sua cidade para que o CPF seja cancelado. 
 

2.6.7 Pensão por Morte no INSS 
Benefício pago à família do trabalhador quando ele morre. Havendo mais de um pensionista, 
a pensão por morte será rateada entre todos, em partes iguais. A parte daquele cujo direito 
à pensão cessar será revertida em favor dos demais dependentes.  
Nota: O irmão ou o filho maior inválido fará jus à pensão, desde que a invalidez concluída 
mediante exame médico pericial seja anterior ou simultânea ao  óbito do segurado, e o 
requerente não tenha se emancipado até a data da invalidez. 
A cota individual do benefício deixa de ser paga: pela morte do pensionista; para o filho ou 
irmão que se emancipar, ainda que inválido, ou ao completar 21 anos de idade, salvo se 
inválido; quando acabar a invalidez (no caso de pensionista inválido). Não será considerada a 
emancipação decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior. 
O benefício pode ser solicitado pelo telefone 135, pelo portal da Previdência Social na 
Internet ou nas Agências da Previdência Social, mediante o cumprimento das exigências 
legais.  
 

 Valor do benefício  

Corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que 
teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito. Neste caso, 
corresponderá a 100% do salário-de-benefício. 
O salário-de-benefício é calculado com base na média dos 80% maiores salários-de-
contribuição do período contributivo do segurado, a contar de julho de 1994.  
Se o trabalhador tiver mais de um dependente, a pensão por morte será dividida igualmente 
entre todos. Quando um dos dependentes perder o direito ao benefício, a sua parte será 
dividida entre os demais. 

 Pagamento 

A pensão por morte será paga: 
o a partir do dia do óbito, se solicitada até 30 dias do falecimento;  
o a partir da data de entrada do requerimento, se solicitada após 30 dias do falecimento;  
o a partir da data da decisão judicial,  no caso de morte presumida;  
o a partir da data da ocorrência, nos casos de desaparecimento do segurado por motivo de 

catástrofe, acidente ou desastre, quando requerida até 30 dias desta data.  
o Se os dependentes forem menores de 16 anos de idade ou incapazes, o pagamento da 

pensão por morte será devido desde a data do óbito, no valor referente à sua parte. Para 
que os menores de 16 anos tenham direito às prestações desde a data do óbito, deverão 
requerer o benefício até 30 dias após completar essa idade; se o requerimento for 
posterior a esse prazo, correrá a prescrição qüinqüenal. 

 

 Habilitação posterior 

Para os casos em que, ao requerer o benefício, já exista pensão do mesmo instituidor para 
outro dependente, aplicar-se-ão as seguintes regras de pagamento: 

 se a pensão anterior não estiver cessada, o pagamento será devido a contar da data do 
requerimento, qualquer que seja o dependente;  
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 se a pensão anterior já estiver cessada, o pagamento será devido a partir do dia seguinte 
a tal cessação, desde que requerido até 30 dias do óbito. Se requerido após 30 dias do 
óbito, o pagamento será devido desde o requerimento. 

Informações: www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=26 – tel. 135   

2.6.8 Pensão por Morte na Fundação Atlântico 

A viúva (ou viúvo), os filhos menores de 21 anos (ou 24 anos que estiverem na faculdade) e 

demais pensionistas reconhecidos pelo INSS também têm direito à pensão mensal junto à 

Fundação Atlântico. Além de outros documentos exigidos pela Fundação Atlântico é 

imprescindível que os pensionistas enviem a carta de concessão da pensão por morte do 

INSS.  
De acordo com o Regulamento do Plano BrTPREV aprovado em 16/11/2009 pela  Secretaria 
de Previdência Complementar através do Ofício nº 3.429/SPC/DETEC/CGAT, o benefício de 
Pensão por Morte será concedido ao Beneficiário do Participante, sendo devido a partir do 
mês seguinte ao do requerimento dos Beneficiários. 
O Benefício de Pensão por Morte a ser concedido aos Beneficiários dos Participantes 
corresponderá: 
1. No caso de Participante oriundo do Plano Fundador, o valor de 50% (cinqüenta por 

cento) do Benefício Saldado que o Participante recebia e tantas cotas individuais de 
10% (dez por cento) quantos forem os Beneficiários até o máximo de 5 (cinco); 

2.  No caso de Participante oriundo do Plano Alternativo, o valor de 75% (setenta e cinco 
por cento) do Benefício Saldado que o Participante recebia e tantas cotas individuais 
de 5% (cinco por cento) quantos forem os Beneficiários até o máximo de 5 (cinco). 

Obs.:  Toda vez que se extinguir uma parcela do Benefício de Pensão por Morte Saldado pela 
perda da condição de um dos Beneficiários, será processado novo cálculo do benefício, 
considerando apenas os Beneficiários remanescentes.  

  
O Benefício de Pensão por Morte Saldado cessará no mês em que ocorrer a perda da 
condição do último Beneficiário. 
 
2.6.9 Pecúlio por Morte na Fundação Atlântico  

Além da pensão, quando o associado falece, os beneficiários legais cadastrados na Fundação 
até a época da migração ao plano BrTPREV têm direito ao Pecúlio por Morte. O pecúlio é 
pago em uma única parcela e não necessita da carta de concessão de pensão do INSS para 
ser solicitado. O Pecúlio por Morte é um benefício originário dos planos de benefícios 
Fundador e Alternativo que continua fazendo parte dos Planos BrTPREV com Benefício 
Saldado, Fundador e Alternativo. Por isso, é importante que você informe aos seus 
beneficiários legais na Fundação Atlântico que existe este direito no caso do seu falecimento 
e que deve ser requerido logo. 
 
O Pecúlio por Morte corresponde ao valor de dez vezes o Salário Real de Benefício – SRB (ou 
à sua proporcionalidade para quem era ativo) estabelecido na data da migração ao plano 
BrTPREV, corrigido mensalmente pelo INPC. No caso dos participantes oriundos do plano 
Alternativo, esse valor fica limitado a 40 vezes o teto da Previdência Social. 
Conforme consta na última versão do Regulamento do Plano BrTPREV disponibilizado no site 
da Fundação Atlântico (www.fundacaoatlantico.com.br), § 2º do Art. 141, o valor do Pecúlio 

http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=26
http://www.fundacaoatlantico.com.br/
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por Morte Saldado deverá pago até o último dia do mês seguinte ao do requerimento pelos 
beneficiários. 
Para requerer o Pecúlio por Morte, basta preencher o formulário disponível no site da 
Fundação Atlântico, (se não tiver acesso ao site, entre em contato com a AACRT). O 
formulário é o mesmo de solicitação da Pensão por Morte, mas, para não retardar o 
recebimento do valor do pecúlio, já que a Pensão do INSS demora um pouco mais, os 
beneficiários podem preenchê-lo assim que tiverem condições e mandar junto com a 
documentação exigida para a Fundação Atlântico - Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2901 – 
Torre Rio Sul – CEP: 22.290-160 – Rio de Janeiro/RJ. 
Os documentos necessários ao requerimento do Pecúlio são:  

-  Cópia do RG e CPF; 
-  Cópia do atestado de óbito; 
-  Cópia da certidão de casamento ou separação (estado civil), atualizada com averbação 

do óbito (se cônjuge). Cópia da certidão de nascimento atualizada e documento de união 
estável (se companheira); 

-  Cópia da certidão de nascimento ou documento de RG dos filhos menores de 21 anos. 
Em caso de filho com até 24 anos, também, comprovante de matrícula em curso superior 
do semestre e comprovante de pagamento do mês que está requerendo. Para inválido, 
documento comprovando inicio da invalidez conforme regulamento; 

-  Cópia do comprovante de residência atualizado (conta de telefone, água ou luz). 

Obs.: Não necessário ter a carta de concessão de Pensão por Morte do INSS para solicitar o 
Pecúlio por Morte na Fundação.  

 
2.6.10 Auxílio Funeral na Fundação Atlântico  

O auxílio funeral não é mais pago pelo Plano BrTPREV. 

Com a publicação da Lei nº 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 (Lei de Assistência Social) - 

Art. 40, foram extintos o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da 

Previdência Social, extinguindo-se também a concessão desses benefícios pelos planos 

Fundador e Alternativo (posteriormente BrTPREV). 

 

2.6.11 Óbito da esposa (o) do(a) associado(a) 

Caso a esposa ou esposo do associado tenha renda própria proveniente de trabalho (sendo 

contribuinte da previdência social) ou benefício junto ao INSS, no caso do seu falecimento, o 

associado deverá procurar o INSS de posse do atestado de óbito e demais documentos para 

requerer a pensão por morte para si e seus dependentes menores. Se esta for igualmente 

participante de fundo de pensão, então o associado terá direito à pensão também naquela 

entidade de previdência complementar. 

 
2.6.11.1  Beneficiários 

Conforme o Art. 14 do Regulamento do Plano BrTPREV, os participantes assistidos tem o 
direito de incluir, excluir ou alterar os seus beneficiários após a concessão da aposentadoria, 
porém essa alteração deverá ser precedida em análise atuarial. A inclusão e a alteração de 
dados de beneficiário poderão resultar na redefinição do valor do benefício de forma gerar a 
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necessidade de uma provisão matemática de Benefício concedido. Já a exclusão não causará 
alteração alguma ao valor do benefício.  
Caso a inclusão ou alteração gere um valor a ser constituído pelo participante, ele pode 
optar por reduzir o seu benefício ou depositar junto à Fundação, em parcela única, no prazo 
máximo de 30 dias, a contar da comunicação formal. 
Havendo desistência por parte do assistido em incluir o beneficiário ou modificar dados, este 
deverá informar à Entidade por escrito. 
 
2.6.11.2 Calendário de pagamentos  

A Fundação Atlântico divulga anualmente em seu portal www.fundacaoatlantico.com.br o 
cronograma com as datas de Pagamento dos Benefícios. Acesse e fique informado   

2.6.12  Imposto de Renda de Espólio 

O espólio está sujeito aos mesmos prazos e condições de obrigatoriedade na apresentação 
da declaração do imposto de renda de pessoas físicas. É importante que os familiares, o 
inventariante e o advogado procurem atender as exigências da Receita Federal, 
considerando que o espólio é obrigado a ser declarado. 
Informações: www.receita.fazenda.gov.br 
 
 

2.7  Aquisição de Medicamentos 
2.7.1 Na Fundação Atlântico 

o Convênio Rede de Farmácias Panvel. 
A Fundação Atlântico possui um convênio com a Rede Panvel de Farmácias, estendendo 
vantagens como descontos e pagamento em folha a todos os seus aposentados e 
pensionistas.  

Cartão Magnético - Quando solicitado pelo participante através da Central de 
Relacionamento da Fundação Atlântico (0800 644 2001), a PANVEL fornecerá um cartão 
magnético personalizado para permitir o acesso às compras com as vantagens do 
convênio, que será enviado para a sua residência pelo correio.   

Como Utilizar - O participante poderá, de posse do cartão PANVEL, dirigir-se a qualquer 
filial na Capital, Interior do Estado do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, e realizar suas 
compras à vista ou a prazo.  

 

Informações: www.fundacaoatlantico.com.br  / tel. 0800 644 2001 

 
2.7.2 Oferta de medicamentos pelo Governo do Estado  
O governo do Estado fornece medicamentos de uso contínuo e custo elevado para doenças 
como: diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e glaucoma.  

http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=357 

 

2.7.3 Farmácia Popular – Medicamentos a preço de custo 
A Farmácia Popular do Brasil é um programa criado pelo Governo Federal para ampliar o 
acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. A Fundação Oswaldo Cruz 

http://www.fundacaoatlantico.com.br/
http://www.fundacaoatlantico.com.br/
http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=357
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(FIOCRUZ), órgão do Ministério da Saúde e executora do programa, adquire os 
medicamentos de laboratórios farmacêuticos públicos ou do setor privado (quando 
necessário) e disponibiliza nas Farmácias Populares a preço de custo.  
O programa conta hoje com uma lista de 97 medicamentos classificados como essenciais, 
que atendem a 80% das doenças que atingem a população. Há casos em que o medicamento 
pode ser adquirido por um preço seis vezes menor do que o praticado pelo mercado. 
A única condição para a aquisição dos medicamentos disponíveis nas Farmácias Populares é 
a apresentação de uma receita médica ou odontológica. 
O programa Farmácia Popular do Brasil possui unidades próprias em funcionamento nos 
seguintes municípios do Rio Grande do Sul: Alegrete, Bagé, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, 
Esteio, Frederico Westphalen, Gravataí, Ijuí, Montenegro, Passo Fundo, Parobé, Porto 
Alegre, Santana do Livramento, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santiago, 
Santo Ângelo, São Borja, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Leopoldo, São Lourenço do 
Sul, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Torres, Novo Hamburgo, Uruguaiana, Vacaria e 
Venâncio Aires. Na rede de co-pagamento, o estado do Rio Grande do Sul possui 358 lojas 
credenciadas ao programa que exibem a marca "Aqui tem Farmácia Popular", sendo que 
dessas 100 estão em Porto Alegre. 
Em Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS criou a Farmácia-
Escola, engajando-se ao programa Farmácia Popular do Brasil, criando uma farmácia que 
funciona junto ao Hospital de Clínicas, na Rua Ramiro Barcelos nº 2.500 (telefone 51 3308-5728) 

e atende de segunda a sexta, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
Mais informações: Atendimento ao cidadão 0800 61 1997 ou 61 3315-2425 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1095 

 

2.7.4 Sites de procura de medicamentos pelo menor preço 

 Site Mais Preço – Buscador de medicamentos pelo menor preço entre farmácias 

da rede comercial de todo o país – http://www.maispreco.com/ 

 Consulta Remédios – Informe-se e compare os preços dos medicamentos on-line 

- http://www.consultaremedios.com.br/ 

 
Obs.: As receitas médicas têm validade por quatro meses. Após este período você não 
consegue mais adquirir os medicamentos prescritos na receita. 
 

 

3 Centro de Hospedagem 

A AACRT possui um apartamento em Porto Alegre localizado em frente à Sede Social, 

para uso dos Associados do interior do Estado quando se deslocam a Porto Alegre para 

consultas médicas ou realização de exames. O apartamento, que possui três dormitórios, 

cozinha completa e demais itens para o conforto dos hóspedes. Os hóspedes do Centro de 

Passagem estão protegidos pela Ecco-Salva. 

Maiores informações: www.aacrt.com.br – aacrt@aacrt.com.br/tel.: (51) 3219 1050 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1095
http://www.maispreco.com/
http://www.consultaremedios.com.br/
http://www.aacrt.com.br/
mailto:aacrt@aacrt.com.br
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4  Seguro de Vida e Outros 

4.1 Seguro de Vida, Automóvel e Residencial 
Fazer um seguro significa ser previdente quanto às incertezas do futuro. Seguro de vida, de 
automóvel ou residencial são formas de se amenizar situações difíceis que podem acontecer 
na vida.  
Os beneficiários do segurado que participam da Apólice de Seguro de Vida gerenciada pela 
AACRT têm direito a uma indenização de acordo com o valor contratado. Algumas apólices 
possuem também cobertura pela morte do cônjuge/companheira(o). Aos sócios está 
disponível também os Seguros de Automóvel e Residencial.  
Todas as apólices de seguro são contratadas através da Empresa Amauri Bueno Corretora de 
Seguros. 
Conheça e descubra o seguro mais adequado ao seu perfil e tenha a certeza de que as 
pessoas mais importantes para você ficarão amparadas se ocorrer um imprevisto. 
 

Por que fazer um seguro com a AACRT? 

Ao fazer um seguro com a AACRT você só tem a ganhar.  
Em caso de sinistro a AACRT assume todos os trâmites até o pagamento da indenização 
(encaminha documentos, cobrança e controle dos prazos de pagamento), bastando que 
você ou sua família entregue a documentação solicitada, diferentemente do que ocorre com 
seguros contratados junto a bancos ou diretamente com a seguradora. 
A AACRT possui vários tipos de seguros de vida. Conheça e descubra o mais adequado ao seu 
perfil e tenha a certeza de que as pessoas mais importantes para você não ficarão 
desamparadas se ocorrer um imprevisto. 
 
Formas de Ingresso no Seguro de Vida: 

O ingresso na apólice de seguro de vida se dá através de preenchimento de um cartão 
proposta, onde o segurado escolhe as coberturas e os valores a serem contratados. Após a 
aprovação, o segurado é comunicado pela AACRT e passa a fazer parte do grupo segurado. 
 
o Seguro de Automóvel 

Pedido de Cotação de Seguro de Automóvel 

Para que seja fornecida uma cotação de seguro de automóvel é preciso informar alguns 
dados do veículo e da(s) pessoa(s) que dirige(m) o mesmo. Após as informações 
respondidas, a Corretora Amauri Bueno buscará o melhor custo e coberturas possíveis para 
seus associados.  
 
o Seguro Residencial 

Pedido de Cotação de Seguro Residencial 

Certamente o imóvel de sua família, esta no topo dos bens mais valiosos, não havendo 
portanto, motivo para deixa-lo sem qualquer cobertura securitária. Assim como nos outros 
ramos de seguro, para que seja fornecida uma cotação, é preciso informar alguns dados 
básicos para que a Corretora Amauri Bueno busque o melhor custo e coberturas compatíveis 
ao perfil do associado. 
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Informações: www.aacrt.org.br – aacrt@aacrt.org.br/tel.: (51) 3076-2450 

 

Observação: A adesão maciça de associados torna os planos de seguros mais econômicos. 
4.2  Seguro DPVAT – Para os proprietários de Veículos  

Todos os proprietários de veículos automotores pagam anualmente o seguro (DPVAT), que 
tem o objetivo, indenizar pessoas transportadas ou terceiros envolvidos em acidentes de 
trânsito (com veículos automotores de via terrestre).  

A utilização do DPVAT é simples. Consulte o site http://www.dpvatseguro.com.br/ 

 
5  Outros tipos de Assistência Proporcionada pela Associação e 
Fundação 
 
5.1  Empréstimo na Fundação Atlântico 
Os Participantes Assistidos e os Pensionistas podem contratar empréstimo junto à Fundação 

Atlântico. 
Este empréstimo é concedido a partir da solicitação do participante e o seu deferimento é 
prerrogativa da Fundação, observando os limites determinados pelas regras estabelecidas e 
pela legislação vigente. 
 
Na primeira solicitação de empréstimo na Fundação Atlântico é necessário o preenchimento 
do formulário denominado “Contrato de Abertura de Crédito”, que você encontra no site da 
Fundação www.fundacaoatlantico.com.br. 
 
Contrato de Abertura de Crédito 
A solicitação é simples: basta preencher, datar e assinar o Contrato de Abertura de Crédito – 
em 2 vias - , anexar uma cópia legível de documento de identificação (Identidade ou CNH) e 
encaminhar para a Fundação Atlântico no seguinte endereço:  

Fundação Atlântico Rua Lauro Muller 116 Sala 2901 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 
22290-160. 
 

-  O contrato deverá conter a assinatura de 1 (uma) testemunha no local indicado; 
-  A assinatura no Contrato deverá ser igual a do documento de identificação encaminhado.  
 
Após a aprovação e cadastramento do seu limite, o contrato será válido para todas as novas 
demandas de empréstimo, não sendo necessário o envio de outros contratos para 
solicitações futuras. Depois de liberado o contrato, o participante poderá entrar no portal da 
Fundação Atlântico e fazer sua simulação e solicitação de empréstimo. O depósito do valor 
requerido será efetuado diretamente na conta corrente do participante e poucos dias. 
 
Limites para os Empréstimos 
1) Para o Participante Assistido o limite de empréstimo permitido é de 4(quatro) benefícios 

mensais (benefício mensal para o Participante Assistido corresponde ao valor do 
benefício pago mensalmente pela Fundação Atlântico, considerado o desconto de Pensão 
Alimentícia). 

2) O valor da prestação mensal está limitado a 50% (cinqüenta por cento) do valor do 

mailto:aacrt@aacrt.org.br
http://www.dpvatseguro.com.br/
http://www.fundacaoatlantico.com.br/
http://sistemas.fundacaoatlantico.com.br/AtendimentoNovoFBRT/anexos/Novo_ContratoEmprest_ATIVO_ASSIST__201209.pdf
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benefício na Fundação, considerado o desconto do Plano de Saúde para o Participante 
Assistido. 

 
-  Não é permitido ao participante ter, simultaneamente, mais de um empréstimo na 

Fundação Atlântico. 
-  Durante a vigência do contrato, o Participante poderá solicitar outro empréstimo, 

desde que tenha valor disponível para nova solicitação e tenha pago no mínimo 3 (três) 
prestações consecutivas, hipótese em que o contrato anterior será quitado e o saldo 
correspondente somado ao novo valor solicitado, sendo cobrados novos encargos. 

-  É permitido ao Participante cancelar a solicitação de empréstimo dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da aprovação do crédito. 

 
Taxas e Encargos 
Os empréstimos estarão sujeitos aos seguintes encargos: 
Taxa de juros: 7,8 % (sete vírgula oito por cento) ao ano, cobrados mensalmente; 
Índice de correção: INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) anual estimado e 
divulgado pelo Banco Central do Brasil, por meio do Sistema de Metas de Inflação - 
Expectativa de Mercado – Série de Estatísticas Consolidadas – Índice de Preços para cada 
período de 12 (doze) meses, aplicados mensalmente: 
a) O Índice anual estimado, aplicado mensalmente, será revisto a cada período de 12(doze) 
meses. Durante este período as prestações serão fixas. 
Taxa de administração: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano destinado a cobrir as 
despesas com administração e operação da carteira de empréstimos. 
Quota de Quitação por Morte: calculada em função da idade do participante e do prazo de 
amortização, calculada sobre o valor do empréstimo e incluída no saldo devedor na data da 
concessão e paga juntamente com as prestações mensais, doravante denominadas QQM; 
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF: calculado conforme disposição legal e 
descontado do valor do empréstimo no momento da sua concessão. 

 

Informações: www.fundacaoatlantico.com.br / tel. 0800 644 2001 

 

5.2 Escritórios de Advocacia - Convênios 

A AACRT firmou convênio com escritórios de advocacia nas mais diversas áreas do Direito, 

visando a oferecer aos seus associados um melhor acesso a consultas e a orientações 

jurídicas. Os profissionais realizam plantão na sede social da AACRT em dias determinados.  
Informe-se através do telefone (51) 3076-2450. 
 

1 – Escritório de Direito Social 

Av. Borges de Medeiros, 612 - 2º andar – Bairro Centro – POA – RS 
Fones: (51) 3215-9000 e (51) 9155-0244 
Áreas de atuação: Direito do Trabalho e Sindical, Previdência Pública e Privada e Saúde do 
Trabalhador. Plantão na AACRT: semanalmente na terça-feira das 15 às 17 horas. 
 
2 – Hermes Nunes Bittencourt - Adv. 
Rua dos Andradas, 756 – Conj. 203 – Bairro Centro – POA – RS 

http://www.fundacaoatlantico.com.br/
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Fones: (51) 3084-4177 e (51) 9961-5419 
Áreas de atuação: Direito Civil, Família, Trabalhista, Previdenciário, Tributário e FGTS. 
Plantão na AACRT: quinzenalmente, na segunda e quarta quarta-feira das 09h30min às 
11h30min. 
 
3 – Luis Dagoberto Paganella - Adv. 
Rua Dra, Rita Lobato, 191 – sala 207 – Bairro Praia de belas – POA – RS 
Fones: (51) 3212-6661 e (51) 3226-8866 
Áreas de atuação: Direito do Trabalho, Previdência Pública e Privada, Contratos, Defesa do 
Consumidor, Responsabilidade Civil, Imobiliário, de Família e Sucessões. 
Plantão na AACRT: Semanalmente, nas quartas-feiras das 15 às 17 horas 
 
4 – Martignoni, Tinoco & Moraes Advogados Associados  
Rua Dezesseis de Julho, 157 – Bairro São João – POA – RS 
Fones: (51) 3024-6872 e (51) 3024-6873 
Áreas de atuação: Direito de Família, Cível, Previdenciário, do Trabalho, Tributário e 
Imobiliário. Plantão na AACRT: Semanalmente, na quinta-feira das 15 às 17 horas 
 
5 – Moraes & Fernandez Advogados  
Rua Dr. Flores, 263 – Conj. 904 – Bairro Centro – POA – RS 
Fone: (51) 3062-6570 
Áreas de atuação: Direito Previdenciário, Trabalhista, Civil, Empresarial e de Família. Plantão 
na AACRT: Quinzenalmente, na primeira e terceira terça-feira das 09h30min às 11h30min. 
 

Informações: www.aacrt.org.br – aacrt@aacrt.org.br – Agendar sua consulta gratuita pelo 

telefone:  (51) 3076-2450 

 

5.3 Processos Ajuizados pela AACRT E SINTTEL 
Diversos processos individuais e coletivos estão ajuizados na justiça a favor do aposentado e 

pensionista. Para consultar o andamento do processo, o público alvo e a causa propriamente 

dita, consulte www.aacrt.org.br - aacrt@aacrt.org.br/tel.: (51) 3076-2450 e 

www.SINTTELRS.org.br / tel.: (51) 3286-9600 

  

6  Inclusão Digital - Informática para a terceira idade 

 Oficina de Informática na AACRT – Introdução ao conhecimento de informática 

(gratuito).  
Através da oficina de informática, a AACRT ajuda na iniciação do seu associado nos 
conhecimentos básicos da informática. Atenção, dedicação e boa vontade são as armas 
utilizadas para quebrar as barreiras e desmistificar as dificuldades de acesso ao mundo 
da informática. Participe. As reuniões acontecem nas terças-feiras na Associação. 

Informações: Serviço Social da AACRT – 3076-2450, ramal 180,  com Vera.  

 

 Programa de Inclusão Digital da Terceira Idade – Parceria entre AACRT, SINTTEL, ASTTI E 

AFABAN com objetivo de oferecer cursos de informática na Sede II do SINTTEL. 

mailto:aacrt@aacrt.org.br
http://www.aacrt.org.br/
mailto:aacrt@aacrt.org.br
http://www.sinttelrs.org.br/
http://www.aacrt.com.br/site/oficina_informatica.php
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Informações pelo telefone (51) 3211-2737. 

7 Segurança e Proteção para o Idoso e a Mulher  
 

7.1 Proteção ao Idoso 
 

 Estatuto do Idoso 

Após sete anos tramitando no Congresso, o Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 
2003 e sancionado pelo presidente da República no mês seguinte, ampliando os direitos dos 
cidadãos com idade acima de 60 anos. Mais abrangente que a Política Nacional do Idoso, lei 
de 1994 que dava garantias à terceira idade, o estatuto institui penas severas para quem 
desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. Veja os principais pontos do estatuto 
e como fazer valer esses direitos. Denuncie ao Conselho Estadual do Idoso pelo Telefone (51) 
3288 6688 e e-mail: cei@sjds.rs.gov.br 
 
o Direito à Saúde 

 O idoso tem atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS). 
A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de uso continuado (hipertensão, 
diabetes etc.), deve ser gratuita, assim como a de próteses e órteses. 
O idoso internado ou em observação em qualquer unidade de saúde tem direito a 
acompanhante, pelo tempo determinado pelo profissional de saúde que o atende. 
 
o Direitos quanto aos Planos de Saúde. 

 Ninguém pode ser impedido de participar de plano ou seguro de saúde por causa da 
idade ou de doença. 

 A mensalidade do plano de saúde da pessoa com mais de 70 anos não pode custar seis 
vezes mais do que a menor mensalidade cobrada pelo mesmo plano; 

 A partir dos 60 anos, quem estiver associado ao mesmo plano ou seguro saúde por mais 
de 10 anos não terá aumento de mensalidade por mudança de faixa etária; 

 A partir dos 60 anos qualquer aumento de mensalidade deverá ser autorizado pelo 
governo. 

Maiores informações podem ser obtidas na página do Ministério da Saúde: 
www.saude.gov.br 
 
o Bancos, Comércio e órgãos públicos 

O idoso deve ter preferência no atendimento em órgãos públicos e particulares. 
 
o Transporte Coletivo 

Os maiores de 65 anos têm direito ao transporte coletivo público gratuito. Nos veículos de 
transporte coletivo é obrigatória a reserva de 10% dos assentos para os idosos, com aviso 
legível. Em Porto Alegre o procedimento para a gratuidade é através da aquisição do cartão 
TRI, que deve ser solicitado no Centro Integrado de Passagem Escolar e Isenção, na Rua 
Uruguai, 45 – Centro – Porto Alegre. Os documentos necessários para o cadastramento de 
idosos com idade igual ou superior a 65 anos são CPF e Carteira de identidade.  Para idosos 
com idade de 60 a 64 anos é necessário, além do CPF e da Carteira de identidade, também 

mailto:cei@sjds.rs.gov.br
http://www.saude.gov.br/
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Comprovante de renda (de até 3 salários mínimos nacionais) e um Comprovante residencial. 
Nas demais cidades, procurar informações junto à Prefeitura de sua cidade. 
Nos transportes coletivos interestaduais, o estatuto garante a reserva de duas vagas 
gratuitas em cada veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Se 
o número de idosos exceder o previsto, eles devem ter 50% de desconto no valor da 
passagem, considerando-se sua renda. (Caso o idoso não tenha como comprovar sua renda, 
ele deve providenciar a Carteira do Idoso) 
 
o Entidades de Atendimento ao Idoso 

O dirigente de instituição de atendimento ao idoso responde civil e criminalmente pelos atos 
praticados contra o idoso. 
A fiscalização dessas instituições fica a cargo do Conselho Municipal do Idoso de cada cidade, 
da Vigilância Sanitária e do Ministério Público. 
A punição em caso de mau atendimento aos idosos vai de advertência e multa até a 
interdição da unidade e a proibição do atendimento aos idosos. 
 
o Lazer, Cultura e Esporte 

Todo idoso tem direito a 50% de desconto em atividades de cultura, esporte e lazer. 
 
o Trabalho 

É proibida a discriminação por idade e a fixação de limite máximo de idade na contratação 
de empregados, sendo passível de punição quem o fizer. 
O primeiro critério de desempate em concurso público é o da idade, com preferência para os 
concorrentes com idade mais avançada. 
 
o Habitação 

É obrigatória a reserva de 3% das unidades residenciais para os idosos nos programas 
habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos. 
 
 
7.2 Segurança do Idoso 

o Núcleo Especializado dos Direitos do Idoso 

Os defensores públicos são advogados que trabalham gratuitamente para pessoas que não 
têm condições de pagar um advogado para: a) dar orientações em relação a seus direitos; b) 
para defender a pessoa em caso de serem réu em processo judicial e c) para entrar na justiça 
e fazer valer direitos da pessoa.  
 
o Violência e Abandono 

Nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão. 
Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos 
meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode ser condenado 
e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. 
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Famílias que abandonem o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas 
necessidades básicas, podem ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção 
e multa. 
Para os casos de idosos submetidos a condições desumanas, privados da alimentação e de 
cuidados indispensáveis, a pena para os responsáveis é de dois meses a um ano de prisão, 
além de multa. Se houver a morte do idoso, a punição será de 4 a 12 anos de reclusão. 
Qualquer pessoa que se aproprie ou desvie bens, cartão magnético (de conta bancária ou de 
crédito), pensão ou qualquer rendimento do idoso é passível de condenação, com pena que 
varia de um a quatro anos de prisão, além de multa. 
 

www.ssp.rs.gov.br/portal/principal.php?action=dicas   
 
7.3 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

A violência contra as mulheres é crime e a lei prevê punição para quem os comete. Mas, 
para isso, é necessário que os agressores sejam denunciados, o que nem sempre é fácil. 
Muitas mulheres sentem vergonha ou têm medo de recorrer a uma delegacia tradicional 
para denunciar a violência e os abusos que sofrem. Para contornar esse problema, foram 
criadas as Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). 
Para oferecer um espaço mais adequado e acolhedor a essas mulheres o atendimento 
também é feito por profissionais do sexo feminino. Essas profissionais são especializadas em 
investigar crimes cometidos e orientar mulheres vítimas de violência. 
Os crimes contra a mulher não precisam ser denunciados exclusivamente nas Delegacias de 
Defesa da Mulher. Todo o distrito policial pode receber estas queixas e, caso a vítima 
solicite, o caso pode ser transferido para uma das Delegacias de Defesa da Mulher. Para que 
a transferência ocorra, é preciso que ela seja solicitada no registro da ocorrência. 
Para descobrir qual a Delegacia da Mulher mais próxima em sua cidade disque 180. 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do RS 

Informações: Praça Mal. Deodoro, 101 – 3º andar – Sala 309 – Tel.: 3210-2095 – Site: 

http://www.al.rs.gov.br/com/comissa.asp?id_comissao=46&id_tipocomissao=1&id_comite

m=apr   e-mail: ccdh@al.rs.gov.br 
                               

 Direitos das pessoas portadoras de deficiência  

As pessoas portadoras de deficiência, seja ela motora, orgânica ou sensorial, possuem 
direitos específicos protegidos pela Constituição Federal.  
A partir da Constituição Federal de 1988, o portador de deficiência  passou a gozar de um 
"status" nunca antes experimentado do ponto de vista jurídico, de forma que a sociedade 
passou a trabalhar o pensamento de que é ela que deve se preparar para atender às suas 
necessidades especiais, considerando que o contrário implica em exclusão social, 
marginalização, injustiça social. 
 

7.4 Defesa do consumidor – PROCON-RS 

O PROCON-RS tem como objetivo a proteção dos cidadãos em todas as relações de consumo 

previstas Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078/90. Desta forma, o PROCON, 

é o local onde o consumidor terá apoio tanto informativo para efetuar um melhor consumo, 

quanto, por qualquer forma, tiver seus direitos violados. Procure o PROCON de sua cidade. 

http://www.ssp.rs.gov.br/portal/principal.php?action=dicas
http://www.al.rs.gov.br/com/comissa.asp?id_comissao=46&id_tipocomissao=1&id_comitem=apr
http://www.al.rs.gov.br/com/comissa.asp?id_comissao=46&id_tipocomissao=1&id_comitem=apr
mailto:ccdh@al.rs.gov.br
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A proteção e defesa do consumidor no estado do Rio Grande do Sul é coordenada pela 
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, que, através do Departamento da 
Cidadania, mantém o Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON-RS. 
O PROCON-RS está estruturado em conformidade com a Lei Estadual 10.913/97. 
Tem como objetivo a proteção dos cidadãos em todas as relações de consumo tipificadas no 
Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078/90. Desta forma, o PROCON, é o local 
onde o consumidor terá apoio tanto informativo para efetuar um melhor consumo, quando, 
por qualquer forma, tiver seus direitos violados.  
Cabe ao PROCON orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e 
denúncias de consumidores; fiscalizar preventivamente os direitos do consumidor e aplicar 
as sanções, quando for o caso. 
COMO FAZER UMA RECLAMAÇĂO (segunda a sexta-feira) - Para fazer uma reclamação é 
necessário comparecer ao PROCON-RS no horário das 08h30 às 18 horas nos setores 
administrativos, e o atendimento ao público, em todas as áreas, é das 10 horas as 16 horas,  
ininterrupto. 

Informações: http://www.procon.rs.gov.br/portal/index.php  Reclamações sobre Alimentos 

/ Medicamentos / Habitação / Planos de Saúde / Internet Banda Larga:  

Segunda Turma - Serviços Privados  - Telefone: (51) 3212-6631 Fax:  (51) 3228-8741 
 

8 Isenções por doença ou deficiência 
8.1 Isenção no Imposto de Renda (lei 7.713/88) pelas seguintes doenças: 

As aposentadorias motivadas por acidente de trabalho, assim como concedidas a portadores 

de diversas moléstias profissionais têm seus rendimentos isentos de IR. A isenção inclui o 

benefício recebido da Fundação Atlântico.  

A comprovação da doença é feita por meio de laudo pericial emitido por serviço médico da 

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Depois de concedida a isenção 

pelo INSS, o participante deve requerer a mesma isenção junto à Fundação Atlântico, 

encaminhando o documento de isenção emitido pela Previdência Social. As doenças que 

isentam de IR são: 

-  Tuberculose ativa; 

-  Hanseníase (lepra); 

-  Alienação mental (loucura); 

-  Neoplasia maligna (câncer); 

-  Cegueira; 

-  Paralisia irreversível e incapacitante; 

-  Cardiopatia grave (doença grave do coração); 

-  Doença de Parkinson (doença caracterizada por tremores e rigidez facial); 

-  Espondioartrose anquilosante (artrose aguda nas vértebras); 

-  Nefropatia grave (mau funcionamento ou insuficiência dos rins); 

-  Estado avançado da doença de Paget  (inflamação deformante dos ossos); 

-  Síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS; 

- Contaminação por radiação, com base em conclusões da medicina especialidade; 

-  Hepatopatia grave (doença grave do fígado); 

http://www.procon.rs.gov.br/portal/index.php
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-  Esclerose múltipla; 

-  Fibrose cística. 

OBSERVAÇÃO: Pesquise a legislação no site http://www.receita.fazenda.gov.br 

 

8.2 Isenção de ICMS e IPI para deficientes físicos na aquisição de carros 

Os portadores de deficiência física que podem dirigir carros adaptados possuem isenção de 

IPI na aquisição de automóveis. Requerer junto à Receita Federal com base na Lei nº. 8.989, 

de 24 de fevereiro de 1995, alterada pelo art. 29 da Lei nº. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 

e pelo art. 2º da Lei nº. 10.182, de 12 de fevereiro de 2001. Será isento também de ICMS, 

tendo que se dirigir à Secretaria da Fazenda em sua cidade para requerer esta isenção. 

O deficiente físico que depende de outra pessoa para dirigir automóvel somente terá direito 

à isenção do IPI.  

http://www.receita.fazenda.gov.br 

 
8.3 Isenção de mensalidades para profissionais aos 65 anos  
 

CREA - Serão isentos do pagamento de anuidade aqueles profissionais que completarem 65 
anos de idade ou 35 anos completos de registro no Sistema, desde que não possuam 
quaisquer débitos no momento da concessão. 
SENGE - Os associados aposentados, com idade a partir de 65, podem solicitar isenção da 
anuidade social mediante a seguinte condição: 

 Estar em dia com a anuidade social; 
 Estar aposentado (apresentar comprovante); 
 Ter no mínimo 5 anos de associação ao SENGE/RS. 

CRA - O profissional registrado, quite com suas obrigações, pode ter o seu registro remido 
quando: 

 Comprovar idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) e conte com mais de 20 
(vinte) anos, ininterruptos ou não, de cumprimento de suas obrigações com o CRA;  

 Comprovar aposentadoria por invalidez, mesmo com idade inferior a 65 (sessenta e 
cinco) anos; 

 Requerer o Registro Remido ao Presidente do CRA. 

 

9 Principais Entidades dos aposentados e Telefônicos  
9.1 Fundação Atlântico de Seguridade Social – (sucessora da Fundação CRT e da 

Fundação BrTPREV) 

Endereço: Rua Lauro Müller, 116, sala 2901 - Torre do Rio Sul - Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-160 - Fax: (21) 3873-9277 – CENTRAL DE 

RELACIONAMENTO -  0800 6442001  

Horário de Atendimento: De 2a a 6a feira: das 7h às 19h. 

www.fundacaoatlantico.com.br 

 

9.2 Associação dos Aposentados da CRT – AACRT 

Rua Dr. Ramiro D’Ávila, nº 176, Bairro Azenha - Porto Alegre – RS –  CEP 90620-050; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.fundacaoatlantico.com.br/
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Tel.: (51) 3076.2450 – e-mail: aacrt@aacrt.org.br   Site: www.aacrt.org.br 

Ouvidoria:  

 

9.3 Associação dos Profissionais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação - 

ASTTI 

Beco do Souza Costa, 750. Jardim Ypu - Porto Alegre - (51) 3387.5444 –  

E-mail: ASTTI@ASTTI.com.br   Site: www.ASTTI.com.br 

 

9.4 Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul - SINTTELRS 

o SEDE I - Rua Washington Luis, 572 – Porto Alegre – RS - CEP 90010-460. Telefone: 

(51) 3286.9600 - Fax: 3226.2627.   

o SEDE II - Rua General Auto, 349 - Centro - Porto Alegre - (51) 3211-2737 

 E-mail: SINTTELRS@SINTTELRS.org.br    Site: www.SINTTELRS.org.br. 

o COLÔNIA DE FÉRIAS DE RONDINHA 
Rua Alvorada, 425 
Rondinha - Litoral Norte 
(51) 3606-1313 

o SEDE CAMPESTRE BECO DO CEGO 
Rua Chrispim Antonio Amado, 3200 
Estrada Lami Parada 11  
(51) 3258 – 5188 

 

10 Entidades Estaduais / Nacionais na defesa dos interesses do 
aposentado  

 

 ANAPAR  -  Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão  
 
A ANAPAR (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão) é a primeira e única 
representante, no Brasil, dos associados a entidades de previdência complementar. Foi 
fundada no dia 24 de maio de 2001, em Belo Horizonte (MG), a partir da necessidade de 
unificar a luta de todos os participantes dos fundos de pensão brasileiros, ativos e 
aposentados, vinculados aos fundos fechados ou abertos, sejam eles patrocinados por 
empresas públicas ou privadas, ou pelos governos federal, estadual e municipal. Está 
sediada em Brasília – DF, centro das mais importantes decisões políticas do país. 
O objetivo da ANAPAR é representar e defender os interesses dos participantes de fundos de 
pensão junto aos poderes públicos – Executivo Legislativo e Judiciário -, junto às empresas 
patrocinadoras e às entidades de previdência. Está habilitada, inclusive, a representar 
judicialmente seus associados.  
A filiação à ANAPAR é individual. Para se associar, o único requisito é ser participante ou 
beneficiário de qualquer fundo de pensão. O associado contribui com a anuidade de R$ 
25,00. 
Os órgãos de gestão da ANAPAR são: uma diretoria executiva de treze membros, um 
conselho fiscal de três membros e respectivos suplentes, e um conselho deliberativo de 

mailto:aacrt@aacrt.org.br
http://www.aacrt.org.br/
mailto:astti@astti.com.br
http://www.astti.com.br/
mailto:sinttelrs@sinttelrs.org.br
http://www.sinttelrs.org.br/
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vinte e quatro membros e respectivos suplentes. Esses conselheiros deliberativos assumem, 
também, a função de representantes regionais da entidade. 
A AACRT tem participação ativa na ANAPAR, mantendo sua representatividade através da 
condução de seus sócios como membros titulares do Conselho Deliberativo e do Diretor-
Tesoureiro da Anapar Nacional, que também pertence ao quadro social da AACRT. 
A importância assumida pela ANAPAR na defesa dos planos BrTPREV, Fundador e Alternativo 
tem sido fundamental nos últimos anos, por isso a necessidade de que cada vez mais 
associados da AACRT também se engajem à  Anapar. 
Acesse o site http://www.anapar.com.br e associe-se. 
 

 COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas  
 
A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP) é uma sociedade civil sem 
fins lucrativos que representa, em âmbito nacional, as entidades de trabalhadores 
aposentados e pensionistas do país. Seu objetivo é defender os interesses desse segmento e 
reivindicar o cumprimento dos seus direitos. Para isso, promove ações com suas federações 
e demais entidades filiadas para tratar de assuntos de interesse do movimento e definir 
estratégias de ação.  
A COBAP foi fundada em 1985, no IX Congresso Nacional dos Aposentados e Pensionistas 
(CNAP), realizado de 10 a 13 de outubro, na cidade de Curitiba (PR), e surgiu como resultado 
do empenho e ação de grupos de aposentados que buscavam uma organização que pudesse 
representá-los nacionalmente. O endereço do site da COBAP é  
http://cobap.maquinaweb.com.br.  
 

 FETAPERGS - Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande 
do Sul  

A iniciativa de fundar uma federação que congregasse interesses comuns aos aposentados e 
pensionistas do Estado partiu de um grupo de pessoas ligadas a diversas associações de 
aposentados sob a liderança de Divo Gervásio do Canto e da assessoria de Jairo Dornelles. A 
primeira preocupação era unir forças, centralizando a atuação e ganhando 
representatividade política na defesa dos nossos interesses. Assim, em 24 de janeiro de 
1984, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, nasceu oficialmente a Fetapergs.  
A Fetapergs é composta hoje por uma diretoria, conselho de representantes, 13 delegacias 
regionais e 120 Entidades filiadas e um departamento jurídico. Filiada à Cobap, seus 
diretores trabalham voluntariamente, sendo a sua principal fonte de renda as mensalidades 
das associações. A partir de 1997, com a confecção das carteirinhas de passagens 
intermunicipais e com o Sistema 1% que algumas associações repassam à Fetapergs, a 
federação passou a contar com um suporte financeiro que permitiu planejar melhor as 
atividades e estar presente em eventos e reuniões inclusive fora do Estado, dando maior 
credibilidade e reforçando a presença na cena política do País. 
Para conhecer mais a Fetapergs, acesse o site http://www.fetapergs.org.br/ 
 

 PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) é uma autarquia 
vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável por fiscalizar as atividades das 
entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão). A Previc atua como 
entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de 

http://www.anapar.com.br/
http://www.fetapergs.org.br/
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previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência 
complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, 
observando, inclusive, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mais informações poderão ser 
encontradas no endereço: www.previdenciasocial.gov.br 
O Diretor-Superintendente da Previc atualmente é José Maria Rabelo. O endereço, telefone 
e e-mail para contato são os seguintes:  

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco “N”, 9° andar 
Brasília - DF 
CEP 70.040–020 
e-mail: previc.gab@previdencia.gov.br 
Fones: (61) 2021-2002 / 2003 / 2004 

 

 ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora vinculada ao 
Ministério da Saúde e responsável pelo mercado de planos de saúde no Brasil. 

A sede da ANS fica na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Augusto Severo, n° 84, no bairro 

da Glória. O atendimento ao cidadão e às empresas de planos de saúde é feito pela Central 

de Atendimento na internet, pelo Disque - ANS 0800 701 9656 e pelos Núcleos da ANS 

espalhados pelo país. 

 Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI 

http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/idoso/fale-conoosco 

 ASBRAPE - Associação Brasileira de Revisão de Aposentadoria e Pensão 

http://www.asbrape.org.br/index.html 

 

11 Obrigações do aposentado para garantia dos seus direitos  
 

 Responda ao Recadastramento da Fundação sempre que solicitado; 

 Mantenha o endereço atualizado junto as Entidades (naquelas com vínculo Social); 

 Vote nas eleições das Entidades sempre que solicitado; 

 Participe das assembléias ordinárias e extraordinárias de sócios de sua Associação 

quando convocado; 

 Tenha total interesse nas causas que indique a sua condição de aposentado, buscando 

toda e qualquer notícia através das suas entidades de classe;  

 Colabore enviando assuntos e questionamentos de interesse coletivo para a associação.  

12  Recomendações e Dicas Úteis  

12.1 Na área da Segurança: 

o Assaltos e Seqüestros 

http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/idoso/fale-conoosco
http://www.asbrape.org.br/index.html
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 Mesmo que o momento exija cuidados, não se precipite. Comprar uma arma, por 
exemplo, pode ter conseqüências trágicas.  

 Procure manter a calma diante de uma arma, mesmo que isso pareça difícil. O 
bandido está sempre mais nervoso do que a vítima, mas, em geral, não tem a 
intenção de matar.  

 Não reaja, nem tente fugir. Forneça o que exige o criminoso. Assim, o tempo do 
roubo será menor.  

 Não faça movimentos bruscos e procure alertar o assaltante dos gestos que 
pretende realizar, como pegar uma carteira, por exemplo.  

 Tenha consciência de que há possibilidade de existir outra pessoa dando 
cobertura ao crime.  

 
o Em casa 

 Tenha sempre à mão o telefone de emergência: 190 Brigada Militar; Bombeiros; 
Polícia Civil.  

 Quando chegar ou sair de casa, fique atento. Essas são as ocasiões mais propícias 
para roubos e seqüestros. Se desconfiar, aguarde, dê uma volta no quarteirão e 
chame a Brigada Militar pelo fone 190.  

 Marque hora com as pessoas que farão serviços em sua casa; exija sempre 
identificação e nunca as deixe sozinhas. Guarde em local seguro as notas fiscais 
de série de seus bens (TV, som, vídeo, relógios).  

 Ao sair, certifique-se de que as portas e janelas voltadas para áreas externas 
estão trancadas, inclusive a garagem.  

 Procure conhecer seus vizinhos - onde trabalham, telefones, hábitos, horários de 
saída e chegada.  

 Selecione criteriosamente os prestadores de serviço de sua residência, com 
referências anteriores.  

 Instale grade nas janelas, olho mágico e trancas nas portas.  
 Não forneça dados pessoais por telefone e oriente os empregados para que 

façam o mesmo.  
 Ao viajar, suspenda a assinatura de jornais e revistas e solicite a uma pessoa de 

confiança que pegue suas correspondências.  
 As crianças devem ser orientadas para não abrir a porta para estranhos e nem 

trazê-los para casa sem autorização.  
 Mantenha o controle das chaves de sua residência, só fornecendo cópias para 

pessoas de confiança.  
 
o No trânsito  

 Use aparelhos CD e rádios de gaveta. Muitos ladrões estouram o vidro do carro 
ou o painel para levar os aparelhos.  

 À noite, em semáforos, fique atento ao retrovisor e mantenha o veículo a uma 
distância razoável do carro da frente. Essa providência facilitará o arranque em 
caso de emergência.  

 Não deixe o carro estacionado na rua, principalmente durante a madrugada. 
Procure deixá-lo próximo a locais vigiados durante todo o dia e noite.  

 Evite ficar sozinho em pontos de ônibus isolados, especialmente noite.  
 Saiba de cor a placa do seu automóvel 
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 Utilize travas de segurança e alarme no carro.  
 Ao descer, leve com você embrulhos, bolsas, pacotes e roupas, assim como 

documentos do carro.  
 Esteja atento a cotoveladas, empurrões ou conversas banais nos coletivos. Essas 

atitudes podem significar o início de um crime.  
 Evite namorar ou ficar conversando dentro do carro à noite.  
 Acostume-se a trancar as portas e não deixar as janelas abertas.  
 Em ônibus com poucos passageiros, sente-se próximo ao motorista. Separe o 

dinheiro da passagem para não mostrá-lo na hora de pagar.  
 
o Em vias públicas  

 Bolsas devem ser conduzidas na frente do corpo, com as alças firmemente 
seguradas.  

 Em trechos escuros ou desertos, prefira o ponto da calçada mais próximo da rua.  
 Não use carteira nos bolsos de trás.  
 Não transite a pé ou em transporte coletivo portando somas elevadas, jóias ou 

outros valores. Se você achar que está sendo seguido, atravesse a rua ou entre 
em algum estabelecimento.  

 Evite utilizar caixas eletrônicos em locais isolados.  
 Tenha cuidado com o número de sua senha bancária. Referências óbvias, como a 

data de nascimento facilitam correlação para uso indevido.  
 Não reaja a assaltos. Evite fazer gestos bruscos que possam ser confundidos 

como reação da sua parte. Mantenha-se calmo. Quando possível, telefone para o 
190 e procure a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência.  

 Ao retirar dinheiro do banco, guarde-o cuidadosamente em lugar discreto. 
 Não conte o valor em público. 
 Se perceber que está sendo seguido por alguém, aja com naturalidade e entre em 

qualquer lugar público.  
 Carregue seu celular da maneira mais discreta possível.  
 Não ande com todos os seus documentos ou todos os seus cartões de crédito, se 

não houver extrema necessidade.  
 

o Quando for vender seu carro 
 Lembre de ir até o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) mais 

próximo e fazer uma Comunicação de Venda. Assim você evita multas e pontos 
do novo proprietário no seu prontuário. O CRVA é o local onde você resolve todas 
as questões relativas a veículos.  

 
o Se você acaba de comprar um carro 

 Não perca tempo. Você tem 30 dias para ir ao Centro de Registro de Veículos 
Automotores (CRVA) mais próximo e transferir a propriedade do veículo para o 
seu nome. Caso contrário, você evita uma multa de 120 UFIRs. E lembre-se: O 
CRVA é o local onde você resolve todas as questões relativas a veículos.  

  
o Se você é proprietário de veículo e mudou de endereço 
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 Vá até o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) mais próximo e 
atualize seus dados. Para isso, basta levar um comprovante de endereço. Com o 
seu cadastro atualizado, não há risco de você deixar de receber a sua 
documentação em casa, entregue pelo Correio. E não esqueça: o CRVA é o local 
onde você resolve todas as questões relativas a veículos.  

 
o Se você precisa renovar a sua carteira de habilitação 

 Não deixe para os últimos dias. Dirija-se ao Centro de Formação de Condutores 
(CFC) mais próximo. Leve a carteira atual, duas fotos , RG, CPF e comprovante de 
endereço. Faça o exame médico e, em até 10 dias úteis, receberá o novo 
documento em casa. É no CFC que você resolve todas as questões relativas a 
habilitação.   

 
o Se você recebeu uma notificação de infração de trânsito 

 Não se detenha apenas no valor da multa a ser paga. Leia com muita atenção 
todas as instruções sobre recursos, indicação de condutor, endereços e prazos. 
Você ganha tempo e agiliza todo o processo, dirigindo-se ao local certo no prazo 
correto.   

 
o Você quer contestar uma multa de trânsito? 

 Se a notificação indica que a infração é de responsabilidade do condutor, você 
não precisa ficar com a pontuação desta multa no seu prontuário. Indique o 
condutor no prazo de até quinze dias, seguindo as instruções da notificação. 
Nesse documento, você encontra todas as informações necessárias para 
apresentar o condutor.  

 
o Você emprestou o seu carro e agora recebeu uma multa? 

 Se a notificação indica que a infração é de responsabilidade do condutor, você 
não precisa ficar com a pontuação desta multa no seu prontuário. Indique o 
condutor no prazo de até quinze dias, seguindo as instruções da notificação. 
Nesse documento, você encontra todas as informações necessárias para 
apresentar o condutor.  

  
o Em casos de acidentes de trânsito  

Na Capital: 
 Em acidentes que impliquem apenas danos materiais, o cidadão poderá se dirigir 

a qualquer Delegacia de Polícia a fim de efetuar o registro de ocorrência.   
 É recomendável ao interessado coligir o maior número de informações acerca dos 

envolvidos, tanto em relação aos veículos quanto no tangente aos condutores.  
 

 Em caso de fuga do responsável pelo acidente, é importante guardar informações 
fundamentais sobre o veículo, tais como placa, cor e modelo, e providenciar 
imediatamente o registro de ocorrência.  

 Nos acidentes que impliquem danos pessoais, o registro de ocorrência deverá ser 
efetuado no Plantão de Acidentes do DPTRAN, sito na Rua Freitas e Castro, s/nº, 
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Palácio da Polícia Civil, cujo funcionamento é ininterrupto, nas 24h do dia. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones 3288.2281 e 
3288.2282.  

  
No Interior: 

 Em caso de acidentes de trânsito, tanto os que impliquem apenas em danos 
materiais, quanto os que resultem em danos pessoais, o cidadão deverá dirigir-se 
à Delegacia de Polícia a fim de efetuar o registro de ocorrência.  

 
o Perda de Documentos  

 Imediatamente entre em contato com seu banco e operadora de cartão de 
crédito.  

 Logo após, encaminhe-se a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.  
 As informações devem ser as mais completas possíveis; considere que a falta de 

informações poderá prejudicá-lo.  
 Contate os serviços de auxílio aos consumidores, nos telefones: 
 SPC - CHEQUE: (0800) 051 8001 
 Claro Digital: (0800) 51 1234 
 Telefônica Celular 
 Pré-Pago: (0800) 51 1111 
 Conta: (0800) 51 1404   

 

o Em casos de furto de veículo  

 Entre em contato o mais rápido possível com as centrais de polícia (190) ou (194).  
 Informe o maior número possível de dados sobre o veículo (placa, cor, modelo, 

ano, outros).  
 Encaminhe-se a uma delegacia para o devido registro da ocorrência.  
 Os proprietários de veículos segurados devem comunicar de imediato sua 

empresa seguradora. Também deverá ser comunicado se outra pessoa possui 
cópia das chaves do veículo, ou costuma sair com o mesmo.  

 Em caso do veículo ter sido furtado em estacionamento de aluguel, shopping ou 
assemelhados, lembre de guardar ou manter consigo o ticket do estacionamento.  

  
o Em casos de pessoas desaparecidas  

 Tente rastrear os últimos passos da pessoa desaparecida.  
 Tente identificar as roupas usadas em seu último aparecimento, levando em 

consideração itens como cores  
 Antes do registrar o desaparecimento junto à Polícia Civil você deve manter 

contato com parentes, amigos, namorados, vizinhos.  
 Se você possui familiares que residam em outras localidades, tente entrar em 

contato com os mesmos, pois muitos desaparecidos costumam se refugiar em 
casas de amigos ou parentes que moram em outras localidades.  

 Converse com as últimas pessoas que tiveram contato com o desaparecido para 
avaliar a sua situação psicológica e emocional (estado de espírito) tentando obter 
uma possível indicação do motivo e/ou destino do mesmo.  
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 Ao registrar a ocorrência, se possível, leve uma foto recente do desaparecido, de 
maneira a permitir melhor identificação das características físicas da pessoa 
(altura, cor, etc.).  

 Entre em contato com os Hospitais, Departamento Médico Legal (DML) para 
saber se o desaparecido não sofreu algum acidente ou foi vítima de violência.  

 Em caso de o desaparecido ser criança: 
 Tente identificar as roupas, se fala, se sabe indicar onde mora, sabe 

escrever/telefonar, se costuma ir a casa de amigos sem avisar.  
 Em caso de pessoas com debilidade mental, tente informar quantas vezes já 

desapareceu, onde foi encontrada, se estava recolhido a algum hospital ou casa 
de tratamento.  

 Quando da localização da pessoa desaparecida, o comunicante do 
desaparecimento deverá retornar à delegacia de polícia na qual foi comunicado o 
desaparecimento, a fim de dar ciência às autoridades policiais, que 
providenciarão a baixa junto ao sistema informatizado.  

 

o Diminua o risco de incêndios  

 Fique atento: vazamento de gás, problemas na rede elétrica e até cinzeiros 
podem provocar fogo.  

 Utilize o botijão na posição vertical (em pé).  
 Não deixe botijões de gás em contato direto com o fogão ou em local sem 

ventilação.  
 Não utilize fogareiros com botijões de 13 ou 10 Kg.  
 Quando instalar o seu botijão, teste-o com espuma de sabão para verificar se há 

vazamento. Caso haja formação de bolhas, indicando saída de gás, troque-o 
imediatamente. Se não conseguir resolver o problema, procure, rapidamente, 
orientação do Corpo de Bombeiros pelo fone 193.  

 Não ligue mais de um aparelho elétrico simultaneamente na mesma tomada. 
 Muitos incêndios ocorrem por sobrecarga elétrica.  
 Ao sentir cheiro de gás, evite ativar qualquer fonte de calor: não acenda luzes, 

apague cigarros e bocas de fogão. - Abra as portas e janelas para ventilar o 
ambiente.  

 Nunca deixe uma panela no fogo ao sair da cozinha.  
 Acenda 1º o fósforo, depois gire o botão do fogão.  

 
o Na área da Previdência: 

 Tenha sempre a preocupação de informar à sua família e/ou seus beneficiários a 
respeito do seguro contratado, bem como das condições gerais da apólice. 

 Informe sua família sobre o benefício de pensão na Fundação Atlântico e também 
sobre o Pecúlio Por Morte que ela terá direito após a sua morte. 

 Oriente sua esposa e filhos a entrar em contato com a AACRT para receber 
orientações sobre todos os seus direitos. 

12.2 Prevenção contra dores de cabeça burocráticas: 
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o Contratação empregados domésticos, de serviços ou compras: 

 Após qualquer compra ou negociação de serviços que fizer, exija nota fiscal (ou 
recibo) discriminando claramente o que foi tratado ou comprado; 

 Quando houver rescisão de contrato (de empregada, acompanhante, etc.), o 
procedimento recomendado é o seguinte: 

 Documento assinado pelo contratado dando conhecimento da rescisão de 
contrato. Aviso Prévio da rescisão dentro do prazo legal (30 dias antes); 

 Guardar recibos de qualquer pagamento efetuado e do pagamento do INSS; 

 Pagar todos os direitos trabalhistas da empregada como 13º Salário, Férias 
Proporcionais e diferenças salariais. 

 Assinatura da Carteira da Doméstica (o) – É obrigatório. (Pagamento do INSS 
é obrigatório). Dúvida entre em contato com o Sindicato dos Empregados 
Domésticos (51 3428-4585). 

 Quando contratar um trabalho solicite: 
 Orçamento por escrito 

 Discriminação do trabalho contratado. 

 Recibo 

 
o Documentos com vencimento: 

 

Verifique periodicamente o vencimento dos seguintes documentos e prazos: 

 Carteira de motorista (CNH); 

 Unimed; 

 Identidade;      

 Passagem ônibus (TRI); 

 % de desconto do IRPF, a partir dos 65 anos. 
 
o Recomendações práticas ao aposentado: 
  
1. Não assine a parte de trás de seus cartões de crédito. Ao invés, escreva "SOLICITAR RG". 
 
2. Não ponha seu número de telefone residencial, em seus cheques, ou ponha seu telefone 
celular.   
  
3. Tire Xerox do conteúdo de tua carteira. Tire cópia de ambos os lados de Todos os 
documentos, cartão de crédito, etc. Você saberá o que você tinha em sua carteira e todos os 
números de conta e números de telefone para chamar e cancelar.   
 
4. Cancele os cartões de crédito imediatamente no caso de perda ou roubo, mas a chave é 
ter os números de telefone gratuitos das operadoras e os números de cartões à mão, assim 
você sabe quem chamar. Mantenha estes números aonde você possa achar. 
 
5. Abra um Boletim de Ocorrência Policial imediatamente na jurisdição onde seus cartões de 
crédito e/ou documentos foram roubados. Isto prova aos credores que você tomou medidas 
imediatas, e este é um primeiro passo para uma investigação (se houver uma). 
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6. Ligue imediatamente para o SPC e SERASA (e outros órgãos de crédito se houver) – veja 
telefones na planilha de telefones úteis das principais cidades do Rio grande do Sul - para 
pedir que seja colocado um alerta de fraude em seu nome e número de CPF. O alerta serve 
para que qualquer empresa que confira seu crédito saiba que sua informação foi roubada e 
eles terão que contatar você por telefone antes que o crédito seja aprovado. 
 
12.3 Legislação Federal em favor do Idoso 
 
1 - Cód. Civil, art.399, parágrafo único (alimentos, NR - Lei nº. 8.648/93). 

2 - Cód. Penal, art. 61 (agravante), art. 65,I (atenuante) art. 77 (sursis), art. 115 (prescrição); 

3 - Lei de Execução Penal, art. 32 (trabalho adequado), art.117 (prisão domiciliar); 

4 - Portaria nº. 760 de 27 de setembro de 1989: Assegura aos maiores de 60 anos o acesso 
gratuito aos parques nacionais e demais unidades de conservação ambiental administrados 
pelo IBAMA; 

5 - Lei nº. 8.078 de 11 de setembro de 1990: Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências e em seu art. 76 coloca como agravante quando o crime é feito em 
detrimento de maior de sessenta anos; 

6 - Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991: Dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências: art.1º ao art.8º (Finalidade e Princípios Básicos da 
Previdência Social); art. 9º (Regimentos de Previdência Social); art.10 ao art.17 
(Beneficiários); art.18 ao art. 23 (Espécies de Prestações); art.24 ao art.27 (Período de 
Carência); art.41 (Reajustamento do Valor dos Benefícios 

Leis Federais 

7 - Lei nº 10.741, de 01/10/2003 – D.O.U. de 02/10/2003  - Estatuto do Idoso 

8 - Resolução Normativa Rn nº 106 - Reajustes de Planos de Saúde  

9 - Lei nº 8.842/94: Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do 
Idoso e dá outras providências.  

Decretos 

10 - Decreto Federal nº 5.130, de 07-07-2004: Regulamenta o art. 40 da Lei nº 10.741, de 01-
10-2003 - Estatuto do Idoso, e dá outras providências.  

11 - Decreto nº 4.227/02: Cria o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI e dá outras 
providências.  

12 - Decreto nº 1.948/96: Regulamenta a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Idoso e dá outras providências.  

Portarias 

13 - Portaria nº 2.874/00: Altera dispositivos da Portaria N.º 2854, de 19 de julho de 2000.  

14 - Portaria nº 1.395/99: Política Nacional de Saúde do Idoso  

15 - Portaria nº 810/89: Aprova normas e os padrões para o funcionamento de casas de 
repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos, a 
serem observados em todo o território nacional.  

16 - Portaria nº 73 - Normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil.  
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13 Assuntos Gerais e Relevantes a favor da categoria 
 

13.1 GINP 

O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária (Ginp) foi criado para tratar 
dos assuntos da Previdência Privada (Fundação BrTPREV) e da Previdência Pública 
(INSS).  
Sempre atento às informações e eventos previdenciários regionais e nacionais, o Ginp busca 
o aprimoramento nas discussões previdenciárias e na preparação dos diversos assuntos que 
se relacionam aos participantes da Fundação BrTPREV, ativos, aposentados ou pensionistas.  
Para ter sucesso na defesa dos associados junto ao fundo de pensão, o GINP reúne-se todas 
as segundas-feiras, sendo formado pelos presidentes do Sinttel e da AACRT, de experientes 
associados na área previdenciária e conta ainda com a assessoria com profissionais  em 
direito e atuária. 
  
Os integrantes do Ginp são: Itamar Prestes Russo - Coord. do Ginp, Bruno Becker, José 
Jurandir Teixeira Leite, Ingo Müller, Alice Dresch – Secretária, Itibiriçá Silva Machado, 
Newton Lehugeur - Presidente da AACRT, Eva Beatriz Teixeira Correa - Diretora Vice-
presidente da AACRT, Flávio Rodrigues - Presidente do Sinttel, Jaime De Marco - Conselheiro 
Administrativo da AACRT, Giancarlo Giacomini Germany – Atuário, Ricardo de Sá Castro - 
Advogado Previdenciário.  
 
13.2 Grupo de Co-Gestão 

O Grupo de Co-Gestão foi criado no ano de 2006, após discussão do reajuste contratual do 
plano não regulamentado, no qual a Cooperativa Médica Unimed Porto Alegre propôs o 
índice de 30% (trinta por cento). 
 
O referido grupo é constituído de representantes das entidades AACRT, ASTTI e UNIMED 
Porto Alegre, os quais se reúnem mensalmente para o acompanhamento e análise dos 
valores arrecadados a título de receita (mensalidades + co-participação em consultas 
médicas) e dos custos (sinistralidade), além do acompanhamento do atendimento por parte 
dos prestadores de serviços formados por laboratórios e hospitais, a partir de reclamações 
recebidas de usuários. 
 
O trabalho do grupo permitiu nesses últimos cinco anos redução dos custos e o reequilíbrio 
econômico e financeiro do plano, o que veio a permitir a contratação, em 01/07/2010, de 
um novo plano regulamentado pela Agência nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
intitulado UNIMAX (nível nacional). 
 
Os atuais componentes são os seguintes: 
Pela AACRT: Newton Lehugeur, Jaime Souza De Marco, Ruben Dario Vives, Luis Antônio 
Russomano Pires, Rui Gastão Oliveira e Antônio Carlos Tellitu Rios. 
Pela ASTTI: Paulo Rui Pereira e José Renato da Silva Filho. 
Pela UNIMED Porto Alegre: Eduardo Pereira Madeira. 
 

13.3 Parceria com o SINTTEL para utilização de Espaço Físico das Delegacias Regionais  
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A AACRT estabeleceu acordo com o SINTTEL no sentido de compartilhar sedes no interior do 
estado para encontro dos associados. Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria já estão utilizando 
as novas sedes para reunião dos sócios. Outras Delegacias, em cujas cidades o Sinttel possui 
representação, também vão receber um local para encontros, cursos e demais atividades 
organizadas pelos associados.   
 

14  Entidades Parceiras – SINTTEL e ASTTI  
14.1  Lazer no SINTTEL 

O SINTTEL oferece os seguintes recursos para o lazer aos seus sócios: 

o Colônia de férias de Rondinha – Rondinha – Litoral Norte, Rua Alvorada, nº 425 – 

fone (51) 3606-1313. 

o Sede Campestre Beco Cego – Estrada do Lami - Parada 11 - Rua Chrispim Antonio 

Amado, 3.200 - fone (51) 3258-5188. 

 

14.2 Lazer na ASTTI 

A ASTTI oferece os seguintes recursos para o lazer aos seus sócios: 

o Salões/Quiosques  

o Quadras Esportivas  

o Pesca Esportiva  

o Piscina   

o Grupo Escoteiro  

o Turismo de Compras 
 

 

15 Informações Pessoais e Anotações 
15.1 Relação de amigos para contato  

Gostaria que meus amigos abaixo relacionados fossem contatados se algo ocorrer comigo: 
1 - _____________________________________________________________ 

2 - _____________________________________________________________ 

3 - _____________________________________________________________ 

4 - _____________________________________________________________ 

5 - _____________________________________________________________ 

6 - _____________________________________________________________ 

 

15.2 Formalizo que é meu desejo: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

../AppData/Local/Microsoft/index.php%3foption=com_content&view=article&id=93&Itemid=59
../AppData/Local/Microsoft/index.php%3foption=com_content&view=article&id=90&Itemid=60
../AppData/Local/Microsoft/index.php%3foption=com_content&view=article&id=65&Itemid=61
../AppData/Local/Microsoft/index.php%3foption=com_content&view=article&id=94&Itemid=62
../AppData/Local/Microsoft/index.php%3foption=com_content&view=article&id=70&Itemid=63
../AppData/Local/Microsoft/index.php%3foption=com_content&view=article&id=101&Itemid=73
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___________________________________________________________________________

__________ 

Data: ____/____/____  Nome e assinatura       ___________________________________ 

     ___________________________________ 

15.3 Sugestões para inclusão neste Manual  

Anote as suas sugestões para melhoria deste Manual e encaminhe à AACRT. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15.4 Vencimentos e Datas Importantes 
o Seguro de vida em grupo – Data renovação: ______________________ 

o Seguro residencial - Data renovação: ______________________ 

o Seguro automóvel - Data renovação: ______________________  

o Unimed (plano de saúde) - Vencimento carteira: ______________________  

o Ecco Salva - Vencimento carteira: ______________________ 

o Prazo para declaração do IR: ________________________ 

o Vencimento da CNH________________________________ 

  

16 Fontes das Informações: 
 Falecimento: http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicasResp.aspx?dica_Id=1398;  

 Segurança: http://www.ssp.rs.gov.br/portal/principal.php?action=dicas 

 Isenção IR: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u549734.shtml 

 Fundação Atlântico: www.fundacaoatlantico.com.br 

 Direitos do Idoso: http://direitodoidoso.braslink.com/05.html 

 Regulamento do Novo Plano de Benefícios da BrTPREV – http://www.fundacaoatlantico.com.br 

 Estatuto da Associação dos Aposentados – AACRT - http://www.aacrt.org.br/ 

 Guia da Cidadania – direitos orientações e endereço de Entidades. Publicação da Comissão de 

Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do RS. Edição setembro 2006. 

 Site da ANAPAR - http://www.anapar.com.br/ 

 Site da COBAP - http://cobap.maquinaweb.com.br/capa/ 

 Site da Previdência Social - http://www.previdenciasocial.gov.br/ 

 Site da Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br/ 

 
 
Estamos à sua disposição!  
 
Ouvidoria da AACRT 

http://www.igf.com.br/aprende/dicas/dicasResp.aspx?dica_Id=1398
http://www.ssp.rs.gov.br/portal/principal.php?action=dicas
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u549734.shtml
http://www.fundacaoatlantico.com.br/
http://direitodoidoso.braslink.com/05.html
http://www.fundacaoatlantico.com.br/
http://www.aacrt.org.br/
http://www.anapar.com.br/
http://cobap.maquinaweb.com.br/capa/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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A AACRT possui uma ouvidoria, cujo papel é ouvir críticas, sugestões e encaminhar para a 
melhor solução o que for trazido pelo associado, a seu favor. A ouvidora é a associada Maria 
Aparecida dos S. Gonçalves e, para contatá-la, ligue para (51) 9654-8118. 
 
 
 

 
 

 
 

 



 49 

Apêndice - Telefones Úteis Por Região 

 
PORTO 

ALEGRE (051) 
CAXIAS DO 
SUL (054) 

SANTA MARIA 
(055) 

PASSO FUNDO 
(054) 

SANTO 
ANGELO (55) 

PELOTAS 
(053) 

SANTA CRUZ 
DO SUL 
(051) 

Aeroporto 3358.2000 3901.1219   3226 6729  3313 - 6617 3223 1227 3711-2490 

Água e Esgoto 115 115 195 195 3312 - 6122 3026-1144 195 

Bombeiros 193 193 193 193 193 193 193 

Brigada Militar 190 190 3223-1699 3315-7700 190 3281-2858 3717-1100 

Energia Elétrica 24h 0800 99 9196 0800-970 0900 0800 511 010 0800 900 900 0800 900 900 0800-999196 0800 511010 

Centro de Informações 
Toxicológicas 24h 

0800 721 3000 0800 721 3000 0800 721 3000 0800 721 3000 0800 721 3000 0800 721 3000 0800 721 3000 

Conselho Tutelar 3289-8485 3901.1519 3223 3737 3312.1588 3312-5555  3227-5613 3713 3700 

Correios 0800 570 0100 0800 570 0100 0800 570 0100 0800 570 0100 0800 570 0100 0800 570 0100 0800 570 0100 

Defesa Civil 199 193 3222-5192 199 199 199 199 

Delegacia da Mulher 3288.2172 3221.1357 3222-9646 - 3313-1240 3225-6888 3711-2121 

Farmácia Popular 0800 611997 0800 611997 0800 611997 0800 611997 0800 611997 0800 611997 0800 611997 

Informações Municipais 156 3218.6001 3222-6464 0800 5417100 3312 - 0100 3309-6000 3713-8100 

Guarda Municipal 3224.9937 153 - 3311-1195  - 3223-3129 - 

INSS 0800 78 0191 0800 78 0191 0800 78 0191 0800 78 0191 0800 78 0191 0800 78 0191 0800 78 0191 

Polícia Civil 197 197 3221-2809 3311-9300 3313 - 1240 3225-6888 3715-2206 

Policia Rodoviária Estadual 198 198 3222-7462 3313-2933 3313 - 8146 3293-2300 3711-9350  

Polícia Rodoviária Federal 194 191 3221-8277 3313-2225  3273-7000  

Prefeitura 156 3218.6000 3222-6464 3316 7100 3312-0100 3223-3982 3713-8100 

SAMU 192 192 192 192 - 192 - 

Rodoviária 3210 0101 3218.3000 3222-4166 3313-1000 3313 - 2618 3284-6700 3711-2303 

SPC 3017-8000 3209.9980 3220-6633 3311-6096 3313-1355 3284-8666 3711-2333 

Procon 151 151 3217-1286 3584-1155 3313 - 1060 3284-4477 3711.4548 

Trânsito e Transporte 118 118 3921-7086 3316-7200 3313 - 6395 3227-5402 3715-3611 

Vigilância Sanitária 3289 2400 3290-4516 3223-9914 3316-1000  3284-7733 2109-9300   

 

                   * Os endereços e telefones constantes deste Manual são indicativos para a procura de informações mais detalhadas.  


