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Seminário de planejamento
define ações para 2011

3º Encontro de Aposentados e Pensionistas
Terminou dia 14 de Outubro, com sabor de “quero mais”, o Terceiro Encontro de Aposentados e

Pensionistas da AACRT.
A terceira edição do Encontro dos Aposentados e Pensionistas da CRT, realizado de 11 a 14 de

outubro, reuniu 120 pessoas no Hotel Samuara, em Caxias do Sul, promovendo a integração através do
lazer, palestras e caminhadas monitoradas por profissionais de educação física.

Jantares com show típico italiano e tradicionalista gaúcho, show humorístico, palestras com profis-
sional médico e psicólogo, além do passeio ao Caminho das Pedras, proporcionaram momentos de alegria
e reencontro entre os presentes no evento. Dois bailes ainda marcaram o encontro, sendo um deles à
fantasia, com o tema Halloween, ou o Dia das Bruxas.

Pessoas felizes e vibrantes, parecendo adolescentes participando de dinâmicas,  palestras sobre saú-
de, ginástica, lazer, ouvindo o Coral da casa cantar, dançando e usufruindo de uma cozinha primorosa.

Estes foram alguns dos resultados do Terceiro Encontro de Aposentados e Pensionistas da AACRT.
Segundo a Coordenadora do Evento, Eva Beatriz Teixeira Correa, Diretora Vice-Presidente da AACRT, “a organização de um evento desse porte dá

muito trabalho, mas a recompensa maior é a alegria e o reconhecimento de todos. Isso não tem preço.”

Encontro reúne
pensionistas em
novembro
Com o objetivo de integrar e
informar, o 2° Encontro de
Pensionistas da CRT será
realizado no dia 17 de novem-
bro na sede social da Associa-
ção e reunirá pensionistas dos
associados falecidos. A primei-
ra edição, em 2009, suscitou a
continuação desse evento,
cuja expectativa de participa-
ção para este ano promete
superar 2009. Os pensionistas
já podem marcar em sua
agenda.

Baile AACRT 2010
inspirado na terra
de Gardel
Programe-se para o Baile
Anual da AACRT que vai
acontecer no dia 10 de
dezembro próximo, na
Sociedade Germânia. O tema
da festa neste ano será a noite
Portenha. Em breve os
convites estarão à disposição
na sede da AACRT.
Programe-se com sua
família. É imperdível!

1ª – Programas de ações preventivas para melhoria da qualidade de vida
do associado e Programa de Educação e Acompanhamento ao Doente
Crônico;

2ª – Promover anualmente e estímulo às campanhas de vacinação;

3ª – Plano Odontológico que atenda a todos os associados (Capital e
Interior);

4ª – Convênio com rede farmacêutica e distribuidora de medicamentos;

5ª – Elaboração do Manual do Aposentado e Pensionista;

6ª – Buscar integração com outras Entidades;

7ª – Estudos para criação do Memorial das Telecomunicações;

8ª – Criação de grupo de trabalho para avaliação de perdas com valores
de aposentadorias percebidas do INSS;

9ª – Seguro de Vida em Grupo – Propor contratação de corretora de
seguros para trabalhar na venda do plano e oxigenação do grupo, atra-
vés de contrato de risco;

10ª – Divulgação junto aos associados do Plano de Benefícios AnaparPrev;

11ª – Criação de fundo para a assistência de casos graves de saúde (a
fundo perdido);

12ª – Repasse de verbas orçamentárias para as Delegacias Regionais,
para almoços com periodicidade semestral; programação cultural entre
Delegacias; subsídio em cursos de informática; parceira com o Sinttel/RS
para utilização dos espaços físicos existentes, etc.;

Último Almoço
de 2010
Dia dez de Novembro, na
Astti, vai acontecer o últi-
mo almoço do ano de
2010. O cardápio para a
data é churrasco. Participe!

13ª – Desenvolver novos convênios que tragam vantagem financeira aos
associados.

No período de 12 a 15 de setem-
bro foi realizado o Seminário de Planeja-
mento Estratégico para o ano de 2011,
o qual teve a participação dos membros
do Conselho de Admi-nistração, do Con-
selho Fiscal, da Diretoria Executiva, dos
Delegados e Vice-Delegados Regionais e
de alguns coordenadores, com partici-
pação de aproximadamente 60 (sessen-
ta) associados.

O referido seminário foi um mar-
co para os associados do interior do
estado pois, pela primeira vez na his-
tória da AACRT, eles estiveram repre-
sentados por seus Delegados e Vice-
Delegados, os quais levaram sugestão
de ações que apresentaram o anseio
dos associados na integração do pro-
cesso social, as quais irão diretamente
influir no destino de nossa associação.

Os participantes foram distribu-
ídos em seis grupos de trabalho: Gru-
po Saúde; Grupo Social; Grupo Funda-
ção/Benefícios; Grupo Gestão; Grupo
Organizacional/Operacional e Grupo

Interiorização, e no total analisaram e
aprovaram 53 (cinqüenta e três) ações.

Destas ações, aprovadas no Se-
minário e homologadas na reunião

ordinária do Conselho de Administra-
ção – ocorrida no dia 05 de outubro
–, as 13 principais estão listadas no
quadro abaixo:
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Expediente Obituário

Associado Falecimento Nascimento Cid ade

Paulo Orlando de A.Varoni 21/07/2010 30/04/1943 Porto Alegre/RS

Adao Valdecir Barbosa 30/07/2010 09/05/1943 Santa Maria/RS

Tereza Teles Cabral 31/07/2010 12/07/1931 Canoas/RS

Moacyr Henemann 07/08/2010 16/01/1933 Porto Alegre/RS

Gilberto Ferreira Vasconcellos 21/08/2010 28/04/1958 Porto Alegre/RS

Antenor Forlin 25/08/2010 11/07/1950 Porto Alegre/RS

Enio Assis Martins da Silva 10/09/2010 05/12/1923 Porto Alegre/RS

Sylvio Green de Alencastro 28/09/2010 09/09/1922 Porto Alegre/RS

No presente Editorial gosta-
ríamos de fazer menção ao Seminá-
rio de Planejamento Estratégico
para o ano de 2011 realizado no
período de 12 a 15 de setembro de
2010, o qual teve a participação
dos membros do Conselho de Ad-
ministração, da Diretoria Executiva,
do Conselho Fiscal, dos Delegados
e Vice-Delegados Regionais e de al-
guns coordenadores. O mesmo
contou com a presença de aproxi-
madamente sessenta associados, os
quais, imbuídos do espírito de
voluntariado analisaram e aprova-
ram plano de ação com cinqüenta
e três ações.

O referido encontro contou
ainda com palestra a respeito do
Novo Código Civil Brasileiro, minis-
trada pelo advogado Jarbas Lima.

Na capa deste informativo se
fazem referências especiais a este
seminário destacando, inclusive, as
treze mais importantes e estratégi-
cas ações, cuja a implantação deve
ser buscada a partir do próximo ano.
É claro que para conseguir
implantá-las vamos necessitar da
colaboração do quadro de associa-
dos, tendo em vista que o resulta-
do e o sucesso das mesmas virão
diretamente em benefício da famí-
lia dos telefônicos.

A Diretoria Executiva

Promoção para Pagamento de
Mensalidades Sociais

A Diretoria de Tesouraria está reeditando a promoção de março deste
ano, quando concedeu descontos pelo pagamento antecipado das
mensalidades de 2010 dos sócios contribuintes da AACRT.

Para 2011, esta promoção será estendida para todos os associados
(efetivos e contribuintes) que, no mês de janeiro de 2011 anteciparem as
mensalidades de todo o exercício (janeiro a dezembro/11), recebendo como
incentivo o valor correspondente a uma mensalidade. Ou seja, poderão quitar
os 12 meses do ano pagando apenas o valor correspondente a 11 mensalidades.

Com a antecipação do pagamento, além do desconto, o associado
também fica isento de reajuste da mensalidade durante o exercício de 2011,
caso o mesmo venha a ocorrer neste período.

Para antecipar o pagamento e usufruir do desconto, entre em contato
com Eliane ou Shaiane pelo telefone (051) 3219-1050 até, no máximo, o dia
30 de novembro próximo para combinar a forma de pagamento, conforme as
seguintes alternativas:

Sócio efetivo
A – Autorização formal (e-mail, carta, fax) para descontar o valor

correspondente a 11 parcelas na folha de pagamento no mês de janeiro/
2011;

B – Autorização para débito em conta, junto ao Banrisul, no mês de
janeiro/2011, do valor correspondente a 11 parcelas.

Sócio contribuinte
A – Autorização para débito em conta, junto ao Banrisul, no mês de

janeiro/2011, do valor correspondente a 11 parcelas;
B – Emissão de Doc, no mês de janeiro/2011, do valor correspondente

a 11 parcelas.

Associação implanta
novo sistema de

cobrança

Convênios disponibilizam plantão jurídico na sede da Associação

9:30 às 11:30 Manhã Quinzenal

9:30 às 11:30 Manhã Quinzenal

15:00 às 17:00 Tarde Semanal

15:00 às 17:00 Tarde Semanal

15:00 às 17:00 Tarde Semanal

Moraes & Fernandez
Área Atuação: Direito do Trabalho,
Previdência, Cívil, Empresarial e
Família e Sucessões

Herme Bittencourt
Área Atuação: Direito do Trabalho,
Previdência, Cívil,
Família Tributário e FGTS

Escritór io de Direito Social
Área Atuação: Direito do Trabalho e
Sindical, Previdência Pública e Privada,
Saúde do Trabalhador

Luiz Dagoberto Paganella:
Área Atuação:  Direito do Trabalho,
Previdência Pública e Privada,
Contratos, Responsabilidade Civil,
Imobiliário, Família e Sucessões

Martignoni Tinoco & Moraes
Área Atuação: Direito de Família,
Previdênciário
do Trabalho, Tributário e  Imobiliário

Rua Dr. Flores, 263 Conj 904 -
Bairro Centro  - Porto Alegre - RS
30626570
contato@moraesefernandez.com.br

Rua dos Andradas, 756 Conj. 203 -
Bairro Centro, Porto Alegre - RS
3084-4177
hermesbitencourt@gmail.com

Av. Borges de Medeiros, 612 2ºA -
Bairro Centro, Porto Alegre - RS
3215-9000
ricardo.castro@direitosocial.adv.br

Rua Dra Rita Lobato, 191 Sala 207 -
Bairro Praia de Belas,
Porto Alegre - RS - 32268866
paganella.advogados@terra.com.br

Rua Dezesseis de Julho, 157 -
Bairro São João -Porto Alegre - RS
3024-6872
moraes@mtasdvogados.com.br

Escr itório Advocacia               Endereço        Horário              Turno                Período

A AACRT, buscando proporcionar melhores condições de atendimento aos seus associados, firmou convênio com
alguns escritórios de advocacia (abaixo relacionados), os quais atuam nas mais diversas áreas do Direito. Desde 1º de setembro
de 2010, representantes dos escritórios conveniados estão realizando plantão na sede social da AACRT. Informe-se através do
telefone (51) 3219-1050

Durante o primeiro
semestre deste ano, a AACRT
trabalhou de forma árdua para
desenvolver um sistema de
cobrança junto ao Banrisul que
possibilitasse efetuar a cobrança
de vários serviços com a emissão
de apenas um Doc, com o
detalhamento dos serviços no
verso, para a conferência do
associado.

Este desenvolvimento já foi
concluído e, para o faturamento
com vencimento no mês de
novembro/2010, o associado que
efetua seus pagamentos nesta
modalidade, receberá em sua
residência este Doc agrupado.

Além do objetivo principal,
que é reduzir custos para o
associado, este trabalho de
agrupamento também possibilita
melhores controles interno e
redução de custos para a
Associação.

VII Seminário ANAPAR
Sul em Porto Alegre

O VIII Seminário ANAPAR Sul
é um evento importante que vai
acontecer em Porto Alegre nos dias
cinco e seis de novembro de 2010
no City Hotel, com a AACRT partici-
pando da organização.

O evento reunirá representan-
tes da Anapar da Região Sul para dis-
cutir as diretrizes da regional da as-
sociação na defesa dos direitos dos
aposentados participantes de fundos
de pensão, estando abertas as inscri-
ções aos interessados em participar
e conhecer o que está sendo realiza-
do em favor da nossa categoria. Par-
ticipe. Maiores Informações pelo te-
lefone da AACRT – (51) 3219-1050,
com Leandro.



cultura
Saúde

Unimax: Prazo para Migração ao
Novo Plano é 10/11/2010

Por Paulo Rober to Rocha
Diretor Secretário

Ao negociar a contratação do
plano UNIMAX com a UNIMED, a
AACRT buscou formatar um plano
mais acessível para oferecer aos asso-
ciados que não fazem parte do plano
Unimed. Contratou também o
UNIFÁCIL.

O UNIFÁCIL é uma alternativa
eficiente e de menor custo para aque-
les associados que não podem arcar
com o pagamento do plano Unimax.

Os usuários são atendidos pelos pró-
prios médicos dos núcleos da Unimed,
com horários agendados, sendo obje-
tivo do atendimento resolver a gran-
de maioria dos problemas de saúde e
exames na hora.  A diferença entre o
UNIFÁCIL e o UNIMAX é que, além
de ter cobertura regional, no
UNIFÁCIL o associado não é atendi-
do pela rede de médicos
credenciados, mas sim pelos médicos

Mensalidade
Ecco-Salva é
reajustada

A partir da folha do mês de
outubro/2010, a mensalidade do
Ecco-Salva será reajustada para
R$10,00. A data-base para
reajuste do contrato é setembro,
mas a AACRT não fará a cobrança
retroativa, assumindo para si este
custo.

Memória é Cultura!
Decorridos aproximada-

mente dezoito meses de gestão na
AACRT, podemos considerar que
alguns objetivos traçados foram
alcançados. Naturalmente que
sempre haverá muito mais o que
fazer. Disso estamos cientes e
contamos sempre com a
colaboração de todos, com su-
gestões, críticas... O importante é
contribuir!  Dentre os objetivos
alcançados, podemos mencionar,
com muita alegria, a ocupação das
dependências da AACRT pelos
associados nos variados tipos de
atividades promovidas pela nossa
Vice-presidência e pela Diretoria
Social.  É, de fato, um destaque que
se impunha registrar e parabenizar
o conjunto de todos nossos
colabores, empregados da AACRT,
que mostram muita dedicação no
seu dia-dia, prestando serviços aos
nossos associados (não esquecendo
dos voluntários,  parte integrante e
fundamental  na busca dos
resultados almejados por todos nós).

Feito o registro, conscientes
também de que sempre temos uma
possibilidade de crescimento e
melhora, aqui e ali, queremos voltar
ao título (ou lembrete mencionado
no cabeçalho do texto) – Memória-
Cultura! Explicamos – por sugestão
apresentada pelo colega José Paulo
(todo mundo conhece, na AACRT,
no Sinttel/RS), envolvido com
Serviço Social por oficio, é escritor
nas horas vagas, resumidamente
(mais detalhes futuramente – vamos
ter que reunir pessoas, idéias, ver
custos – fazer um trabalho coletivo).
A idéia proposta consiste em colher
depoimentos, testemunhos, his-
tórias-estórias  de componentes da
família CRT, espalhados, quem sabe,
por este imenso Brasil e dar-lhes uma
forma que possa, ainda com mais
consistência, eternizar nas mentes
e corações de todos, o que foi a CRT.

Como falamos, este é o
resumo da ópera – como vai ser de
fato depois saberemos – um livro é
a idéia inicial. Mas, quem sabe!
Nestes tempos de multimídia e
novas mídias todos os dias, não
podemos duvidar de nada, nem
fechar questão! O mais importante,
por ora, é a idéia e a disposição da
diretoria atual da AACRT em apoiar
a iniciativa.

Vamos
participar!!!! !! !!! !! !!

Plano de Saúde Regulamentado UNIFÁCIL
da Unimed nos núcleos da própria
Unimed.

Por questões operacionais, o
UNIFÁCIL foi lançado inicialmente para
atender os associados sem plano de
saúde e o período de adesão com al-
gumas vantagens será de outubro de
2010 a dezembro de 2010 (três me-
ses). Quem aderir após esta data não
fará jus às vantagens oferecidas no
período inicial.

Mudanças no regulamento do “Troféu Destaque”
Regulamento do Título
“Destaque AACRT”
Em reunião ordinária do Conselho de Adminis-

tração realizada no dia 30 de junho de 2010 (Ata de
número 165), foram aprovados alguns ajustes no
Regulamento do Título Destaque AACRT, confor-
me descritos a seguir:

Do objetivo
De: Art. 1 - “O título “Destaque AACRT”

é instituído pela Associação dos Aposentados
da Companhia Riograndense de Telecomunica-
ções – AACRT para ser concedido como forma de
reconhecimento a quem se distinguiu, por
atuação ou trabalho, em benefício da cate-
goria de aposentados telefônicos ou da As-
sociação”.

Para: Art.  1 -  O título “Destaque
AACRT” é instituído pela Associação dos Aposenta-
dos da Companhia Riograndense de Telecomunicações
– AACRT para ser concedido de três em três anos, no
ano anterior a cada mudança de gestão dos órgãos
administrativos, como forma de reconhecimento a
quem se distinguiu, por atuação ou trabalho, em be-

AnaparPrev – Um bom futuro
para seus filhos e netos

nefício da categoria dos aposentados telefônicos ou da
Associação, sem repetição de homenageado.

Da Comissão
De: Art. 3 § 1 - “A indicação dos representan-

tes deve ocorrer até 30 de setembro de cada ano e
será feita pelo órgão de origem ou pela Diretoria Execu-

tiva”.
Para: Art. 3 § 1 - A indicação dos representantes

deve ocorrer até 30 de setembro do ano anterior a cada
mudança de gestão dos órgãos administrativos e será feita
pelo órgão de origem ou pela Diretoria Executiva.

De: Art. 3 § 4 - “O número de escolhidos para
serem homenageados deve ser de dois, no mínimo,

e de cinco, no máximo”.
Para: Art. 3 § 4 - O número de escolhidos

a serem homenageados será de no máximo três,
sem repetição de homenageados.

Da homenagem
De: Art. 4 - “A homenagem integra os eventos co-

memorativos do aniversário da AACRT”.
Para: Art. 4 - A homenagem deverá integrar, quan-

do ocorrer, os eventos comemorativos da AACRT.

Os trabalhadores telefônicos do Rio Grande do Sul tiveram a sorte de
pertencer a uma empresa (CRT) cuja a visão de futuro permitiu a criação de um
fundo de pensão para garantir um benefício adicional na aposentadoria dos
seus empregados. Tiveram também a sabedoria de participar dele, preparan-
do o seu futuro como aposentados e buscando resguardar a família na sua
falta. Infelizmente, nem todas as empresas têm ou tiveram esta mesma visão e,
por consequência, muitos filhos de associados não tiveram igual oportunida-
de, considerando ainda que alguns escolheram ser profissionais liberais.

A AACRT, na qualidade de defensora dos seus associados, identificou
que o plano AnaparPrev, que a Associação Nacional dos Participantes de Fun-
dos de Pensão (Anapar) oferece, é uma alternativa viável para os filhos de
todos os associados. Para isso, devem apenas tornar-se sócios da Anapar.

Criado especialmente para os associados da entidade, que sabem da
importância de investir agora para assegurar um bom padrão de vida na apo-
sentadoria, o AnaparPrev é a melhor opção para quem quer proporcionar a
sua família um futuro tranqüilo.

O plano é instituído pela Anapar e administrado pela Petros, um dos
maiores fundos de pensão do país. Além da estrutura e competência da Petros,
uma das grandes vantagens do plano é a taxa de administração cobrada, de
4% – muito baixa em comparação com o mercado. Faça simulações e busque
informações no site da www.anapar.com.br ou da Petros www.petros.com.br/
petrossite/servicos/hotsiteanaparprev/design/ html/index.html , ou ligue para
o 0800 025 35 45 e informe-se.

Durante todo o dia 15
de julho de 2010, na sede da
AACRT, ocorreu o Segundo
Encontro com Delegados e
Vice-Delegados Regionais da
AACRT, reunindo representan-
tes dos associados de todo o
interior do Estado para rece-
ber dados e informações sobre
a Associação, agendar encon-
tros para o segundo semestre
de 2010 e promover uma mai-
or integração da Entidade
com os seus associados mais
distantes.

Até o momento, 65% dos associados da AACRT migraram para o plano
regulamentado Unimax, sendo que o prazo de migração vai até 10/11/10. Do
total de sócios, 35% ainda não fizeram opção pelo novo plano.

Fique atento para a data final de migração ao plano de saúde Unimax,
porque a partir de 10/11/2010 será possível incluir na migração para o novo
plano e nos novos contratos apenas os dependentes legais. Além disso, a partir
desta data, as carências também deverão ser integralmente cumpridas para
utilização do plano.

Segundo Encontro
com Delegados e
Vice-Delegados



Social

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATARÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

VISTO

Envelopamento autorizado pode ser aberto pela ECT

Notas “
Associação participa

do Congresso Nacional
da Cobap

“Sinceros agradecimentos e homenagens às diretorias e
colaboradores que desde 14 de dezembro de 1977 vêm trazendo
nossa ‘AACRT’ no topo das associações. É com orgulho que
ressalto a dedicação e abnegação de todos que até agora deram
alguma colaboração para mantê-la num padrão diferenciado
das outras associações. Não somos só nós que precisamos da
AACRT. A AACRT também precisa de nós.
Sra. Zaida Gussi Donadell, Associada, ex-Conselheira de Administração,

Semana do Aposentado 2010

A Delegada Regional da AACRT de Rio Grande, Dalva Leal Martins, foi
diplomada pela Academia de Letras do Brasil – ALB, Seccional do Rio Gran-
de do Sul, em Solenidade Oficial de Diplomação e
Posse em Cadeira Vitalícia da ALB/RS ocorrida no
dia 10 de agosto de 2010. Diretores, Conselheiros
e associados da AACRT prestam sua homenagem
à Delegada, orgulhosos do reconhecimento
dado à brilhante colega, membro ativíssimo da
nossa associação. A seguir, divulgamos uma poe-
sia inédita de Dona Dalva:

Dalva Leal Martins

Posse e diplomação  na
Academia de  Letras do Brasil

O TEMPO E EU

A ll SEMANA DO APOSENTADO DA AACRT está
programada para o período de 25 de Outubro a 10 de
Novembro de 2010.

Se você não conseguiu participar em 2009 não
perca a oportunidade em 2010. Fique atento para a
programação a seguir para você se agendar e ainda
convidar seus colegas:

£ 25/10 Segunda – Abertura/Palestra “SER
FELIZ, RAZÃO MAIORDE NOSSAS VIDAS”/ Happy
hour, às 17 horas – Local: AACRT.

£ 26/10 Terça – Passeio à Quinta da
Estância - Saída da AACRT,às 8 horas para Viamão.

£ 27/10 Quarta – Passeio de Barco Cisne
Branco – Local: Portão Central do Cais do Porto, Av.
Mauá, 1050- Saída às 18 horas.

£ 28/10 Quinta  – Passeio no Museu do
Futebol – Saída da AACRT às 13 horas para o
Shopping Total.

£ 29/10 Sexta – Teatro “TODOS NÓS TEMOS
UM POUCO” – Local na AACRT às 15 horas.

TORNEIO de Jogos:
de 29/10/2010 a 10/11/2010
Bocha – a partir de 29.10, 18 horas, na ASTTI.
Canastra – 08 e 09.11, a partir das 14 horas, na
AACRT.
Futebol de Mesa – 03 e 09.11, a partir das 14
horas, na AACRT.
Pesca - 09.11, a partir das 8 horas, no Guaíba.
Ping Pong – 04.11, a partir das 9 horas, na ASTTI.
Sinuca – 05.11, a partir das 9 horas, na AACRT.

SUA PRESENÇA E IMPORTANTE PARA NÓS!

Informações e Inscrições no Serviço Social
com Vera ou Eliane - Fone: 3219-1050.

VAGAS LIMITADAS!

1°TORNEIO do Espaço Convivência - AACRT
O 1°TORNEIO da AACRT, que

aconteceu de 27 de setembro a 1º de
outubro de 2010, foi um sucesso,
conforme avaliação realizada entre os
participantes. Os jogos, que marcaram a
abertura do Espaço Convivência, no 2º
andar da sede, representaram para o
associado, um momento de reencontro e
também serviram para preparar o
campeonato, que será realizado na
programação da Semana do Aposentado,
de 25 de outubro a 10 de novembro.

      O torneio foi encerrado com um
galeto de confraternização na noite de 1º
de outubro, com a participação de mais

de 40 pessoas, e a entrega das medalhas
aos classificados. Abaixo tabela de
classificação nas respectivas modalidades:

FUTEBOL DE MESA:
1º Lugar - Ivo Antonio do Amaral Luiz
2º Lugar - Carlos Roberto Lopes
 3º Lugar - Breno Scarchiniski

Canastra:
1º Lugar - Benildo Amadeu Neutzling
e Naira Suzane Neutzling
2º Lugar - Valdir Santos Andrades
e Marco Antonio Seade
3º Lugar - Breno Scarchiniski
e Luiz Carlos Ramos

Sinuca:
1º Lugar - Valdir Santos Andrades
2º Lugar - Carlos Roberto Lopes
3º Lugar - Ivo Antonio do Amaral Luiz

O XIX Congresso Nacional de
Aposentados e Pensionistas, realiza-
do no município gaúcho de Bento
Gonçalves, paralelo ao 8° Seminário
da Fetapergs, de 17 a 20 de setem-
bro, tornou claro o fortalecimento da
COBAP e Federações como movi-
mento único e decisivo nas questões
dos aposentados brasileiros. Dentre
os temas em debate estavam Previ-
dência Social, Sistema Único de Saú-
de, Unidade no Movimento dos Apo-
sentados, Unificação da Imagem, Re-
forma Tributária e Direitos. Represen-
tando a AACRT, estiveram presentes
a Vice-Presidente Eva Beatriz Teixeira
Correa, Paulo Roberto da Rocha, Ilda
Diogo e Ana Albernaz

Atividades Sociais
no  3º Trimestre

12/07 – Oficina de bordado em
chinelos, com pedrarias e fuxicos
– Orientação
da associada Neiva Machado
16/07 – Visita ao Museu da
PUCRS
20/07 – Dia da Costura
20/08 – Visita ao Planetário –
Jornada no Sistema Solar
27/09 a 01/10 – Torneio de jo-
gos na AACRT, promovendo a
competição nas categorias sinuca,
futebol de mesa, xadrez e canas-
tra.

Eventos de julho a
setembro/2010

14/07/2010 – Almoço Mensal
– Paella - Astti
11/08/2010 – Almoço Mensal
– Feijoada
– Homenagem aos Pais
08/09/2010 – Almoço Mensal
– Churrasco
16/09/2010 – Dia do Homem
de Rede – evento conjunto entre
AACRT, ASTTI e SINTTELRS que
reuniu aposentados e ativos da
rede na Sede da ASTTI.

Soou forte o vento trazendo saudades
de um amor que para bem longe partiu...
E a ventania inclemente conseguiu,
fazer-me chorar  na triste realidade.

Como bálsamo a chuva misturou-se
às mui aflitivas lágrimas vertidas,
lavando memórias que a ventania trouxe.
Mas, o sol surgiu, entre luzes coloridas...

Num arco de esperança a incentivar
outros novos caminhos para trilhar!...
Meu pranto cedeu à fé e à compreensão.

Embalei as lembranças no coração meu,
no dia que fora chuvoso, frio e sombrio.
Aquecidos ficamos: o tempo e eu!
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