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Fetapergs 2018

Baile Estadual
do Aposentado
O XII Baile Estadual do Aposentado, promovido pela FETAPERGS no
Dia do Aposentado, em 24 de janeiro, este ano foi realizado na cidade de
Feliz/RS, na Sociedade Cultural Esportiva do Município. No evento foi comemorado ainda o 34º aniversário da FETAPERGS.
O salão enorme do clube recebeu mais de mil aposentados de 38
entidades filiadas à Fetapergs de todos os cantos do Rio Grande do Sul. A
AACRT compareceu com 100 sócios.
Nesta data também ocorreu a eleição dos novos mister e miss Fetapergs 2018, e a AACRT concorreu com o Mister AACRT 2018, Paulo
Bidart e Miss AACRT Ieda
Tomazzoni, sendo mais uma
vez vencedora com a sua
representante Ieda Fatima
Tomazzoni e com a melhor
torcida, contando sempre
com alegria contagiante
dos associados e animação da
nossa Banda. O baile teve animação da Banda Brilha Som.

XI ENCONTRO DA AACRT
Mais inforamações
na contra capa

AACRT levará seus sócios
ao Costão do Santinho

Data: 21 a 27 de outubro/2018
Valores: R$ 1850,00

(em até 10 vezes) - Pensão completa
Inscrições abertas na
Coodenação de Eventos

VI Torneio Estadual
de Jogos da AACRT
24 a 30 de Setembro/2018
Local: Park Hotel Morotin
Santa Maria/RS
Investimento: R$ 900,00 ou 1 + 8 vezes

Participantes: Jogadores sócios da
capital e do interior
Informações: (51) 3076.2450 ou
e-mail cood.eventos@aacrt.com.br
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS
DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
TELECOMUNICAÇÕES – AACRT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração, por seu Presidente,
de acordo com o Artigo 16, Parágrafo 2º, Incisos I e II e Artigo 32, do Estatuto, convoca os sócios efetivos da AACRT,
quites com a Tesouraria, para a Assembleia Geral Ordinária
que será realizada na sede social, sita na Rua Dr. Ramiro
D’Ávila, 176, em Porto Alegre – RS, no dia 26 de abril de
2018, às 14horas em primeira chamada com a presença de
2/3 dos Associados ou às 14h30min em segunda e última
chamada com qualquer número de Associados, para deliberarem sobre o seguinte:
1 – Relatório da Diretoria Executiva do ano de 2017;
2 – Balanço Patrimonial e de Resultados do Exercício Social de 2017;
3 – Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de
Administração referentes ao Exercício Social de 2017.
Porto Alegre, 05 de abril de 2018.
Newton Lehugeur
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES – AACRT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
O Conselho de Administração da Associação dos Aposentados da Companhia Riograndense de Telecomunicações – AACRT,
em conformidade com o que regem os Artigos 17, 32 e 50 do Estatuto e o Regimento Eleitoral vem, através do presente Edital,
convocar Assembleia Geral Ordinária de Eleições, a realizar-se no dia27/04/2018. Havendo mais de uma chapa a eleição se dará
através de escrutínio secreto, no Salão Panorâmico do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana, sito à Rua Luiz de Camões
nº 337, Bairro Santo Antônio, nesta Capital, no horário das nove às dezessete horas (9h às 17h). Em caso de chapa única, a eleição se
dará por aclamação e ocorrerá na mesma data e local, no horário das quatorze às quinze horas (14h às 15h). A referida Assembleia
deliberará sobre oseguinte:
1- Eleição do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio Maio/2018 a Abril/2021.
Em conformidade com o Estatuto e o Regimento Eleitoral, a Comissão Eleitoral informa:
a) Período de Inscrição de chapas: de 27/03/2018 a 06/04/2018, na sede social da AACRT, na rua Dr. Ramiro D’Ávila nº 176,
de 2ª a 6ª feira, no horário das quatorze às dezoito horas (14h às 18h);
b) Período da campanha Eleitoral: de 09/04/2018 a 26/04/2018;
c) Nominata dos membros da Comissão Eleitoral: Ieda Fátima Tomazzoni, Luiz Carlos da Silva Tonaiser e Mary Ester Mainardi.
d) Funcionamento da Comissão Eleitoral: no período de 15/03/2018 a 04/05/2018,na sede social da AACRT.
Porto Alegre, 26 de março de 2018.
NEWTON LEHUGEUR
Conselho de Administração
Presidente

Semana do Aposentado de 14 a 18 de maio - Participe!

EDITORIAL
Todos os participantes do Plano de
Benefícios Saldado gerenciado pela Fundação Atlântico de Seguridade Social devem
estar satisfeitos com o desfecho dado ao
Plano de Recuperação Judicial da empresa
Patrocinadora Oi. No final do mês de dezembro de 2017, em Assembleia Geral de
Acionistas, ele foi aprovado e no início do
corrente ano foi devidamente homologado
pela Sétima Vara Judicial do Rio de Janeiro/
RJ. Com isso, a quitação da dívida que a Oi
possui junto ao Plano de Benefícios Saldado, de aproximadamente 580 milhões de
reais, está garantida. O valor devido deverá
ser quitado no prazo total de onze anos,
sendo cinco anos de carência e seis de pagamento, devidamente corrigidos monetariamente. Com o atual valor de dois bilhões
e quinhentos milhões de reais que o plano
possui aplicado na Fundação, se nenhum
fato extraordinário externo venha a ocorrer, o pagamento mensal de nossos benefícios estará plenamente garantido. Inclusive,
é esse o posicionamento que tem sido manifestado pelos responsáveis pela administração da Fundação Atlântico, através dos
membros do Conselho de Administração,
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal
e pela empresa de atuária externa Mercer.
Porém, em nenhum momento podemos
achar que o assunto está resolvido. Através
do Grupo de Interentidades de Negociação
Previdenciária – GINP, que foi criado com
o objetivo principal de tratar dos assuntos
referentes à Previdência Privada e à Pública, representantes das entidades AACRT e
SINTTEL/RS mantém reuniões, de periodicidade quinzenal, visando acompanhar e
analisar assuntos de interesse dos participantes do Plano de Benefício Saldado, para
garantir os direitos adquiridos, sob duras
penas, pela família dos telefônicos.
Diretoria Executiva.

EXPEDIENTE
Conselho de Administração
Efetivos - Jaime Souza De Marco, José Jurandir Teixeira Leite, Ruben Dario Vives, Ivo Antônio do Amaral Luiz, João Alberto Oliveira de Andrade, Paulo
Roberto Vieira da Rocha, Jorge Oir da Silva e Rui
Gastão Silva de Oliveira;
Suplentes - Reynaldo Ribeiro de Mello, Luiz Antônio
Russomano Pires, Iolanda Bohn, João Luiz Guns e
Ondina da Costa Vargas;
Diretoria Executiva
Diretor Presidente - Newton Lehugeur
Diretor Vice-Presidente - Eva Beatriz Teixeira Corrêa
Diretor Secretário - Lisete Maria Krug
Diretor Tesoureiro - Jairo Baroni Castoldi
Diretor Social - Márcia Gomes de Souza
Diretor Adjunto - Darci Werle.
Conselho Fiscal
Efetivos - Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e Tabajara da Silva Bregão. Suplentes - Ceila Maria Terezinha Poloni, Doroty Carmem Tomazi de Bona e Luiz
Carlos Abrão Paz.
Edição e Projeto Gráfico :
Espaço arq design (51) 3012.6232
Impressão: Gráfica Relâmpago / Tiragem: 4.200

GERAL

PGS

Dia da SAÚDE E NUTRIÇÃO
O Grupo da Caminhada, formado por participantes do Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS,
regularmente realiza atividades físicas de caminhada,
hidroginástica e aulas de alongamento e Zumba, e ao
final de cada mês, comemora os aniversários do mês.
No dia 29 de março, aproveitando a comemoração dos aniversariantes, a Coordenação de Projetos Sociais, em parceria com a Veloz e com a Hospitalar – ATS,
promoveu o Dia da Saúde e Nutrição, com um café da
manhã saudável e um bate-papo com as Nutricionistas
da Hospitalar ATS (Mariana Beirão e Marta Gaspary) sobre o que são alimentos saudáveis, diferença entre diet
e light, entre outras dicas importantes para manter a
saúde e a tão importante qualidade da nossa vida.

Saudente ODONTOLOGIA
A AACRT firmou convênio com a Saudente Odontologia para oferecer, com desconto especial de
30%, atendimento odontológico residencial, clinicas geriátricas e hospitalar aos associados com limitações físicas ou outras restrições de deslocamento.
Capacitação profissional, equipamentos de última
Atendimento e orçamento:
geração, esterilização em autoclave e uso de materiais
Dr. Alvaro Luiz Forte - CRO-R5 3740 descartáveis garantem a segurança do tratamento.
Clínico Geral Especialista
O uso de técnicas simples para orientar a profilaem saúde coletiva
xia e higiene bucal fazem parte do sucesso na boa saúde
Fones: 51 3338 3161 e 51 99807 6684
geral.
alvarolforte@gmail.com
É importante saber tudo sobre infecção gengival e
“Só existe boa saúde geral
sua conexão com outras doenças. Cada pessoa deve cocom boa saúde oral.”
nhecer sua situação atual e também saber reconhecer os
sinais de alerta da doença gengival.

Obras na Sede
Como já foi anunciado na edição
anterior, após anos de tentativas, AACRT finalmente conseguiu adquirir o
terreno vizinho à sede, e assim poderá
ampliar a área que disponibiliza aos associados e oferecer novos serviços necessários,
como ambulatório, consultórios médico e dentário e
outros espaços para oficinas e atividades dos sócios. A
compra foi aprovada pelo Conselho de Administração
da AACRT e, conforme definido pelo Estatuto da Entidade, não necessita passar pela Assembleia de Associados, que determina esta instância de aprovação
apenas para venda de imóveis e não para aquisição.
A casa que existia no terreno foi demolida e os tapumes já estão instalados. O início das obras
depende apenas da liberação da prefeitura. A previsão é de que os trabalhos comecem até junho deste
ano e sejam concluídos em 18 meses.

OBITUÁRIO
Nome do Sócio

Data		Data			Cidade
do Nascimento
do Óbito

JOÃO FRANCISCO CORREA NUNES
SERGIO FELIPE ARIZIO
IARA DOS SANTOS MARQUES
SIMONE BONNATTI DES ESSARTS
ELI ANTONIO DORNELLES NUNES
AIDA REGINA CORREA BITZKE
CARLOS LUIZ CORREA
GLEDI ARDISSONE LOPES
OCTILIA AZEVEDO SILVA
BENTO RODRIGUES DE MATOS
RICARDO SCHWINZER NETO
ESTER DE DAVID AVILA
MARIA ELIZA VALERIO WITTER
ZILCA DE FREITAS SCHUCK
LEO NILO DE OLIVEIRA ARAUJO
MARCELINA BOFF
VILMAR GOMES VIANA
DALVA THEREZINHA DE FREITAS FERNANDES
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14/03/1948
26/07/1945
14/12/1932
29/12/1964
26/10/1942
22/07/1946
05/06/1931
09/07/1939
26/09/1930
22/11/1943
21/05/1946
29/06/1930
06/05/1947
29/07/1951
07/02/1934
25/12/1927
18/12/1947
15/10/1932

31/10/2017
01/01/2018
02/01/2018
02/01/2018
04/01/2018
11/01/2018
13/01/2018
16/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
04/02/2018
17/02/2018
10/03/2018
22/03/2018
27/03/2018
31/03/2018

PORTO ALEGRE/RS
TRAMANDAI-RS
SANTA MARIA-RS
PORTO ALEGRE-RS
SANTA MARIA-RS
CAPÃO DA CANOA-RS
VIAMÃO - RS
BAGÉ - RS
PORTO ALEGRE-RS
SANTA MARIA-RS
PORTO ALEGRE-RS
SANTA MARIA-RS
PORTO ALEGRE/RS
PORTO ALEGRE/RS
AMARAL FERRADOR/RS
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE/RS
PORTO ALEGRE-RS

INCLUSÃO SOCIAL

SOCIAL

Um dia na Praia com a AACRT
A Colônia de Férias do Sinttel na praia de Rondinha faz parte das boas
recordações dos empregados da CRT, que no passado levavam seus filhos e
esposos para aproveitar as férias junto a colegas no litoral gaúcho.
Numa das reuniões do grupo Vida Plena, surgiu a ideia de propiciar
aos sócios (muitos que não puderam visitar o mar neste ano), a oportunidade de passar o dia na praia de Rondinha, na Colônia de Férias do Sinttel, que
recentemente firmou parceria com a associação para permitir que qualquer
sócio possa utilizar as instalações de Rondinha e do Beco do Cego.
No dia 17 de janeiro, 66 associados foram levados pela AACRT, acompanhados pelos voluntários do Grupo Vida Plena, da Diretora Social Márcia
Souza e das assistentes sociais da Entidade (Maria Beatriz e Mônica) até
Rondinha, sendo recebidos com carinho e dedicação pela equipe do Sinttel,
sob o comando do diretor Dirceu Borges. O presidente do Sinttel, Gilnei
Azambuja também esteve presente, assim como o Diretor Adjunto da AACRT, Darci Werle.
O passeio teve tanta aceitação que a turma pediu bis para o mês de
fevereiro.

O Emocional no Envelhecimento
As psicólogas Rovena e Dóris, parceiras da AACRT no projeto de
Inclusão Social, promoveram um bate papo com um grupo de associados
no dia 23 de março, no auditório da associação, sobre o tema “O Emocional do Envelhecimento”. Houve grande participação dos presentes, com
perguntas e manifestações que permitiram a troca de informações sobre
um tema tão próximo a todos.

Novas Oficinas

Temos vagas
nas oficinas de:

– Artesanato – Culinária
– Pensamento – Plantas e Bonsai
– Pintura – Teatro

Circuito do Equilíbrio

Uma Noite em Rondinha
Atendendo a pedido dos sócios, a associação, em mais uma atividade do Grupo Vida Plena, levou dois ônibus com 72 sócios para passar dois dias em Rondinha, saindo dia 22 de fevereiro e retornando dia
23/02.
À noite do dia 22, o grupo organizou um animadíssimo baile de
carnaval, com muita alegria, cores e fantasias. A música foi promovida pela Banda de
Samba da AACRT
e pelo músico Zé
Fernando 7 Cordas, que animaram
a festa até as duas
na manhã.
Durante os
dois dias, a equipe
do Sinttel organizou uma gincana e
distribuiu prêmios
aos
vencedores
e
participantes,
numa energia muito positiva e de amizade entre as duas Entidades. Os associados da AACRT saíram agradecidos pela acolhida.

Passeio
Linha Turismo
O passeio linha
Turismo Zona Sul,
marcado para 20 de
março, mas adiado
em virtude da chuva,
foi transferido para o
dia 20 de abril.

A aula experimental da nova oficina de Circuito do Equilíbrio foi
apresentada pela professora Laura no dia 19 de março, com grande
aceitação pelos participantes.
O objetivo da nova oficina é melhorar a postura e
o equilíbrio dos alunos, com
pratica de alongamento e
exercícios de equilíbrio propriamente ditos.
A aula comporta oito
integrantes por turma e acontece todas as segundas-feiras,
das 14h às 14h45min.

Dança de Salão
Esta oficina é um sonho antigo de vários associados que neste
ano queremos concretizar. A aula será aplicada pelo professor Fábio, o
mesmo da oficina de Ritmos, mas para iniciar é preciso ter um mínimo
de 10 pessoas, sejam casais que queiram aperfeiçoar ou aprender as
danças de salão, ou mesmo quem não tem par.
Os interessados devem se inscrever na Coordenação de Projetos Sociais.

ATENÇÃO

PARA AS REGRAS DAS OFICINAS DO SOCIAL
Para participar das oficinas da AACRT que são coordenadas pela
Diretoria Social, existem algumas regras que precisam ser atendidas, sempre com o objetivo de manter o bom funcionamento das
atividades e disponibilizar a todos a oportunidade de participar de
oficinas importantes, ministradas por profissionais competentes e
com preço subsidiado pela Entidade:
1) Para manter a vaga o sócio deve manter o pagamento em dia
e não ter faltas sem justificativa. O pagamento deve ocorrer até o
dia 10 de cada mês na Coordenação de Projetos Sociais;
2) Em caso de falta sem justificativa e havendo interesse em
permanecer na Oficina, o associado deverá continuar pagando a
mensalidade e informar a coordenação do Projeto Oficinas do Social. Caso contrário, a vaga será liberada para colegas que estiverem
na lista de espera.
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EVENTOS
Almoço Mensal – Abertura de 2018
No dia 14 de março foi realizado o primeiro almoço do ano, no Clube
Geraldo Santana, com a participação de 305 pessoas. A Delegacia convidada
foi Santa Cruz do Sul.
Neste almoço, a AACRT homenageou as sócias pelo Dia Internacional da Mulher, entregando
um mimo para as presentes (uma
caderneta e uma caneta).
O professor Fabiano La
Falce cantou músicas em homenagem às mulheres e aos aniversariantes dos meses de janeiro fevereiro e março. Houve sorteio de
brindes entre as mulheres. Após
cantarem o “parabéns” aos aniversariantes, a dança ao som do DJ Cadu durou até as 17 horas.
Na ocasião fez-se ainda o lançamento do XI Encontro de Aposentados da
AACRT, que se realizará no Costão do Santinho, em outubro próximo.

Torneio de Jogos de Porto Alegre
Acontece entre 19 de março a 10 de maio, no Espaço Convivência, o I
Torneio de Jogos de Porto Alegre de 2018, para disputa de 13 modalidades
de jogos. O almoço de premiação está previsto para o dia 11 de maio, momento em que os participantes confraternizarão e trocarão experiências e
sendo premiados com medalhas do torneio em disputa.

Carnaval na AACRT
O Pré-Carnaval da AACRT ocorreu na Sede Social da entidade na tarde do dia 07 de fevereiro de 2018, quando 72 sócios presentes, ao som de
marchinhas antigas executadas pela Banda da AACRT, e com a participação de um trompetista do 3° batalhão motorizado de São Leopoldo Yuri
Mesquita, dançaram até 19 horas, todos os sócios fantasiados e na maior
alegria. Neste ano a AACRT brindou os foliões com uma camiseta bem colorida.

HINO DA AACRT

Em 2017, em comemoração os 40 anos da associação, a diretoria
lançou o con¬curso de criação da letra do hino da AACRT, cujas inscrições ainda permanecem abertas. As regras do concurso estão à sua disposição no Setor de Eventos. Participe e coloque o seu nome em destaque nesta história de sucesso!

Congresso ANAPAR – Rio de Janeiro
De 16 a 19/05/2018, realizar-se-á o 19° CONGRESSO DA ANAPAR, na cidade do Rio de Janeiro, no NOVOTEL. Inscrições para sócios da ANAPAR no Setor de
Eventos da AACRT.

DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018

CALENDÁRIO DE EVENTOS
ABRIL
4
15 as 18h Chá da Tarde		 AACRT
11
12 as 17h Almoço Mensal - Churrasco		 ASTTI
18
15 as 18h Chá da Tarde com Bingo		 AACRT
25
16 as 20h Samba da AACRT 		 AACRT
MAIO
		
2
15 as 18h Chá da Tarde -		 AACRT
4
8 as 20h
Festmalha - Top Model Aposentado
		
Nova Petrópolis - RS
9
12 as 17h Almoço Mensal das Mães
		
Clube Geraldo Santana
16
15 as 18h Chá da Tarde		 AACRT
23
15 as 18h Chá da Tarde com Bingo		 AACRT
17 a 19		
Congresso Anapar
Rio de Janeiro
30
16 as 20h Samba da AACRT 		 AACRT
JUNHO		
6
15 as 18h Chá da Tarde		 AACRT
13
12 as 17h Almoço Mensal
Geraldo Santana
20
15 as 18h Chá da Tarde com Bingo		 AACRT
29
14 as 18h Arraia das Telefonistas
Sede Lajeado

Chás do Primeiro Trimestre

• Reencontro - no dia 06 de março tivemos o nosso 1° chá do ano,
com 102 sócios animados por rever os amigos na AACRT.
• Chá com Bingo - no dia 21 de março aconteceu o chá com Bingo,
com a presença de 73 associados.
• Chá com Samba - Ao som da banda da AACRT, reuniu 68 participantes.

LIMITE DE DESCONTOS no contracheque da Fundação Atlântico
A Fundação Atlântico
(atual denominação da Fundação CRT) desde junho/17 passou a limitar todos os descontos
efetuados nos contracheques
dos aposentados e pensionistas
em 40% do valor dos benefícios,
sendo que até aquela data era
permitido que os associados
descontassem até 70% do benefício mensal (percebendo um
mínimo de 30% do benefício em
dinheiro).
A associação está buscando judicialmente o retorno do percentual
limite que até há pouco vinha sendo praticado, por se tratar de pagamento de verba de aposentadoria (Plano Privado), mas até esta demanda ser
julgada, a Fundação continuará limitando os descontos nos contracheques da forma como preferir.
Esta redução, no entanto, está fazendo com que alguns associados
da AACRT passassem a gerar pendências de descontos de mensalidades
em sua folha de pagamento na Fundação Atlântico, como Unimed, Seguros, Mensalidade Social, entre outras, cumulativas ou não, gerando uma
situação de inadimplência.
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No intuito de solucionar esta questão, a qual se repetirá daqui para
frente, a diretoria da associação optou por tomar as seguintes medidas:
(somente para os associados atingidos pela limitação):
1) A cobrança das mensalidades futuras da Unimed, assim como das
consultas, passará a ser realizada através de boleto bancário a partir do faturamento de Maio (vencimento em 10 de maio). Os próximos boletos bancários terão vencimento no dia 10 de cada mês;
2) Os valores que ficaram pendentes de desconto em folha de pagamento, no primeiro mês (folha de abril/2018) serão cobrados os débitos até
o limite de R$ 600,00 (seiscentos reais), via desconto em folha pela Fundação
Atlântico;
3) O restante do débito que ultrapassar o valor de R$ 600,00 (caso
exista) será descontado no contracheque da Fundação Atlântico em parcelas
iguais até a sua total quitação.
A não regularização do débito implica em geração de mais pendências com o plano de saúde e demais convênios da AACRT, podendo causar
transtornos sérios na utilização dos mesmos ou até mesmo outras formas de
cobrança.
Lembrando que, nos casos em que a Fundação Atlântico não cobrou os
valores devidos de forma integral, o associado recebeu a sobra destes valores
em sua conta (ou seja, recebeu mais dinheiro) e, portanto, tem disponibilidade
para quitar estes débitos. Qualquer dúvida sobre a questão poderá ser esclarecida com a AACRT pelo telefone (51) 3076-2450.

DELEGACIAS REGIONAIS
Sede Campestre de Lajeado
Como já foi amplamente comentado por este boletim, em 2014 a AACRT
recebeu como doação dos associados da AECRT-Lajeado uma área de aproximadamente um hectare (10.000 m2), com valor de mercado estimado em um milhão de reais, contendo uma sede social, um quiosque e uma cancha de bocha
deteriorados e um campo de futebol.
De lá para cá, a AACRT promoveu a reforma da sede social (salão de festas)
e construiu um novo quiosque
e vestiários para utilização do
lindo campo de futebol.
A sede, que poderá ser
utilizada pelos associados de
Porto Alegre e do Interior, está
em fase de finalização e tem
inauguração prevista para o
mês de maio próximo, já totalmente equipada.
No primeiro ano a sede
campestre será usada somente para atividades e eventos da AACRT, mas a partir
do segundo ano da inauguração poderá ser locada para terceiros, a fim de custear as despesas administrativas da mesma (auto sustentabilidade).

Aniversariantes de Caxias do Sul

Integração entre Delegacias –
Viamão e Guaíba
No Dia 20 de março a Delegacia Regional de Guaíba visitou a Delegacia de Viamão para um encontro de integração. O almoço aconteceu no
Vila Ventura Ecoresort, onde 68 associados desfrutaram das maravilhas
daquele local.

Santa Cruz do Sul - Almoço
Em substituição ao chá da tarde, a
fim de contemplar também os meninos da
Delegacia,no dia 21/03 foi realizado um
almoço na sede de Santa Cruz do Sul.

A Delegacia de Caxias do Sul realizou, em 13
março, um chá em comemoração aos aniversariantes do primeiro trimestre
de 2018, com a costumeira
alegria do grupo daquela
Delegacia.

Delegacia Regional de Guaíba
A Delegacia de Guaíba teve algumas mudanças no primeiro trimestre,
quando, após o vice Delegado Luiz Carlos Bittencourt se retirar por questões
pessoais, no dia 27 de março a associada Vera Sirlei Schornes Machado foi
designada como Vice Delegada de Guaíba.

Santa Cruz do Sul
Oficina de Dança
A Oficina de Dança, que teve
início em setembro do ano passado,
está fazendo muito sucesso entre os
sócios da Delegacia.

Santa Maria

Ginástica na
Delegacia de Pelotas

Muitas atividades no primeiro
semestre na Delegacia
de Santa Maria:
16/01 – Reencontro da virada naSede – Brinde pelo inicio do
novo ano – 50 pessoas.

Vai indo muito bem a Oficina de
Ginástica da Delegacia de Pelotas. A
professora Vanessa Ramos vem fazendo a turma suar em suas aulas,
que acontecem duas vezes por semana na sede.

24/01 – Ida ao baile da Fetapergs em Feliz – RS
para comemorar o Dia do Aposentado.
21/02 – PGS na Estrada – com a participação de 32 pessoas.
07/03 – Visita ao Jardim das Esculturas na cidade de Julio de
Castilhos – RS – 18 pessoas.

PGS na Estrada - SANTA MARIA
No dia 21/02 as enfermeiras da Hospitalar – ATS levaram o PGS na ESTRADA à Delegacia de Santa Maria, em evento
prestigiado por 33 associados da delegacia.
Recebidas com um chá pela Delegacia, as enfermeiras
do Programa disponibilizaram verificação de glicemia capilar
e pressão arterial e responderam a questionamentos dos presentes.
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PROJETO

Projeto LAR SEGURO
Ao contrario do que muitos pensam, o Projeto Lar Seguro não poderá
ser concebido a partir da aquisição e/ou construção de imóveis destinados
a acolher os associados que desejam morar em comunidade, principalmente porque a entidade não possui capacidade financeira para financiar lares
para os 3.250 sócios efetivos e seria injusto fazer isto para uma pequena
parcela de associados.
Por outro lado, a AACRT não possui experiência em gestão de hotelaria ou em cuidados médico-assistenciais para oferecer aos sócios que
viessem a fazer parte do projeto.

A solução está nas boas parcerias
A associação está prestes a
fechar parcerias, através de convênio, com o Sinfonia Hotel Residência
de Novo Hamburgo, com o Residencial Menino Deus e com o Club 60
no bairro Bela Vista, todos seguindo
o conceito de disponibilizar serviços
de hotelaria e saúde assistida e oferecer segurança e cuidado a pessoas
acima de 60 anos que moram sozinhas.
O Sinfonia de Novo Hamburgo tem disponibilidade para oferecer mais de 40 suítes aos associados
da AACRT, com seis refeições diárias
incluídas no preço, além de acompanhamento nutricional, de medicamentos e ambulatorial e atividades
diversas. Fica próximo ao centro de
Novo Hamburgo, de shopping center
e do terminal do metrô.
O Residencial Menino Deus fica
perto do Hospital Mãe de Deus, no
coração do bairro de mesmo nome,
consiste em apartamentos montados
com um e dois dormitórios, JKs, dispondo de restaurante e acompanha-

“Minha participação e dos demais
membros na Comissão de Obras visa
levantar necessidades e buscar a forma mais conveniente para agregar
a área atual com a nova construção,
na busca de uma Sede mais ampla e
funcional em Porto Alegre, permitindo
aumentar e melhorar o atendimento
dos Associados”.
João Luiz Guns - Conselheiro de Administração

Preencha, recorte e encaminhe à AACRT, aos cuidados da
Coordenação de Projetos Sociais

Pesquisa de Interesse Lar Seguro – Participe!
PESQUISA LAR SEGURO
O Grupo Lar Seguro está estudando alternativas e caminhos viáveis a fim
de atender a demanda de sócios por uma moradia mais segura para os que são
independentes, com qualidade de vida e em comunidade (CRT). Quem tiver interesse em responder o questionário a seguir vai ajudar a AACRT a direcionar o
Projeto Lar Seguro, definindo o melhor caminho a desenvolver.
É importante enfatizar que a AACRT não vai custear as moradias aos sócios, mas sim, tentar ser a resposta ao anseio daqueles que desejam segurança,
tranquilidade e companhia na velhice.

mento ambulatorial.
O Club 60 é um hotel que se
associou a um parceiro da área da
saúde e criaram a operação HOTEL
+ MORADIA + CLUBE + TURISMO
SÊNIOR em uma zona nobre da cidade.
Se fechada a parceria, as
três opções oferecerão descontos
diferenciados para associados da
AACRT.

XI ENCONTRO DA AACRT
O 12º Encontro de Aposentados e Pensionistas da AACRT, atendendo
reivindicação dos sócios, este ano vai acontecer em Florianópolis – SC, no
Costão do Santinho Resort, no período de 21 a 27 de outubro.
O Costão do Santinho Resort está localizado entre a Mata Atlântica
preservada do Morro das Aranhas e a bela Praia do Santinho.Além de
acomodações cinco estrelas e a alimentação de nível internacional, o resort oferece aos hóspedes atividades diversas como esportes, diversões
aquáticas, atrações noturnas e uma vasta programação diária.
O pacote contempla pensão completa pelo valor total de R$ 1850,00
(sócio). Em 10 parcelas (1+9) até o dia 29/03 - cartão, cheque, depósito,
débito em conta, dinheiro.
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Leia atentamente e responda as perguntas abaixo:
1) Dados Pessoais
Nome: ____________________________________________________
Idade: _________________Sexo: ________________________
Endereço Atual: _____________________________________________________
___________________________________________________________________
( ) Próprio ( ) Alugado ( ) Mora com parentes ( ) Outro __________________
E-mail: ______________________________________________
Celular: ___________________________Wattsapp: ________________________
2) Onde você se vê daqui a cinco/dez anos?
( ) Morando no mesmo lugar que hoje
( ) Morando em um outro local onde tenha acessibilidade, segurança, tranquilidade
( ) Morando na companhia de ex-colegas no sistema Cohousing (Lar Seguro).
( ) Morando em ______________________________________________
3) Quanto você dispõe para realizar este sonho?
( ) A minha renda mensal
( ) Uma reserva na poupança/investimento
( ) Um imóvel para ajudar na renda
4) Quanto ao seu planejamento financeiro a) Aluguel: _______________________
b) Condomínio: ___________________
c) IPTU__________________________
d) Luz: __________________________
e) Telefone fixo: ___________________
f) Água: _________________________
g) Empregada/Faxineira: ____________
h) Cuidadora/Acompanhante: ________

Quanto você gasta mensalmente com:

i) Internet: ______________________
j) TV a cabo: _____________________
k) Alimentação:¬ ________________
l) Segurança: ____________________
m) Gás: _________________________
n) Garagem: _____________________
o) Lavanderia: ____________________
p) Outras despesas: _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) Como você gostaria de pagar por este novo local (Lar Seguro) para morar perto
de seus colegas?
( ) Gostaria de comprar cotas e dividir despesas comuns;
( ) Adquirir o imóvel e pagar uma mensalidade pela hotelaria;
( ) Gostaria de pagar um valor mensal a título de aluguel, mais o serviço de hotelaria;
6) Quanto você se disporia a pagar mensalmente por este sonho coletivo?
( ) De R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00
( ) De R$ 4.001,00 a R$ 6.000,00
( ) Acima de R$ 6.001,00

