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Em setembro, a AACRT e a ASTTI, como 
resultado dos extensos estudos do Grupo de Co-
-Gestão, lançaram o Programa de Gerenciamen-
to de Saúde através da empresa Hospitalar Home 
Care, contratada para gerenciar o projeto, que 
tem como objetivo ajudar na capacitação dos as-
sociados para que cuidem melhor da sua própria 
saúde, acreditando que a prevenção é muito im-
portante para a manutenção do bem-estar e da 
qualidade de vida. Será oferecido de forma gra-
tuita e terá adesão voluntária. 

As duas entidades, no intuito de conferir 
maior cuidado na implantação e acompanha-
mento do Programa, contratou a assistente social 
Maria Beatriz Talavera Campos para atuar exclusi-
vamente junto aos sócios que participarão do Pro-
grama de Gerenciamento de Saúde.

Acampamento 
Farroupilha

Em comemoração à Semana Farrou-
pilha, como é costume, este ano a ASTTI 
montou o acampamento no Parque da Har-
monia, permanecendo aberto do dia quatro 
até 23 de setembro, e teve a AACRT como 
um dos patrocinadores do evento. 

A AACRT realizou um chá na quarta-
-feira, 19/09, no acampamento, além de 
promover um jantar campeiro para direto-
res, conselheiros, colaboradores e parceiros 
no dia 11/09.

Programa de Gerenciamento de Saúde

Vivendo com mais saúde
O Programa inicialmente vai atuar junto aos 

associados portadores de doenças crônicas (me-
dicina corretiva), estendendo-se, a partir abril de 
2013, para os demais associados (medicina pre-
ventiva), mas a principal meta é ajudar a todos os 
associados cuidarem melhor da saúde, orientan-
do-os em aspectos diversos. 

Durante o mês de agosto, a Hospitalar  iden-
tificou os sócios portadores de doenças crônicas, 
que, separados em grupos, passaram a ser conta-
tados pela equipe do Programa de Gerenciamento 
de Saúde para convidá-los a participar e passarem 
a ser acompanhados pelos profissionais especiali-
zados da área da saúde (enfermeiro, nutricionista, 
assistente social, fisioterapeuta, entre outros). 

A primeira turma de sócios aptos a participar 
do PGS, composta por 144 associados, recebeu 
da AACRT um SMS (torpedo) informando sobre o 
contato da Hospitalar Home Care convidando a 
participar do PGS. A mensagem enviada foi a se-
guinte:

“A AACRT informa que a Hospitalar fará con-
tato para convite ao Programa de Gerenciamento 
de Saúde”. Quem receber a ligação da Hospitalar 
Home Care, a nossa recomendação é que partici-
pe e aproveite o programa.

Além disso, em um sentido mais amplo, 
quando o grupo de associados passar a gozar de 
uma melhor condição de saúde, prevenção e qua-
lidade de vida, o número de internações, consultas 
e exames tenderá a diminuir e o nível de reajuste 
do plano de saúde fatalmente deverá cair.

O sucesso do Programa depende da sua 
participação e comprometimento com a própria 
saúde e de seus familiares.

Ao receber a ligação da equipe do Progra-
ma de Gerenciamento de Saúde,  aceite partici-
par. Faça parte, conquiste mais saúde e viva com 
qualidade!

Se você tiver algum dependente no plano 
de saúde que não resida com você, repasse estas 
informações para que ele esteja ciente caso seja 
contatado.

A equipe do Programa de Gerenciamento 
de Saúde deverá entrar em contato com os partici-
pantes do grupo até o final do corrente ano.

Atualize seu número de celular na AACRT a 
fim de receber torpedos com informações e 
convites importantes.

Atenção 
associados

IX  SEMINARIO DE PARTICIPANTES 
FUNDOS DE PENSÃO: 

RISCOS E OPORTUNIDADES
DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO – 

POA/RS. 
ALGUNS TEMAS QUE SERÃO DEBATI-

DOS: retirada de patrocínio, distribuição de 
superávits, déficits, mudanças de planos, sal-
damentos, etc...

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES:
seminarioanaparrs@terra.com.br e 
fones [51]32547305 e 99685325.

Local: AIAMU 
Rua dos Andrades, 1234/8º andar - PoA/RS

Baile de dos 
35 anos da AACRT

Será no dia 08/12 o nosso  Baile de 
Final de Ano, neste ano comemorando os 35 
anos da criação da AACRT, e terá como tema 
a nossa saudosa CRT .

O baile, que será realizado no Clube 
Geraldo Santana, terá início  às 20 horas, a 
partir daquele delicioso jantar.
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Obituário

NOME DATA  DATA  NATURALIDADE
 NASCIMENTO FALECIMENTO 
DORA DOS REIS MARQUES  26/05/1934  06/07/2012 PORTO ALEGRE/RS

ECILA CASTRO SILVEIRA   01/08/1921  12/07/2012 CAMAQUA/RS

ALCIDES REIS DE SOUZA  21/03/1951  02/08/2012 PORTO ALEGRE/RS

IRACEMA GROSCHANG FERREIRA   28/08/1925  06/08/2012 PORTO ALEGRE/RS

CENIRA DILL PALLAMOLLA   03/05/1928  11/08/2012 PORTO ALEGRE/RS

EMILIO CESAR ZANINI   28/08/1942  13/08/2012 PORTO ALEGRE/RS

ERONITA BORGES DE MORAES  02/03/1945  15/08/2012 PORTO ALEGRE/RS

ELIAS DE SOUZA BUENO  22/05/1943  17/08/2012 PASSO FUNDO/RS

TEREZINHA DE L UCHOA NUNES   08/02/1935  17/08/2012 VIAMAO/RS

JOAO CLARO VIANNA   24/04/1929  22/08/2012 FLORES DA CUNHA/RS

NILO ARAUJO CARDOZO   01/07/1939  30/08/2012 CAPAO DO LEAO/RS

OSCAR IDEAM DEL RIO NAVARRETE  08/05/1941  30/08/2012 PORTO ALEGRE/RS

Site

Após muita perseverança e tra-
balho, além de um bocado de sorte, 
conseguimos migrar de um plano de 
saúde não regulamentado para o pla-
no regulamentado UNIMAX. Impor-
tante alertar para o que poderia ter 
acontecido se o acordo com a Unimed 
Porto Alegre não tivesse acontecido: 
estaríamos no plano anterior, cheio de 
limitações e fadados a perecer pelos 
altos custos daquele plano. Tivemos 
também a teimosia que nos levou a 
conseguir identificar as causas dos ele-
vados custos do grupo de usuários do 
plano. 

Isso nos move, nos faz andar, a 
um passo de cada vez, na busca da 
melhoria da qualidade de vida e da re-
dução da atual taxa de mortalidade do 
nosso grupo a partir da implantação 
do Programa de Gerenciamento da 
Saúde. Pois saibam todos que as dire-
torias da AACRT e da ASTTI se movem 
preocupadas com o futuro das duas 
entidades e, mais do que isto, com o 
futuro dos seus componentes - os as-
sociados. E essa preocupação é resul-
tante do amor que nutrem pelos seus 
pares. Amor é uma palavra meio pie-
gas, que relutamos muito em aplicar 
em algumas situações, mas é a única 
palavra que reflete as atitudes que es-
tão sendo tomadas em nome do grupo 
e para o grupo. Todos aqui exercem 
seu trabalho de forma voluntária. 

E o voluntariado é um exemplo 
de amor incondicional pelo outro. Mas 
para que o voluntariado seja pratica-
do, é necessário que o outro o aceite. 
Aceitar ajuda, seja ela qual for, não é 
sinal de fraqueza, mas de vontade de 
melhorar, de sair do buraco em que 
estamos, seja ele qual for. A AACRT 
quer que mais pessoas sejam volun-
tárias, assim como pede, encarecida-
mente aos que precisam de ajuda, que 
se deixem ajudar. Seja participando 
do Programa de Gerenciamento da 
Saúde ou dos grupos, oficinas diver-
sas e eventos oferecidos pela entidade.  
Na vivência da AACRT, o que vale é 
o trabalho voluntário e desprendido, 
baseado no famoso ditado popular: 
“Quem não vive para servir, não serve 
para viver”. Prezados associados, va-
mos à luta e não deixemos de acreditar 
no amor.

Diretoria Executiva

Área Restrita no Site da AACRT

Reajuste da contribuição mensal 
dos associados 

Suspensas adesões ao 
Centro Clínico Gaúcho 

Cumprindo determinação da 
ANS, de julho a setembro/2012, AA-
CRT não pode aceitar novas adesões 
de associados para o convênio com 
Centro Clínico Gaúcho em virtude da 
suspensão temporária aplicada àque-
la operadora pelo não cumprimento 
à Resolução Normativa nº 259 (que 
determina prazos máximos de atendi-
mento para consultas, exames e cirur-
gias). Os atuais beneficiários do plano 
continuaram sendo atendidos normal-
mente.

Para atender a demanda, a AA-
CRT dispõe dos planos oferecidos pela 
Unimed Porto Alegre. Maiores infor-
mações com o atendimento da AACRT 
pelo telefone (51) 3219-1050, do e-
-mail: carlos.saude@aacrt.com.br e/
ou rita.saude@aacrt.com.br.

Explanações sobre o 
reajuste do Plano Unimed 

A AACRT e ASTTI realiza-
ram dois encontros no auditório 
da sede social da AACRT, no dia 
13/07/2012, para esclarecer sobre 
o reajuste contratual do plano de 
saúde regulamentado UNIMAX no 
valor de 17%, e informar a respeito  
ações a serem adotadas no intuito de 
reduzir futuros índices de reajustes.

Estiveram presentes mais de 
70 associados. 

Veja se você tem direito a recalcular seu FGTS

A associação  está desenvolvendo uma área restrita  no seu site, onde os associados terão acesso a informa-
ções pessoais e poderão solicitar vários serviços que antes só era possível fazer pessoalmente.

Para que os sócios tenham acesso a esta área, deverão receber um documento personalizado contendo o seu 
login e senha pessoal e orientações para utilizar os serviços disponíveis, que são os seguintes:

- 2ª Via de Boleto Bancário;
- 2ª Via de carteira Unimed;
- 2ª Via carteira da AACRT;
- Acesso a consultas médicas;
- Relatório de pagamentos realizados à Unimed para fins de IRPF - Informe;
Além das facilidades acima, numa próxima etapa serão disponibilizadas também as informações detalhadas 

sobre gastos médico/hospitalares na Unimed.

A advogada Lia Mara Rebechi, que presta consultoria jurídica gratuita aos 
sócios todas as terças-feiras, das 15 às 17h, na AACRT, chama a atenção para os 
erros operacionais cometidos por alguns bancos gestores do FGTS no passado, os 
quais podem ter gerado grandes diferenças destes juros antes da transferência da 
gestão do Fundo de Garantia para a Caixa Econômica Federal em 1989.

Assim, trabalhadores com carteira de trabalho assinada até 21/09/71 (ou 
retroativo a esta data), optantes pelo FGTS e se mantiveram empregados na mes-
ma empresa até 1989 podem ser detentores do direito de buscar os valores cor-
respondentes aos Juros Progressivos do FGTS que não foram pagos corretamente. 

Para verificar essa possibilidade com a Dra.Lia Mara, é necessário trazer 
identidade, CPF, Comprovante de Residência, Carteiras de Trabalho e algum extra-
to do FGTS do banco depositário.

O Conselho Deliberativo, na reunião do dia 26/06/2012, aprovou, por maio-
ria dos votos e “ad-referendum” da Assembleia Geral Extraordinária, o reajuste da 
contribuição mensal dos associados para R$ 15,00 (quinze reais), a partir de 1° de 
janeiro/2013. Esta decisão originou-se das definições do Seminário de Planejamento 
Estratégico para o ano de 2012.

O Conselho decidiu ainda estabelecer o critério de reajuste anual das  mensali-
dades, que passará a ser pelo INPC acumulado anual, a ser aplicado a partir de janeiro 
de 2014 e nos anos seguintes. 

Parentes de sócios efetivos podem ser sócios contribuintes 
A aprovação de mudanças “ad referendum” no Estatuto da AACRT em 2011 

permitiu que pessoas do grupo familiar dos sócios efetivos até o terceiro grau de pa-
rentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou 
companheiro” sejam aceitos como novos sócios contribuintes, permitindo a estes e a 
seus dependentes que usufruam das  vantagens de grupo do plano de saúde e do se-
guro de vida, além das outras atividades oferecidas pela Associação.

Que parentes podem se associar?
Parentes consangüíneos: de1º Grau - Pai, Mãe, Filhos e Menores sob guarda; de 

2º Grau - Irmãos, Avós e Netos; de 3º Grau - Tios, Sobrinhos, Bisnetos e Bisavós (neste 
grupo incluem-se ainda os cônjuges dos parentes consangüíneos). 

Parentes por afinidade do cônjuge ou companheiro(a): de 1º Grau - Enteados, 
Menores sob guarda e Sogros;  de 2º Grau: Netos e Avós.



Social

Notícias do Coral 
O Coral da AACRT agitou muito neste último trimestre. No dia dois de 

setembro, apresentou-se no 47º Festival de Coros do Rio Grande do Sul - 13ª 
Etapa, promovido pela FECORS, na AABB em Porto Alegre. Cinco coros de 
Porto Alegre e Região Metropolitana participaram do evento e o nosso Co-
ral cantou músicas do repertório nacional, além de um pot-pourri de músicas 
Gaúchas de nosso cancioneiro regional.

Em 30 de setembro a apresentação será no Encontro de Coros promovi-
do pelo Grêmio Náutico Gaúcho, em sua sede em Porto Alegre.

Para o próximo trimestre está prevista a participação do Coral, no dia 
quatro de outubro, às 17h, na Casa de Cultura Mário Quintana e em Bento 
Gonçalves - RS, no dia 11/10, no encerramento do V Encontro de Aposenta-
dos e Pensionistas. Prestigie o Coral com a sua presença.

Os voluntários do Grupo QUALIDADE DE VIDA, formado a mais de três anos, 
tem procurado mesclar  cultura, alegria, lazer e, principalmente, qualidade de vida nas 
atividades que organiza  para os colegas associados desfrutarem. As atividades do ter-
ceiro trimestre contaram com a participação média de 50 pessoas e foram as seguintes: 

19 de Julho - visita ao museu Oceanográfico Ceclimar, em Imbé, e à Festa 
Nacional do Peixe em Tramandaí.

25 de Agosto -  passeio à cidade de Gramado ao recém inaugurado Parque 
Tomazini  e sua mina de pedras preciosas. No almoço, cinco colegas de Caxias do Sul 
se uniram ao grupo para confraternizar. 

Setembro - 19º Porto Alegre em Cena,  com peça Xaxados e Perdidos, uma 
noite de emoção e cultura para os presentes.

- Semana do Aposentado de 2012 -  no mês de Novembro 
e terá como atração principal um piquenique sobre uma toalha de pa-
tchwork (pedacinhos de tecido colorido)  carinhosamente confeccionada 
pelas sócias do Artesanato de Pelotas e de Porto Alegre. Você pode  se ins-
crever pelo telefone da AACRT, pessoalmente ou  e-mail  coord.social@
aacrt.com.br . 

- 3º Torneio de Jogos  - já está sendo planejado para ocorrer 
entre os meses de Outubro/Novembro. Fique atento e inscreva-se.

Duas novas Oficinas foram implantadas em 
2012 como resultado da busca de maior partici-
pação dos associados nas diversas atividades da 
AACRT com foco na melhoria da qualidade de vida.

A resposta tem sido positiva, conforme o cres-
cimento da participação dos sócios nas atividades 
planejadas para eles. 

Atividades do Segundo Trimestre 2012
- 2° TORNEIO DE JOGOS – de 02 a 26 de Julho- Nesta edição do 

torneio foram oferecidas12 modalidades diferentes de jogos. 
No dia da entrega dos prêmios do 2º Torneio, a AACRT recebeu a 

visita do time formado por associados da Delegacia Regional de Pelotas. O 
time campeão do torneio 
de Porto Alegre na moda-
lidade Futsal fez uma parti-
da amistosa contra visitan-
tes de Pelotas, em parceria 
com a ASTTI.

Na entrega da pre-
miação no Salão de Festas 
da AACRT foi prestada uma 
homenagem póstuma ao 
colega Isnard Correa Cruz. 

EVENTOS

Eventos do próximo trimestre
4/10 Apresentação do Coral na Casa de Cultura Mario Quintana;
08 a 11/10 -  V Encontro. dos Aposentados e 
 Pensionistas da AACRT em Bento Gonçalves 
10/10    Almoço Mensal em Bento Gonçalves
17/10    Chá na AACRT - Palestra: Avaliação: Agilidade e equilibrio 
24/10    III Encontro de  Pensionistas da AACRT
31/10    Chá na AACRT - Palestra do PROCON
7/11      Chá na AACRT com Bingo
08 a 11/11 XXI  CNAPI - COBAP  em  Salvador - BA, com a 
 representante do RS Ilda Gonçalves, da AACRT,   
 concorrendo a Mais Bela Aposentada do Brasil
09 e 10/11   Seminário ANAPAR SUL - Local: AIAMU
14/11    Almoço Mensal - Churrasco em local a definir
21/11      Chá na AACRT
28/11    Amigo Secreto e Culto Ecumênico na AACRT
1/12      Turismo - Natal Luz em Gramado 
8/12      Baile 35 Anos da AACRT com o Tema CRT - 
 no Clube Geraldo Santana

Atividades para o próximo trimestre:

Oficina de Teatro
Em 30 de Julho, em comemora-

ção ao aniversário de  Mario Quintana, 
sob a direção e roteiro de Pedro Del-
gado, o grupo da Oficina de Teatro da 
AACRT participou do espetáculo teatral 
“Um Quarto de Quintana no Quarto”, 
na Casa de Cultura Mario Quintana. As 
associadas do Grupo de Teatro da AA-
CRT representaram na peça as noivas de 
Quintana, numa bela performance. 

Atenção sócios da AACRT da 
Delegacia de Novo Hamburgo

O Delegado Clóvis Pereira avisa sobre o almoço de confraternização do 
2º semestre/2012, que vai acontecer no Hamburgo Grill Restaurante e Pizzaria 
(www.hamburgogrill.com.br), localizado na BR-116, nº 1820 em Novo Ham-
burgo, no dia 12/12/2012. 

Os colegas interessados em participar devem confirmar através do te-
lefone 51 99785259 e/ou e-mail clovispereira@yahoo.com.br. O almoço é 
patrocinado pela AACRT para os sócios e para os acompanhantes o custo é 
de R$18,90.

Grupo Qualidade de Vida

Futsal em Pelotas
Dando prosseguimento ao Programa de Integração com as demais 

Delegacias da AACRT no Interior do Estado, no dia 07 de setembro re-
tribuímos a visita à Delegacia de Pelotas, onde fomos recebidos no Cen-
tro Esportivo Daniel Carvalho, com muita atenção e carinho e pudemos 
rever amigos e colegas da Antiga CRT. Após os jogos de integração, 
encerramos a visita com uma bela confraternização, ocasião em que sa-
boreamos um suculento churrasco e curtimos a boa música de um grupo 

de pagode da Região. No 
dia 08 fomos a Jaguarão/
Rio Branco - Uruguai, para 
passear e fazer compras. O 
evento reuniu aproximada-
mente 70 pessoas, mais de 
quarenta de Porto Alegre  
(alguns colegas foram de 
carro). Chás realizados 

No dia 01/08, o chá teve como 
palestrante o Professor Ari Riboldi e con-
tou com 73 participantes. No dia 15/08 
o tema da palestra foi Maturidade Ativa e 
teve 63 pessoas presentes. No dia 22 teve 
Chá com Quiropraxia, palestra que trouxe 
55 pessoas à AACRT. O chá do dia 29/08 
teve música oferecida aos 45 presentes. 
Em setembro tivemos chá no dias 5. No 
dia 19 transferiu-se para o Acampamento 
Farroupilha, levando 52 pessoas para a 
roda de chimarrão.

Almoços Mensais
08/08 - Paella na ASTTI, tradicio-

nalmente realizada pelos associados Ney 
Silva, Reynaldo Mello, Magnus Casara e 
Romano Bottim para  270 pessoas.

12/09 - Churrasco na ASTTI, reu-
nindo 238 pessoas.

Homem de Rede
Em parceria com a ASTTI e o Sinttel, 

foi realizado a Festa do Homem de Rede 
na ASTTI trazendo mais de 250 trabalha-
dores e ex-trabalhadores de rede para 
uma festa com som ao vivo, “salchipão” e 
muito chope, no dia 14 de setembro.

 
Turismo na AACRT
De 24 a 29 de agosto, a AACRT le-

vou 55 pessoas ao Rio de Janeiro, promo-
vendo o turismo e o divertimento do grupo.
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Rancho da ASTTI para os sócios da AACRT

Assessoria Jurídica na AACRT
Na edição anterior encartamos a tabela dos advogados que prestam 

atendimento aos sócios  na sede  da AACRT e dois  dos telefones informados 
estão sendo retificados e/ou substituídos:  Hermes Bittencourt - (51) 3377.9366 
- (51) 9961.5419; Luiz Dagoberto Paganella - (51) 3226.8866.

O Grupo Pró-Memorial CRT está instalado e desenvolvendo suas atividades 
todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 18h, na Casa de Passagem da AACRT, na 
Av. Princesa Isabel, 160, AP. 610. 

O Grupo Pró-Memorial é composto por Ruben Dario Vives, que é seu coorde-
nador executivo, pelo pesquisador, Rogério Verlindo e pela jornalista Márcia Souza. A 
coordenação geral é realizada pelo Diretor Presidente da AACRT, Newton Lehugeur.

A atual etapa do trabalho é de levantamento e identificação do acervo, a partir 
do retorno das cartas que foram encaminhadas pela AACRT aos sócios solicitando 

doações de fotos de traba-
lho e objetos que contem 
a história da nossa CRT. O 
retorno foi bastante acanha-
do, mas as poucas doações 
recebidas foram de inestimá-
vel valor para a formação do 
Memorial.

Além disso, ainda 
nessa fase foi criado o lo-
gotipo do Memorial e está 
sendo elaborada a linha de 

tempo, que consiste na cronologia dos fatos históricos da empresa. Um blog também 
foi criado para acompanhamento e consulta de todos os interessados no andamento 
dos trabalhos. Acesse  http://memorialcrt.blogspot.com.br/.

Para receber maiores informações e colaborar com o Memorial, você pode 
entrar em contato pelo telefone (51) 3108 4252 ou através do e-mail memorialcrt@
aacrt.com.br. O grupo se reúne as terças e quintas-feiras, das 14 às 18 horas. 

Acervo esta sendo reunido

Presidente registra a primeira peça 
recebida no Memorial

O Diretor Presidente Newton Lehugeur, no dia 18/09/12, fez o registro no 
Livro Tombo do Memorial da primeira peça recebida, dando início oficial ao acervo. 

A primeira doação, pertencente ao 
acervo do Museu de Comunicação Hipó-
lito José da Costa, consiste em uma foto 
do governador Leonel Brizola assinando o 
Decreto 13.186, de 16 fevereiro de 1962, 
encampando a CTN (Companhia Telefônica 
Nacional), subsidiária da norte-americana 
ITT (International Telephone and Telegraph). 
A partir de então o Estado passou a gerir as 
telecomunicações  gaúchas (até a privatiza-
ção em 1999)  através da empresa Serviços 
Telefônicos Retomados (STR), posteriormen-
te transferindo os bens da CTN para a CRT. 

Paulo R.Vieira da Rocha
 
Prosseguindo o nosso giro pelo que esta acontecendo de importante e 

de interesse do associado da AACRT (e que o nosso espaço permita registrar) 
na Previdência Complementar: 

GINP (Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária) 
- o grupo se reúne regularmente tendo as últimas reuniões em 27/8 e 1/9/12. 
Entre os  assuntos que tem merecido a atenção do colegiado, podemos destacar:  

Retiradas  de Patrocínio – apesar de ainda não estar definida a 
normatização, continuam ocorrendo. ANAPAR informou que houve protesto ju-
dicial  ao titular da PREVIC para que seja impedido de aprová-las. 

ANAPAR (NACIONAL) – atuação concentrada no CNPC (Conselho 
Nacional de Previdência Complementar)  – órgão vinculado ao Ministério da 
Social  - MPS, onde representa os participantes. Além de atuar em  demandas 
especificas de entidades, tem assento em duas comissões temáticas em anda-
mento. Uma sobre fomento do sistema de previdência complementar e outra 
sobre a regulamentação dos processos de retirada de patrocínio; temos ainda 
o debate pelo fim da certificação obrigatória de dirigentes.

ANAPAR (Regional RS) – reuniões sendo realizadas quinzenalmente: 
além de discutir temas específicos  de entidades ali representadas  (F. ATLÂN-
TICO, F. BANRISUL, F. CEEE, F. CORSAN, VARIG/AERUS, PREVIR), também faz 
um acompanhamento dos assuntos coordenados pela ANAPAR NACIONAL 
(conforme item 2).

Fim do Fator Previdenciário/Reajuste dos Benefícios e 
Pensões do INSS/ Recomposição de Perdas Históricas -  em ação 
conjunta ANA PAR, AACRT E FETAPERGS/COBAP (FED.DOS TRABALHADO-
RES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RS/CONFEDERAÇÃO BRAS.DE 
APOSENTADOS,PENSIONISTAS E IDOSOS), foi articulada uma operação  vi-
sando a participação de aposentados e pensionistas  em evento na Capital 
Federal.  O movimento reuniu mais de 1.500 participantes e conseguiu, através 
de uma comissão representativa, ser recebido pelo assessor especial  da Se-
cretaria Geral da Presidência da República –José Lopes Feijó e entregar carta 
com as reivindicações. Trinta gaúchos fizeram parte da mobilização. A AACRT 
foi representada pelo Conselheiro de Administração Jorge Oir da Silva e pelo 
associado Ezequiel Soares Nunes.     

Previdência Complementar/
Fundos de Pensão/ Anapar RS/Ginp

Conforme parceria da AACRT com a ASTTI, a partir de julho/2012 a 
ASTTI passou a fornecer ranchos também aos sócios da AACRT. O pagamento 
pode ser realizado em dinheiro ou BANRICOMPRAS e o período para fazer 
os pedidos é de 15 a 25 de cada mês para retirada a partir do 1º dia útil do 
mês seguinte, a partir das 14 horas, na sede da ASTTI - Rua do Beco do Souza 
Costa, 750.

Maiores informações diretamente com a ASTTI. Fone: 3383-6400 com 
a secretaria.

Plano BrTPREV incorpora planos Fundador e Alternativo

A Portaria nº 378 da PREVIC, publicada no Diário Oficial da União de 
12/07/2012 aprovou a incorporação do Plano de Benefícios Fundador Alterna-
tivo, da antiga CRT Companhia Riograndense de Telecomunicações, pelo Plano 
BrTPREV.

Essa incorporação elimina o risco de extinção dos planos Fundador/Alter-
nativo, que ficam sob o guarda-chuva do plano BrTPREV, patrocinado pela Oi.

Estamos construindo o Memorial CRT mas pre-
cisamos contar com muita ajuda e respostas. Se você 
tiver algum dos itens abaixo, vai nos ajudar muito. 
Será mais um tijolo para solidificar a nossa obra. Pre-
cisamos de:

1. Exemplares dos periódicos - 
a) “INFORMATIVO CRT”, lançado em maio de 1976.
b) “O ORELHÃO”, lançado em abril de 1997.
2. Um Cartão telecard, lançado em 1983- “Nova maneira do usuário 

pagar chamada efetuada”
3. Foto da posse da “1ª Diretoria da CRT”, em 1962. 
Cel. Max H. Hanke, Paulo A. Engels, Nelson F.Teellitu, Antônio Casaccia. 
4. Saber quem assinou em dezembro1996 o “ACORDO DE ROAMING 

INTERNACIONAL” entre Brasil e Argentina?
5. Saber de você tem uma amostra de um pedaço de cabo telefônico de 

chumbo e de um CTP-APL e de uma óptica, para nos doar.
6. Precisamos contar a história da foto, na qual duas pessoas em um bar-

co, falam de um orelhão em frente a uma Central CRT. 
a- Qual a Central e localidade?
b- Que ano aconteceu a enchente da foto?
7. Exemplar (ou cópia) do jornal DIÁRIO DE NOTÍCIAS, - capa do jornal: 

Ata da Assembléia Geral de Constituição – Porto Alegre 25 abril 1962.
Grupo “Pró-Memorial”: 
Ruben Vives, RogérioVerlindo e Márcia G. Souza
Endereço resposta: memorialcrt@aacrt.com.br
Endereço para entrega: Sede da AACRT  

“Você faz parte da criação do Memorial CRT.
Acredite no nosso trabalho” 
Ruben Vives, Rogério Velindo e Márcia Souza.


