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35 Anos de Associação - 
Uma festa inesquecível

24 de janeiro - 
Dia do Aposentado

A AACRT conclama a todos os aposentados 
(sócios ou não) a comemorarem, no dia 24 de janei-
ro, o Dia do Aposentado.

Aonde quer que estejam, guardem um mo-
mento para refletir sobre a alegria de ter trabalhado 
na “Companhia” (CRT), o privilégio de ter um fundo 
de pensão para complementar o benefício do INSS, 
pensar um pouco sobre a satisfação de ter um local 
como a AACRT para ver os amigos, congregar, espai-
recer e esquecer as dores, gerenciar a nossa saúde. 
Se bem poucos são os aposentados que tem isso, en-
tão somos aposentados felizes e temos a obrigação 
de celebrarmos a vida.

V Encontro dos Aposentados e 
Pensionistas da CRT 

O quinto Encontro de aposentados e pensio-
nistas da AACRT reuniu, no Hotel Dall’Onder, em 
Bento Gonçalves - serra gaúcha, 156 pessoas, entre 
associados, familiares e convidados durante os dias 
8 a 11 de outubro.

As expectativas deste Encontro foram mais 
uma vez superadas pela organização do Evento, 
a qual promoveu, através das atividades progra-
madas, valores como amizade, parceria e alegria. 
Jantares, shows temáticos, bailes, descoberta de ta-
lentos, passeios, dinâmicas e palestras tornaram os 
dias emocionantes e inesquecíveis, concretizando o 
único e verdadeiro compromisso da AACRT com os 
presentes: a celebração da vida.
De acordo com a pesquisa realizada no final do 
evento, o VI Encontro será em Canela.

Mais um golpe inescrupuloso 
contra os aposentados

Um associado encaminhou à AACRT uma car-
ta “estranha” e sem sentido recebida de um escritório 
de advocacia denominado “União Assessoria Jurídica” 
com sede em São Paulo, cujo texto induz o leitor a acre-
ditar que a “Agência Nacional de Previdência Privada”  
ajuizou ação em seu nome em Brasília, havendo um 
crédito a seu favor no valor de R$ 57.860,00 e custas 
processuais de R$ 6.766,00 a serem pagas.

A carta cita uma série de informações enganosas 
com o intuito de conferir alguma veracidade ao docu-
mento, mas que não passa de mais uma grande fraude 
contra os indefesos aposentados.

A AACRT alerta mais uma vez: se você receber 
alguma carta desta natureza, não se engane, É GOLPE! 
Procure o seu advogado ou traga até a AACRT para 
receber orientação. FIQUE DE OLHOS BEM ABERTOS!

Quatrocentas pessoas reunidas no Clube 
Geraldo Santana, em Porto Alegre, no dia oito de de-
zembro, comemoraram em grande estilo os 35 anos 
da AACRT, criada em 14/12/1977, em jantar-baile que 
teve como pano de fundo a CRT (Companhia Riogran-
dense de Telecomunicações), saudosa empregadora 
que marcou a vida da grande maioria dos presentes.

Logo na entrada do salão, a recepção era feita 
por um “operário” trajado a caráter com roupas de tra-
balho da época e capacete com o logotipo CRT estam-
pado e pelo pesquisador especialista em “CRT”, Rogé-
rio Verlindo, o qual prestava todas as explicações sobre 
os telefones antigos e as peças diversas ali expostas. 

No interior, projeções de imagens de atos im-
portantes para a empresa, prédios e trabalhadores de 
todas as épocas eram realizadas simultaneamente em 
duas telas.

Às 20 horas em ponto o jantar teve início: um 
bufê de altíssima qualidade elaborado pelo chef do 

clube. Após o jantar, sob o comando da vice-presiden-
te Eva Beatriz Teixeira, organizadora da festa, houve 
o sorteio de muitos brindes, desde diárias em hotéis, 
eletrodomésticos, até uma televisão tela plana de 32 
polegadas.

Todos os convidados foram presenteados com 
uma mini garrafa de espumante da serra gaúcha perso-
nalizada com informações sobre os 35 anos da AACRT.

No show surpresa apresentado em seguida, ca-
sais de bailarinos da escola Território da Dança deram 
um show de dança de salão, apresentando estilos como 
salsa, samba, entre outros. 

Quando o baile começou, um grupo de bailari-
nos permaneceu à disposição das “damas” que dese-
jassem dançar, mas pouca gente ficou sentada (quase 
todos foram para a pista de dança).

A festa, animada pela banda Evento Baile Show, 
foi até a madrugada e a maioria não quis arredar o pé 
do salão antes do final ser anunciado. 

Os 35 anos da AACRT ficaram registrados no 
coração de todos os sócios presentes no baile.
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Expediente

 Editorial

Obituário

Plano de Saúde

O tempo passa mais rápido 
à medida que você se torna cada vez 
mais, digamos, maduro. Na sábia voz 
do povo: “O tempo voa e não sobra 
tempo prá nada!”. Na última edição do 
ano deveria ser apresentada uma “pres-
tação de contas”, a qual merece um es-
paço e uma dedicação maior. Essa vai 
ficar detalhada no Relatório da Diretoria 
Executiva a ser apresentado e aprovado 
na Assembleia Geral Ordinária no iní-
cio do ano de 2013. Vamos utilizar o 
espaço para agradecer aos inúmeros 
colaboradores. Este ano, a partir do 
mês de maio, tivemos eleita uma nova 
gestão administrativa, 2012/2015. Por 
isso, queremos agradecer aos ex-direto-
res Ivo Antônio do Amaral Luiz, Lucia-
na Maria Centeno dos Santos e Paulo 
Roberto Vieira da Rocha, pelo trabalho 
voluntário realizado na gestão anterior. 
Da mesma forma, agradecer a aceita-
ção do convite para participarem na 
atual gestão dos novos diretores Jairo 
Baroni Castoldi, Marly de Roma Pinheiro 
Prado, Darci Werle e Lisete Maria Krug. 
Agradecer também aos conselheiros de 
administração e conselheiros fiscais que 
cumpriram sua missão e aos que passa-
ram a integrar a nova gestão adminis-
trativa. Aos Delegados e Vice Delegados 
Regionais, aos integrantes dos Grupos 
Qualidade de Vida, Voluntariado, Espa-
ço Convivência, Artesanato, Culinária, 
Coral, das diversas Oficinas e da área 
de Eventos. Somos gratos às diretorias 
das entidades parceiras ASTTI e SINT-
TEL/RS, bem como a todos os colabo-
radores externos contratados. O aten-
dimento aos associados, pessoalmente 
ou por telefone, e as dependências da 
nossa sede social funcionam hoje à per-
feição, sempre limpa, agradável e orga-
nizada, graças à dedicação do quadro 
de empregados. Certamente faltaram 
os merecidos agradecimentos àqueles 
associados voluntários cujos nomes não 
foram lembrados neste tempo-espaço, 
mas que peço, sejam condescendentes 
e relevem a eventual falha. Maturida-
de, sabedoria, consciência e razão nos 
transportam orgulhosamente para o pa-
raíso do crescimento, do qual, com rapi-
dez, somos remetidos para o inoportuno 
e inevitável limbo do envelhecimento 
que, inapelavelmente, se manifesta, en-
tre outras facetas, em incômodo esque-
cimento que, se traduz em .... Mas do 
que é mesmo que eu estava falando? 
Boas festas a todos e um ótimo 2013!

Newton Lehugeur – 
Diretor Presidente.

NOME DATA  DATA  NATURALIDADE
 NASCIMENTO FALECIMENTO
ANITA GONÇALVES DOS SANTOS  09/02/1927 03/10/2012  GRAVATAI/RS
ANTÃO CORREA 17/12/1936  06/12/2012 ALVORADA/RS
CAIO CELESTINO OTHELO KINZEL 18/11/1929  05/12/2012 PORTO ALEGRE/RS
ELOISA MENDES SILVA 05/06/1951  10/10/2012 PORTO ALEGRE/RS
EUCLIDES DEJAIR SANTOS BALBINO 05/07/1953  31/10/2012 PORTO ALEGRE/RS
INGLACIR DE ARAUJO BRANDLI 03/11/1945  25/11/2012 ALEGRETE/RS
JANE TAMARA VIEIRA DOS SANTOS 22/08/1951  15/10/2012 PORTO ALEGRE/RS
MARLENE TEREZINHA DOS S ROSA 28/07/1938  20/10/2012 PORTO ALEGRE/RS 

Plano de Saúde Unifácil 
não será reajustado

Considerando que o aniversário do contrato do Plano de Saúde Unifácil ocorrerá 
em 01 de janeiro de 2013, o que determina aumento das mensalidades, o  Grupo de 
Co-Gestão decidiu na reunião extraordinária de 12/11, que não fará nenhum tipo de 
reajuste pelos próximos doze meses. O objetivo da decisão é que um número maior de 
associados sem plano de saúde possa ser beneficiado.

Novos valores do Plano Não Regulamentado 
Na reunião extraordinária do Grupo de Co-Gestão realizada na sede social da 

AACRT no dia 12 de novembro último, ficou definido, com base nos dados apresentados 
pela Unimed Porto Alegre, que o índice de reajuste contratual das mensalidades do Plano 
de Saúde Unimed Não Regulamentado, a partir de 1º de janeiro de 2013 (data de seu 
aniversário) será de 30% (trinta por cento).

 
Os valores das mensalidades passarão a ser os seguintes:  

De 00 a 59 anos = R$ 360,54 e mais de 60 anos =  R$ 700,75
O valor de co-participação em consultas médicas também sofrerá o mesmo índice 

de reajuste (30%), passando dos atuais R$ 20,00 (vinte reais) para R$ 26,00 (vinte e seis 
reais).

Última oportunidade para migrar com vantagens
Diante do percentual de reajuste, os representantes das duas entidades fizeram 

um pedido especial à Unimed Porto Alegre, em nome dos associados usuários do plano 
não regulamentado, para quem os reajustes, devido ao perfil e tamanho do grupo de 
associados usuários e do balanço da sua utilização, tem se mostrado mais altos a cada 
ano - requereram a abertura de uma nova oportunidade para migração destes ao plano 
Regulamentado Unimax. 

A Unimed Porto Alegre concedeu uma última oportunidade aos usuários do Plano 
de Saúde Não Regulamentado, os quais, a partir de 01 de janeiro de 2013, pelo período 
de três meses, poderão migrar para o Plano Regulamentado UNIMAX, levando consigo 
todos os dependentes registrados no plano Não Regulamentado (filhos maiores de ida-
de, sogros, avós, pais, etc.). Este prazo não será estendido por mais tempo.

Reajuste 
mensalidades 

associados 
da AACRT

O Conselho de 
Administração aprovou 
na Reunião Ordinária 
de 26/06/2012, Ata 
nº 184, por maioria e 
“ad-referendum” da As-
sembleia Geral Extraor-
dinária, o aumento da 
contribuição mensal dos 
associados, conforme 
definido no Seminário 
de Planejamento Estra-
tégico de 2011, que 
passará para R$ 15,00 
(quinze reais) a partir de 
1º de janeiro de 2013.

Na mesma reu-
nião foi definido, ain-
da, o critério de reajuste 
anual das contribuições, 
que será pelo INPC acu-
mulado no ano, a ser 
aplicado de forma au-
tomática a partir do re-
ajuste de janeiro 2014.

Programa de Gerenciamento da Saúde - Balanço dos primeiros meses

Existe, porém, o outro lado da 
moeda, conforme já apresentamos em 
depoimentos em edição anterior. Muitos 
elogios são feitos à equipe no momen-
to da visita, especialmente em relação à 
iniciativa da associação em proporcionar 
esse Programa. Costumam manifestar a 
satisfação em ter uma equipe se preocu-
pando e cuidando da sua saúde. 

Uma associada inclusive manifes-
tou esse estado de segurança em depoi-
mento facebook, ao dizer, entre outras 
coisas,  que se sentiu bem com a visita, 
elogiando a iniciativa da Associação, 
“que deve ser divulgada e elogiada, pois 
mostra a preocupação com os seus asso-
ciados e, vamos combinar: me senti pro-
tegida, amparada! Fez muito bem para o 
meu emocional!”, publicou a associada, 
de quem não vamos divulgar o nome sem 

O Programa de Gerenciamento 
da Saúde, iniciativa oriunda do Grupo 
de Co-Gestão em Saúde, que reúne a 
AACRT e a ASTTI, com o objetivo de me-
lhorar a qualidade de saúde e por con-
sequência, de vida dos seus associados, 
fechou o mês de novembro/12, com 334 
adesões de sócios com alguma doença 
crônica (entre as duas entidades).

Apesar de só trazer vantagens a 
quem participa, as pessoas relutam em 
aderir. A prova disso é que para se chegar 
às 334 pessoas que participam hoje do 
Programa, 1.318 telefonemas foram da-
dos, sendo as principais justificativas para 
a não adesão as seguintes: acreditam 
não ser necessária a participação, pois já 
são acompanhados pelos seus médicos; 
parte não permite que a equipe fale sobre 
o programa e já informam não possuir in-

teresse; muitos estão solicitando contato 
após a temporada de férias.

sua autorização.

Meta até abril/2013:
 O PGS trabalha com metas de 

captações, que no período de férias fi-
cam bastante prejudicadas devido à his-
tórica evasão dos porto-alegrenses para 
o litoral. A previsão é que em janeiro e 
fevereiro 160 novos associados entrem 
para o programa (80 por mês). Já nos 
meses de março e abril, a expectativa é 
que 208 sócios adiram por mês. A pre-
ocupação com a quantidade de pessoas 
participando do PGS é que quanto mais 
gente estiver cuidando adequadamente 
da própria saúde, mais cedo se alcança 
o índice de qualidade de vida desejado 
pela AACRT. O resultado final será bom 
para todos!

Ao receber o telefonema 
da Hospitalar, não fuja. 

Ouça e participe!!!

Mês       Incluídos
set/12    44
out/12 194
nov/12   96

Mês Metas
jan/12 80
fev/12  80
mar/12 208
abr/12 208



A AACRT, com a coordenação do Serviço Social, deseja preparar uma agenda 
com mais novidades de cultura e lazer para 2013, mas para isto precisa contar 
com a participação de todos os associados!

Traga suas sugestões: visite o Serviço Social (mesmo nas férias), 
mande e-mail para  coorde.social@aacrt.com.br, ou ligue para 
3219-1050, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. 

Oficinas e Espaço Convivência 
da AACRT

A AACRT oferece aos associados, com 
vagas limitadas e calendário fixo, as seguintes 
Oficinas: Artesanato, Ritmos, Informática, Culi-
nária, Biodança, Pilates e Teatro.

Torneios de Jogos do Espaço Convivência
No último trimestre do ano foi realizado o III Torneio de Jogos, organizado 

por voluntários que coordenam as diversas modalidades de jogos. 
Além dos jogos de mesa na AACRT, em parceria com a ASTTI foram introdu-

zidos jogos de FUTSAL, às sextas-feiras e mais recentemente o FUTEBOL DE AREIA, 
nas quartas-feiras.

Na segunda-feira, a abertura se 
deu com o evento denominado “Uma 
Noite no Boteco”, sendo o Salão de 
Festas da AACRT ambientado como se 
fosse um bar.

Na noite seguinte a atração foi 
a comédia nacional “Até que a sorte 
nos separe”, projetada em uma sala de 
cinema do Shopping João Pessoa.

Semana do Aposentado

No final do mês de novembro, 
no período de 26 a 30/11, ocorreu 
mais uma “Semana do Aposentado”, 
que contou com uma programação 
interativa, criativa, cultural, saborosa, 
pensada com muito carinho para me-
lhor atender a todo nosso público de 
associados. 

Amigo Secreto, Culto Ecumênico 
Escolha da Rainha AACRT

O tradicional Culto Ecumênico que a associação realiza todo final de ano, desta 
vez reuniu 90 pessoas na sede da AACRT, na tarde do dia 28 de novembro.

O padre Almeida, da igreja Nossa Senhora das Dores e também o Pastor Mar-
cos,  da igreja Evangélica Batista proferiram palavras de esperança e fraternidade aos 

presentes, sendo que, ao 
final, o pastor Marcos, ao 
violão, tocou uma música 
com esse enfoque, emocio-
nando a todos.

A seguir os  presen-
tes brindaram com espu-
mante (com e sem álcool) 
e foi servido o coquetel. Na 
oportunidade, os presentes 
escolheram o Mister e Miss 
da AACRT, através de vo-
tação sendo eleitos a Miss 
Rosa Alpoim Leite e o mis-

ter Victor Hugo Saldanha Garcia, que irão disputar no dia 24/01/2013 o concurso de 
Miss e Mister Fetapergs. 

O terceiro acontecimento da tarde foi a troca de presentes do amigo secreto, 
outro tradicional e caloroso evento de final de ano da associação.

Neste evento foram também arrecadados brinquedos para as crianças carentes 
da ONG da colega Ana Rodrigues.

Eventos na AACRT

Chás
No dia 17 de outubro foi realiza-

do um Chá com Avaliação de Equilíbrio. 
Participaram  53 pessoas e a avaliação 
foi realizada por alunas do curso de Edu-
cação Física da UFRGS.  

Ainda no mês de Outubro, no dia 
31, outro chá teve como atração a pa-
lestra do PROCON, estando presentes 67 
participantes que assistiram a palestra e 
tiraram suas dúvidas. 

No dia 07 de Novembro houve o 
tradicional chá com Bingo, com a parti-
cipação de 56 pessoas. E no 21 o chá 
com música, que contou com a presença 
de 90 pessoas. Neste evento apresentou-
-se o  Professor de violão e cavaquinho 
Ângelo Tupynambá Brum. 

Para  2013 está programado um 
chá musical por mês. Também  serão ofe-
recidas as oficinas de violão e cavaqui-
nho, com inscrições abertas a partir de fe-
vereiro junto a coordenação de eventos. 

Almoços do Trimestre
Os últimos almoços do ano contaram com um grande número de participantes.
No almoço realizado dia 10 de outubro, durante o V Encontro de Aposenta-

dos e Pensionistas da CRT em Bento Gon-
çalves, no Dall’Onder Hotel, 230 pessoas 
saborearam um delicioso Buffet de comi-
das típicas gaúchas e assistiram a um show 
Gauchesco.

O ultimo almoço do ano foi um 
churrasco realizado na casa de Portugal, 
no dia 14 de Novembro, com a participa-
ção de 300 pessoas. 

Turismo - Natal Luz 
em Gramado 
No dia 1º de dezembro foi orga-

nizada uma viagem com 125 pessoas a 
Gramado. Neste roteiro estavam as visi-
tas a uma fabrica de chocolate, à igre-
ja de Canela e um delicioso jantar na 
Pizzaria Porto dos Piratas em Gramado. 
A noite teve como fechamento Show de 
Acendimento no Natal Luz.

Em 2013 haverão muitas 
viagens. Fique atento!!! 

IV Encontro 
dos Pensionistas 

No dia 24 de novembro foi 
realizado na AACRT, com a partici-
pação se 115 pessoas, o IV Encon-

tro dos Pensionistas 
da AACRT.

Três pen-
sionistas dos mais 
participativos rece-
beram homenagem 
em nome de todo 
o grupo:  Eraldo da 
Silva Bueno, He-
rondina Terezinha 
Marques da Silva,  

Iolanda Gladis de Souza Risch.

Fechando a Semana, um al-
moço de confraternização realizado 
na sede da ASTTI, que pela primeira 
vez contou com a participação efeti-
va de mais de 60 pessoas do interior 
(das  Delegacias de Caxias, Cachoei-
ra, Passo Fundo, Pelotas e Santa Cruz 
do Sul) teve como atração-surpresa a 
recepção dos presentes por um saxo-
fonista, que emocionou  a todos. 

Na quinta-feira, uma toalha de 
retalhos confeccionada pelas gurias do 
Artesanato da capital e de Pelotas aco-
lheu os associados em um piquenique no 
Beco do Cego, local gentilmente cedido 
pelo SINTTEL, contando com a presença 
de mais de 80 pessoas.



Previdência Complementar/
Fundos de Pensão/Anapar/Ginp

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATA   RÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

   VISTO   

Após seis meses de atividades o grupo de traba-
lho Pró-Memorial segue trabalhando forte na coleta, 
identificação, recuperação e organização dos itens do-

XXI Congresso Nacional de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos - CNAPI

Tendo como grande destaque 
neste último trimestre o IX Seminário 
Anapar - Regional RS, realizado em Porto 
Alegre,  estamos novamente relacionan-
do alguns acontecimentos importantes 
vinculados à Previdência Complementar, 
assim como algumas informações sobre 
a Previdência Oficial. 

1. GINP 
Pauta principal das reuniões con-

tinua sendo a análise das implicações 
decorrentes da incorporação do plano 
de benefícios Fundador/Alternativo pelo 
plano de benefícios  BrTPREV.

Outro item importante é a ques-
tão do fechamento da filial da Fundação 
Atlântico em Porto Alegre. 

2. Seminário Anapar 
Regional RS 
Realizado em Porto Alegre nos 

dias 9 e 10 de novembro, este é de fato 
o nosso grande destaque.  Apresentando 
como tema “Riscos e Oportunidades”, o 
evento foi dividido em quatro painéis: a) 
Fomento e Perspectivas da Previdência 
Complementar no Brasil; b) Alterações  
dos Planos de Benefícios e os Direitos 
dos Participantes; c) Os Fundos de Pen-
são como Indutores do Desenvolvimento 
Social e Econômico do País;

de sucesso do evento com lotação pra-
ticamente esgotada em todos painéis e 
b) mais uma vez a importante participa-
ção da AACRT, tanto na organização, 
passando pela realização e ainda na 
expressiva quantidade de  participantes 
associados de nossa entidade, que che-
gou a 30 pessoas.

3. Anapar Nacional
3.1)  Segue acompanhando par e 

passo o assunto “Retirada de Patrocínio”, 
que volta à pauta do CNPC - Conselho 
Nacional de Previdência Complementar 
(minuta de resolução) com nova reunião 
que seria realizada em 29/11/12.

Relembrando: retirada de patrocí-
nio é a possibilidade prevista na legis-
lação de uma empresa decidir unilate-
ralmente deixar de patrocinar um plano 
de previdência, ocasião em que para de 
contribuir e extingue todos os seus com-
promissos com o plano e seus partici-
pantes. 

O atual debate visa reavaliar a 
norma vigente (25 anos). Os participan-
tes/Anapar  reivindicam a garantia de 
seus direitos acumulados e adquiridos e 
a continuidade dos planos de benefícios

3.2) Curso à Distância (Noções 
Básicas em Previdência Complementar).

A SPPC  (Secretaria de Políticas 
de Previdência Complementar – Minis-
tério de Prev.Social )  recebeu mais de 
1.400 inscrições, não sendo possível, de 
imediato,  atender todos os interessados, 
mas um cronograma para abertura de 
novas turmas em 2013 está sendo pro-
videnciado.  

3.3) Temos hoje no BRASIL 332 
entidades fechadas de previdência com-
plementar que administram 1.129 pla-
nos de benefícios – 2.349 patrocinado-
ras – 505 instituidoras – patrimônio de 
R$ 625 bilhões (15 % PIB BRASIL) - pro-
tegendo aproximadamente 6 milhões de 
brasileiros .

Alterações nas Leis 108 e 
109 – Projeto de Lei Complementar 
161/2012.

Cabem  dois registros: a) o gran-

Colônia de Rondinha e Beco do Cego

Programe-se para 2013

Janeiro
24/01 – 7º Baile Estadual do Aposentado – 
no Clube Farrapos  com escolha da Miss e Mister Fetapergs.
30/01 – A partir das  14hs - Chá Carnavalesco  na AACRT
Fevereiro
27/02 – A partir das  14hs - Chá Musical  na AACRT

A Associação dos Aposentados da CRT – AACRT informa a 
todos os trabalhadores (ou aposentados) que tenham trabalha-
do na Companhia  Riograndense de Telecomunicações – CRT 
por pelo menos 1 (um) dia com registro na Carteira de Traba-
lho, que estes possuem o direito de tornarem-se sócios contri-
buintes e participarem, juntamente com seus dependentes, de 
todas as atividades da entidade, assim como de usufruírem das 
vantagens de grupo do plano de saúde Unimed e do seguro de 
vida. Maiores informações podem ser obtidas no site www.aacrt.
com.br, através do telefone (51) 3219-1050, e-mail: faleconos-
co@aacrt.com.br ou, pessoalmente, na sede, à rua Dr. Ramiro 
D’Àvila, nº 176, bairro Azenha, em Porto Alegre-RS.

Eu sempre vi na associação um local 
para ajudar as pessoas a saírem de 
casa,  movimentarem-se. 
O meu papel é levá-las até lá.  

Maria Helena Magalhães Ceceres 

ATENÇÃO EX-EMPREGADOS DA CRT
(Companhia Riograndense de Telecomunicações)

Jantar da Diretoria, Voluntários e 
Parceiros da AACRT

No dia 11 de dezembro a Diretoria ofereceu na Sede um jantar aos voluntários 
e parceiros da AACRT, incluindo membros do Conselho de Administração, do Con-
selho Fiscal, grupos que trabalham voluntariamente pela associação e empresas par-
ceiras que ajudaram a Diretoria Executiva 
a atingir os objetivos propostos para o  
ano de 2012, conforme estabelecido no 
Seminário de Planejamento Estratégico.

Para não fugir da regra, o cardá-
pio servido foi uma suculenta “paella”, 
realização artística dos também voluntá-
rios chefs Ney Silva, Reynaldo Ribeiro de 
Mello e Magnus Casara.

Se não fossem os voluntários a AA-
CRT não existiria...

O Sinttel informa que as suas colônias de férias de Rondinha e Beco do Cego 
estão à disposição de todos os telefônicos desde o dia 21 de dezembro, permane-
cendo abertas até 3 (três) de março/2013. 

As duas colônias de férias (uma na praia de Rondinha, próximo a Torres e a 
outra bem pertinho, na praia do Lami), já foram preparadas para a nova temporada 
de verão e estão prontas para receber os hóspedes. 

As reservas para Rondinha poder ser feitas diretamente com a Secretaria de 
Rondinha, pelo telefone (51) 3606-1313, diariamente, das 9 às 20h. Já as reservas 
para o paraíso ecológico do Lami, no Beco do Cego, podem ser feitas pelo telefone 
(51) 3286-9618 e 9619, das 9 às 17h. 

Informe-se e aproveite este verão!

Confraternizações pelo Interior
Os associados das Delegacias de Canoas e Novo Hamburgo realiza-

ram suas confraternizações de final de ano e mandaram suas fotos.

Cerca de 1.350 aposentados e pensionistas de todo país reuniram-se no com-
plexo da Costa do Sauipe (BA) entre os dias 8 e 11 de novembro, para o XXI Con-
gresso Nacional de Aposentados, Pensionistas e idosos - CNAPI. ). A AACRT levou 15 
pessoas ao evento que marcou a passagem dos 27 anos da COBAP.

Nos quatro dias de congresso foram debatidos temas como Seguridade Social, 
Previdência Social, Estatuto do Idoso e Conjuntura Econômica e Política. 

Foram eleitos ainda o Mister e a Miss Brasil Terceira Idade 2012, que teve a 
associada da AACRT, Hilda Gonçalves Diogo, concorrente como representante da 
Fetapergs, entidade dos aposentados do Rio Grande do Sul. Os vencedores foram   
mineiro João Mauro Araújo e Eunice Aparecida Marcelle, de São Paulo.

O XXII CNAPI será no Costão do Santinho, em Florianópolis - SC.

ados para o acervo do Memorial CRT, apesar das doações terem sido aquém 
das previsões do grupo.

Para 2013, o principal objetivo para o Memorial CRT, após aprovado 
pelo Conselho de Administração da AACRT, além de ampliar o acervo, será o 
início da sua instalação, prevista para conclusão em 24 meses. A intenção é que 
no decorrer do próximo ano seja possível a visitação, com a exposição da linha 
de tempo e de outros itens, reconstituindo a memória da nossa CRT.


