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Edição EXTRA

Prezados Associados da AACRT:
Em  conformidade com o Art. 37, Parágrafo XX do Estatuto, publicamos o Rela-
tório da Diretoria Executiva, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de  Re-
sultados de 2012, aprovados pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal 
e Assembleia Geral Ordinária. 
Diretoria Executiva
Obs.: O Relatório na íntegra está disponível no site www.aacrt.org.br.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT

Relatório da Diretora 
Executiva - 2012

I - Plano Estratégico para 2013
No ano de 2012 (reunião do dia 31/07/2012), o Con-

selho de Administração decidiu não realizar o Seminário 
de Planejamento Estratégico, optando por priorizar, den-
tre as  ações definidas no Seminário de Planejamento Es-
tratégico de 2011, as que seriam trabalhadas em 2013. 
As ações aprovadas foram as seguintes:

01. Gestionar junto à UNIMED Porto Alegre a li-
beração do acesso às informações relativas às despesas 
de serviços laboratoriais e hospitalares; 02. Promover pe-
riodicamente em todos os meios de comunicação da AA-
CRT o estímulo às campanhas de vacinação contra difte-
ria, tétano, sarampo, caxumba, rubéola, gripe, hepatite B 
e pneumonia; 03. Abertura de novos tipos de planos de 
saúde, mais acessíveis financeiramente; 04. Criar nova 
carteira de associado, contemplando informações sobre 
saúde do mesmo; 05. Estabelecer um serviço de apoio 
e orientações logísticas aos associados que precisam uti-
lizar médicos, exames e hospitais em Porto Alegre; 06. 
Atividades com terceiros: - Estabelecer contatos com as-
sociações de aposentados congêneres oriundas de tele-
fonia, organizadas em outros estados a fim de promover 
integração; – Proporcionar ampliação de representati-
vidade e integração junto a entidades de cunho social, 
sindical, cultural, recreativa, associativa de aposentados 
com o objetivo de divulgar o trabalho e a troca de expe-
riências; 07. Criação do Memorial da CRT; 08. Estudo 
de ações para conquistar novos associados; 09. Manter 
e intensificar o relacionamento e participação com en-
tidades vinculadas diretamente a AACRT; 10. Plano de 
Benefícios Previdenciário Complementar ANAPARPREV - 
divulgar aos associados de forma insistente e incisiva os 
benefícios oriundos da participação dos seus dependen-
tes no plano de benefício previdenciário complementar 
ANAPAR; 11. Regulamentar e financiar o Programa de 
Assistência à Saúde; 12. Atualizar o Estatuto da AACRT, 
contemplando basicamente quatro pontos: - incorporar 
as alterações aprovadas “ad referendum”; - estabele-
cer critérios para a transição de gestão; - contemplar o 
processo das eleições (Capitulo XI do Estatuto); - Itens 
que venham a tornar mais flexível e transparente a ad-
ministração da Entidade; 13. Normalizar a confecção do 
orçamento anual definindo limites percentuais de recei-
tas para determinados itens ou rubricas, com a criação 
de indicadores operacionais; 14. Tratar da saúde bucal, 
através da contratação de plano sodontológico; 15 – Im-

plantar Programa de Medicina Preventiva; 16 – Plano de 
ação para as Delegacias Regionais.

1.1 - Plano de Ação das 
Delegacias Regionais para o ano de 2013
Foram definidas as seguintes ações para o interior 

do estado para o ano  de 2013, definidas pelos Delega-
dos e Vice-Delegados Regionais em Bento Gonçalves em 
10/10/2012 e aprovadas pelo Conselho Administração 
na reunião mensal ordinária do dia 30/10/2012: a) Pla-
no de visita às Delegacias Regionais; b) Fundo financeiro 
para atender o interior do Estado; c) Previsão de verba 
para visitas e passeios; d) Equiparar o atendimento à saú-
de no interior, similar ao ofertado em Porto Alegre; e) 
Disponibilizar o serviço de Assistência Social ao interior; 
f) Participar na conclusão da segunda parte da memória 
da Delegacia Regional de Rio Grande; g) Colaborar no 
novo livro de história de Rio Grande e Pelotas; h) Cola-
borar para que cada região tenha local para reuniões, 
em parceria com o Sinttel/RS; i) Eleger um Diretor para 
tratar dos assuntos do Interior, oficializando no Estatuto 
da AACRT. 

II - Eleições, Posse e Nova Gestão
O processo eleitoral para renovação dos ór-

gãos estatutários da AACRT no período de maio/2012 
a abril/2015 foi deflagrado em 26 de março de 2012, 
com a publicação do Edital de Convocação no jornal 
Zero Hora, resultando na inscrição de uma chapa única 
denominada “Sugestão”, a qual decorreu da indicação 
do Conselho de Administração, em conformidade com o 
Art. 60 do Estatuto.

Na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 
27 de abril de 2012, na sede da AACRT, os membros da 
chapa Sugestão, composta pela  Diretoria Executiva, o 
Conselho Fiscal em sua integralidade e 1/3 dos cargos 
vacantes do Conselho de Administração foram eleitos por 
aclamação pela unanimidade dos sócios presentes e to-
maram posse no dia dois (02) de maio de 2012.

III - Planos de Saúde 
Planos de Saúde UNIMED Porto Alegre
Em 2012, os planos de saúde e emergências mé-

dicas oferecidos pela UNIMED Porto Alegre apresenta-
ram uma redução de usuários em números absolutos. O 
plano de saúde antigo, como era esperado, teve uma 

redução de 29,5% na quantidade de usuários; a parti-
cipação no plano de saúde UNIFÁCIL cresceu 102,5%, 
assim como o número de novas adesões no plano de 
emergências médicas SOS UNIMED. O plano UNIMAX, 
porém, teve um decréscimo no número de usuários na 
ordem de 2,35%, revelando que um grupo de associados 
ficou sem nenhum plano de saúde.

Movimentação dos Planos em 2012

Índices de Reajuste em 2012 - 
UNIMED Porto Alegre

Plano de Saúde UNIFÁCIL - Com o objetivo 
de obter a participação de um maior número de asso-
ciados, o Grupo de Co-Gestão entendeu que o Plano 
UNIFÁCIL, pelo prazo de doze meses a partir da data 
de seu aniversário em 01/01/2013, não deveria sofrer 
nenhum tipo de reajuste e ainda receber uma redução 
da ordem de 5%, medida esta aprovada pelo Conselho 
de Administração.

Plano de Saúde Não Regulamentado - O 
índice definido pelo Grupo de Co-Gestão em Saúde 
para reajuste do Plano de Saúde Não Regulamentado, 
a ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2013, data 
do aniversário do plano, foi 30% (trinta por cento). Foi 
resolvido ainda, que, a partir de 01/01/2013, pelo perí-
odo de três meses (prorrogável por mais três), seria dada 
uma última oportunidade aos usuários deste plano de 
saúde para migração ao Plano de Saúde Regulamenta-
do UNIMAX. Todas essas medidas foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração da AACRT.

Plano de Saúde UNIMAX - A primeira pro-
posta de reajuste feita pela UNIMED para o plano de 
saúde regulamentado UNIMAX foi de 24% (aplicado em 
julho/2012), mas as negociações com o Grupo de Co-
-Gestão reduziram o percentual para 17% (sendo14% 
para reajuste do plano e 3% para utilização no Programa 
Medicina Corretiva e Preventiva a ser implantado junto 
aos usuários UNIMAX da AACRT e ASTTI pelo período 
de um ano). Os motivos deste nível de aumento foram a 
alta sinistralidade (despesas com a utilização do plano) 
ocorrida nos últimos doze meses e os processos judiciais 
de usuários que não aceitaram os valores de mensalida-
de decorrentes da mudança de faixa etária aos 60 anos. 

Resumo dos Reajustes
•	 Plano Não Regulamentado (Antigo AMB): 

30,00%
•	 Plano Regulamentado (UNIMAX): 17,00% 
•	 Plano Regulamentado (UNIFÁCIL): (-05,00)% 
  
Centro Clínico Gaúcho
Contando com 74 usuários em 2012, o índice de 

Reajuste do Centro Clínico Gaúcho no ano foi de 4,09%. 

Plano/Ano Ano/2011       Ano /2012      Crescimento  Em %

Plano Antigo 641                 452  - 189 - 29,49 

Unifácil 39                    79  40 102,56

Unimax 6348                6199 - 149 - 2,35

SOS Unimed 100                  149  49 49,00

Posição em 
31/12/2012 6287             6129  - 158 51



Ecco-Salva Emergências Médicas
O convênio com Ecco-Salva Emergências que no 

no ano de 2012 possuía 623 usuários, teve um decrés-
cimo de 0,047% no número de usuários na AACRT e o 
índice de reajuste  de para o ano de 2012 foi de 7,73%. 

IV – Seguro de Vida
Movimentação Cadastral
Em 2012 o  número de segurados do seguro de 

vida em grupo da AACRT teve uma redução de 49 pessoas 
(3,30%), passando de 1.481, em jan/12, para 1.432, em 
dez/12.   Neste período ocorreu um total de 33 mortes 
com pagamento de seguro, sendo 31 óbitos por razões 
naturais e dois acidentais. 

V – Defesa dos Direitos dos 
Associados relativamente ao 
Plano de Previdência 

GINP – Grupo Interentidades de Negocia-
ção Previdenciária

O Grupo Interentidades de Negociação Previden-
ciária – GINP foi criado para tratar dos assuntos da Previ-
dência Privada (Fundação Atlântico de Seguridade Social) 
e da Previdência Complementar Pública e Privada.

No ano de 2012 o GINP apresentou uma nova 
composição: - Os Presidentes da AACRT e do SINTTEL/
RS, quatro representantes de cada entidade (AACRT e 
SINTTEL/RS) integrantes dos órgãos administrativos, um 
assessor da área jurídica e um assessor da área atuarial, 
totalizando 12 participantes.

Sob a coordenação do GINP, nesse ano houve 
continuidade no acompanhamento das diversas ações de 
caráter administrativo, político e judiciais, todas visando a 
garantir direitos adquiridos do Plano de Benefícios Salda-
do e do Plano de Benefícios Fundador/Alternativo.

 Em 11/07/2012, através da Portaria da PREVIC 
de nº 378, foi aprovada a incorporação do Plano de Be-
nefícios Fundador/Alternativo pelo Plano de Benefícios BR-
TPREV, cujo plano foi sanado. Com a transferência com-
pulsória do referido plano, pretende a Fundação Atlântico 
transformar a dívida da patrocinadora de atuarial para 
financeira e pagá-la num prazo de 08 (oito) anos, contra-
riando o pactuado no Termo de Transação Judicial – TTJ.

Os principais assuntos em tratativa pelo GINP você 
encontra no site da AACRT (www.aacrt.org.br). 

ANAPAR - Associação Nacional dos Partici-
pantes de Fundos de Pensão.

Em 2012 ANAPAR, na defesa dos seus associados, 
participou ativamente das comissões temáticas constituí-
das pelo Conselho Nacional de Previdência Complemen-
tar. Duas delas estão funcionando a todo vapor: a que 
revê as normas de retirada de patrocínio e a que está ana-
lisando propostas para o fomento do sistema fechado de 
previdência complementar. 

No período de 29 a 31/03/2012 foi realizado, em 
Goiânia, o XIII Congresso da ANAPAR, do qual participa-
ram, representando a AACRT,  diversos associados.

A ANAPAR tem atuado em conjunto com as enti-
dades representativas de participantes na discussão e 
encaminhamento de soluções para problemas de planos 
de benefícios de diversas entidades. Negociações com as 
patrocinadoras e entidades, entendimentos com a PREVIC, 
ajuizamento de ações, denúncias ao sistema são algumas 
das práticas que tem adotado para tratar destas questões. 

VI – Atividades e ações Sociais
Ações e atividades desenvolvidas 
No exercício de 2012 a AACRT se manteve focada 

no objetivo estatutário de promover a saúde e o bem-estar 
dos associados, oferecendo oficinas de artesanato, ritmos, 
informática, culinária, biodança, teatro e pilates.

O trabalho desenvolvido no Espaço Convivência, 
localizado no 2º piso da Associação, que dispõe de bi-
blioteca, mesas de sinuca, pebolim, carteado, xadrez e 
futebol de mesa e uma ampla sala de estar foi ampliado, 
oferecendo, a cada trimestre, torneios de diversas moda-
lidades de jogos, organizados e coordenados por volun-
tários. Também passaram a ocorrer jogos de futebol de 
salão entre os sócios às sextas-feiras e de futebol de areia 
às quartas-feiras, em parceria com a ASTTI, 

Dois grupos formados por voluntários sócios da AA-
CRT realizam ações que buscam o bem-estar do associa-
do. São eles: grupo de voluntariado/visitas hospitalares, 
que  realiza o acompanhamento de associados hospita-
lizados; grupo qualidade de vida, que participa da orga-
nização e programação mensal de atividades culturais, 
sociais e de lazer para os associados. 

Comparativo das Atividades 
da área Social 2011/2012
Houve um aumento no número de frequentadores  

das  atividades oferecidas pela associação em 2012, se 
comparado ao ano anterior. 

Perspectivas para o ano de 2013
Além de dar continuidade às atividades existentes, 

para 2013 a Diretoria Social tem como meta: incrementar 
o “Programa de Atendimento ao Interior”; Implantar no-
vas propostas, tais como, Oficina de línguas, fotografia, 
yoga; Projeto de Atendimento a Pensionistas, entre outras 
possibilidades. 

VII – Eventos Sociais
Eventos realizados em 2012
Almoços - Média de 250 pessoas presentes a 

cada almoço mensal, chegando a 295 no último almoço 
do ano.

Chás - Os chás em 2012 apresentaram novidades 
e atrações diversas, ampliando a média de participantes 
para 60 pessoas.

Outros Eventos - CONGRESSO ANAPAR - re-
alizado em Goiânia - GO, 38 sócios da AACRT; ARRAIÁ 
DA TELEFONISTA - parceria com SINTTEL e ASTTI - 167 
pessoas  para as festas juninas e o dia da telefonista; HO-

MEM DE REDE - parceria com a ASTTI e SINTTEL que reu-
niu trabalhadores de Rede aposentados e ativos no seu 
dia - 250 pessoas participaram do evento; V ENCONTRO 
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA AACRT - re-
alizado em Bento Gonçalves com a participação de 230 
pessoas. VI Encontro será realizado em Canela; SEMINÁ-
RIO ANAPAR SUL - em Porto Alegre com a participação 
efetiva de 29 participantes da AACRT; ENCONTRO DOS 
PENSIONISTAS - 4ª edição na AACRT reuniu 115 pessoas; 
AMIGO SECRETO E CULTO ECUMÊNICO - confraterni-
zação de final de ano que trouxe 72 participantes à sede 
da AACRT para refletir, orar e comemorar mais um final de 
ano. JANTAR BAILE AACRT - Baile de comemoração dos 
35 anos da AACRT no Clube Sargento Expedicionário Ge-
raldo Santana em 08/12, com a presença de 400 pessoas 
entre sócios, amigos e parceiros. TURISMO -  Festival de 
Malhas em Nova Petrópolis - 90 pessoas; Rio de Janei-
ro - 55 associados; Gramado e Canela - 125 pessoas;  
CORAL - apresentações no 9º Encontro de Coros (Grêmio 
Náutico Gaúcho), 47º Festival de Coros do Rio Grande do 
Sul e no Encontro de Corais em Campo Bom – RS, entre 
outros.

Perspectivas para 2013
Para 2013, a AACRT quer reinventar os eventos já 

desenvolvidos e criar atividades que agreguem mais quali-
dade de vida aos sócios, além de: instalar stand da AACRT 
no Parque Harmonia na Semana Farroupilha; ampliar a 
participação nos almoços mensais com as delegacias re-
gionais e convidados parceiros; ampliar a participação no 
VI Encontro dos Aposentados e Pensionistas da CRT em 
Canela – RS; divulgar e ampliar a participação do Coral 
em eventos, inclusive fora do Estado, bem como promover 
a gravação de um CD pelo Coral; organizar mais eventos 
de confraternização com os coordenadores voluntários e 
parceiros da AACRT; realizar o Baile de 36 anos da AACRT 
no clube Sargento Expedicionário Geraldo Santana bus-
cando a participação de 500 pessoas; aumentar o número 
de sócios na ANAPAR e ampliar a participação nos Semi-
nários e Congressos; desenvolver o turismo na AACRT em 
âmbito estadual e nacional; organizar mais eventos inter-
nos para os empregados; lançar o evento “Samba do Apo-
sentado” na AACRT; implantar o Programa de Caminhada 
e Alongamento Acompanhado, como parte integrante do 
PGS.

VIII – Programa de 
Gerenciamento da Saúde 

Uma população fragilizada por 
ações do Estado
A história dos telefônicos gaúchos seguia uma li-

nha de sucesso traçada desde a sua estatização por Leonel 
Brizola, em 16 de fevereiro de 1962, essencialmente por 
reunir um grupo competente e pujante de trabalhadores. 
O orgulho pelo trabalho realizado era a mola propulsora 
da categoria, que, em troca, recebia um tratamento digno 
dos gestores da sua empresa e do governo do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Durante o processo de privatização da CRT, defla-
grado pelo estado entre 1996 e 2002, promoveu o enxu-
gamento do seu quadro de empregados, implementando 
Programas de Demissões Voluntárias – PDV que “estimu-
laram” a saída de mais de 40% dos seus empregados sem 
nenhum tipo de preparação, alguns para o concorrido 
mercado de trabalho externo e outros para a aposenta-
doria precoce.

No dia 17 de dezembro de 1996, o consórcio Te-
lefônica do Brasil (de matriz espanhola) venceu a licitação 
para a privatização de 35% da Companhia Riograndense 
de Telecomunicações (CRT). No dia 19 de junho de 1998, 
o controle acionário da CRT foi adquirido em leilão pela, 
agora, Telefônica do Brasil Holding, quando da venda dos 
50,12% ainda restantes nas mãos do Estado.

Muitos trabalhadores não souberam aplicar de for-
ma rentável os recursos financeiros obtidos com o PDV, 
alguns não estavam preparados para retornar ao convívio 
da família e dela veio a se separar, mas a grande maioria 
não teve apoio de caráter social, e tudo isso, infelizmente, 
enfraqueceu o espírito, fazendo com que os mais diversos 
tipos de doenças, oportunistas e algozes, aparecessem e 
se instalassem no grupo.

A privatização atingiu também o quadro de apo-
sentados mais antigos, trazendo insegurança quanto à 
manutenção do fundo de pensão, a partir de mudanças 
nos planos e extinção de Estatutos e Regulamentos criados 
nos tempos da CRT. O futuro tornou-se uma incógnita.

PERÍODO C.CLINICO C.CLINICO TOTAL
 FOLHA DOC´S USUÁRIOS
 FUNDAÇÃO BANCÁRIOS

POSIÇÃO EM 01/01/2012 28 55 83

INCLUSÕES EM 2012 01 04 05 

EXCLUSÕES EM 2012 03 11 14

POSIÇÃO EM 31/12/2012 26 48 74

PERÍODO ECCO-SALVA ECCO-SALVA TOTAL
 FOLHA DOC´S USURIOS
 FUNDAÇÃO BANCÁRIOS

POSIÇÃO EM 01/01/2012 637 17 654

INCLUSÕES EM 2012 28 00 28 

EXCLUSÕES EM 2012 59 00 59

POSIÇÃO EM 31/12/2012 606 17 623
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O estado se manteve omisso na questão da saúde, 
pré e pós privatização, deixando a cargo de cada cida-
dão, abandonado também pelo novo proprietário da CRT, 
o custeio do seu tratamento de saúde, cujo agravamento 
originou-se de decisões tomadas pelo estado.

O estudo elaborado pela AACRT sobre a média 
etária de mortalidade de seus associados no período de 
janeiro/2005 a março/2011 apresentou a idade de 68,4 
anos de idade (sexo masculino e feminino), em contra-
partida à  expectativa de sobrevida média da população 
gaúcha (desassistida de planos de saúde) que era de 74,5 
anos de idade  (sexo masculino e feminino) em estudo di-
vulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE.  Resultados preocupantes que mostram que a po-
pulação dos telefônicos está “adoecida”. 

A natureza alarmante destes dados levou a AACRT, 
em parceria com a ASTTI, a implantar os programas de 
medicina corretiva e preventiva junto ao seu grupo de 
sócios no intuito de ampliar a expectativa de sobrevida, 
atingindo, pelo menos, o patamar médio da população 
gaúcha.

O custo do plano de saúde
O reajuste do plano UNIMAX da AACRT e ASTTI em 

2012 foi de 17% por que o nosso plano de saúde possui 
variáveis atípicas em relação a planos de outros grupos, 
que levam a reajustes muitas vezes superiores à inflação. 
Os fatores mais significativos são: a taxa de mortalidade, 
os sócios que estão acima dos 60 anos, atingem a média  
de 45% do grupo, contra uma média nacional de 11% 
e, finalmente, a média nacional de doentes crônicos em 
planos de saúde é de 4%, enquanto que a nossa média é 
de 20% de doentes crônicos, que consomem 60% do total 
dos recursos do plano.

Preocupadas com o futuro do plano de saúde que, 
com reajustes nesse nível tornar-se-á inviável para a gran-
de maioria dos associados, as diretorias da AACRT e da 
ASTTI desenvolveram um inovador programa de medicina 
corretiva e preventiva  buscando, primeiramente, a melho-
ra da saúde de todo o grupo e, a médio e longo prazo, 
negociar menores reajustes das mensalidades do plano 
junto a UNIMED Porto Alegre. 

O Programa de Gerenciamento 
de Saúde - PGS
O objetivo do PGS é ajudar na capacitação dos as-

sociados para que cuidem melhor da sua saúde, conside-
rando que a prevenção é essencial para a manutenção do 
bem-estar e da qualidade de vida.

O Programa atuará primeiro junto aos associados 
portadores de doenças crônicas (medicina corretiva) da ca-
pital e Grande Porto Alegre, estendendo-se mais tarde para 
um grupo mais amplo (medicina preventiva). Será ofereci-
do de forma gratuita, com adesão voluntária, sem que os 
participantes abandonem seus médicos de confiança, pelo 
prazo de dezoito meses.  O Programa de Medicina Preven-
tiva será contratado a partir do segundo semestre de 2013

A empresa selecionada para implantar o PGS foi a 
Hospitalar. Para acompanhar e divulgar o projeto foram 
também contratadas a assistente social Maria Beatriz Tala-
vera e a jornalista Márcia Gomes de Souza.

Resultados do PGS 
em 31/12/2012   

  

Balanço Financeiro do PGS em 2012
ASTTI-ASSOC PROF TELECOMUN TECNOL INFORM

CNPJ: 87.031.647/0001-69
Período: 01/08/2012 a 31/12/2012

PETERSEN-ASSESSORIA CONTABIL S/C

Obs.: As despesas do Balanço Financeiro do PGS 
estão discriminadas na página 28 do Relatório da Diretoria 
Executiva publicado no site da AACRT (www.aacrt.org.br)

IX - Assuntos Relevantes 
Desenvolvidos em 2012

Convênio de hospedagem 
A Diretoria Executiva firmou convênios para oferecer 

um serviço de hospedagem aos sócios em viagem a Porto 
Alegre, considerando custo, conforto e proximidade com a 
AACRT. Os locais conveniados foram os seguintes: Grêmio 
Sargento Expedicionário Geraldo Santana; Apart Hotel Me-
trópolis, Pousada do Parque e Hotel Dan Inn (definido no 
Seminário de Planejamento Estratégico 2011).

 
Reajuste da contribuição 
mensal dos associados
O Conselho de Administração aprovou,“ad-referen-

dum” da Assembleia Geral Ordinária, o aumento da contri-
buição mensal dos associados para R$15,00 (quinze reais), 
a partir de 1º de janeiro/2013 (definido no Seminário de 
Planejamento Estratégico 2011). Foi definido ainda que, a 
partir de janeiro de 2014, o índice de reajuste anual pas-
sará a ser o INPC. 

 
Apólice do Seguro de Vida em Grupo
Em julho de 2012 a Seguradora Confiança propôs 

à AACRT  o cancelamento da Apólice de Seguro em Grupo, 
que  em resposta lembrou-a de que o contrato está vigente 
até setembro de 2014. A Confiança encaminhou nova car-
ta em setembro/2012, manifestando a falta de condições 
técnicas para manutenção da apólice e concedendo um 
prazo de 90 (noventa) dias para que a AACRT se transferis-
se para outra seguradora. 

Pela urgência do assunto, a diretoria Executiva da 
AACRT contratou o escritório de assessoria jurídica Mora-
es, Fernandez e Moreira Advogados Associados para, em 
nome da AACRT: 01 - Apresentar na SUSEP denúncia de 
intimidação do descumprimento do contrato por parte da 
Seguradora Confiança (23/10/2012); 02 – Elaborar ação 
judicial de obrigação de fazer, com pedido de antecipação 
de tutela, obtendo liminar em favor da AACRT pela manu-
tenção do cumprimento do Aditivo Contratual até setem-
bro/2014. 

A posição da Diretoria Executiva, aprovada pelo 
Conselho de Administração, foi a de não tomar nenhuma 
atitude na busca de uma nova seguradora até a decisão 
judicial final do processo.

Premissas orçamentárias 
para o ano de 2013
A Diretoria Executiva sugeriu ao Conselho de Ad-

ministração onze premissas orçamentárias para o ano 

de 2013, que incluiu mais quatro, totalizando quinze 
premissas, a seguir detalhadas: 01 – O valor total com 
pagamento da folha de empregados não poderá ultra-
passar a 40% do total das receitas; 02 – Manutenção, 
por questão estratégica e de segurança, da política de 
não alugar para associados, no turno da noite, o salão 
de festas, a área da cozinha e o auditório; 03 – Adian-
tamento a associados para participação em eventos ex-
ternos (turismo/viagens) sem cobrança de encargos fi-
nanceiros, com quitação das parcelas dentro do próprio 
exercício social; 04 – Pagamento de deslocamento de 
associados do interior do Estado, em número superior a 
dez associados, quando convidados para participação 
em eventos sociais; 05 - Subsídio de R$25,00 (vinte e 
cinco reais)  para pagamento de refeições aos associa-
dos do interior do estado nas participações em eventos 
sociais; 06 –Concentração de esforços na busca de in-
cremento de sócios contribuintes, visando à oxigenação 
do quadro social; 07 – Incentivar a migração dos atuais 
usuários do Plano de Saúde Não Regulamentado (em ex-
tinção) para o Plano de Saúde Regulamentado UNIMAX; 
08 – Incentivar o ingresso no Plano de Saúde Regula-
mentado UNIFÁCIL dos associados e seus dependen-
tes sem nenhum plano de saúde; 09 – Contratação de 
profissionais externos remunerados nas Oficinas a partir 
do número mínimo de participação de 12 (doze) asso-
ciados/dependentes na capital e 6 (seis) no interior (os 
atuais grupos devem se adequar ao critério até o final do 
mês de junho/13); 10 – Melhor distribuição anual das 
atividades sociais, atualmente concentradas no segundo 
semestre do ano;  11 – Criar política de verba de repre-
sentação para os membros da Diretoria Executiva; 12 – 
Aprovar criação da Comissão de Avaliação Financeira; 
13 – Manutenção dos atuais projetos sociais e busca da 
ampliação dos mesmos; 14 – Manter a premissa orça-
mentária com relação à contingência fiscal, aprovada 
na reunião mensal do dia 20/12/2011 (item 5.7 da Ata 
nº179); 15 - Manter a premissa orçamentária, com re-
lação ao regime tributário, aprovada na reunião mensal 
do dia 26/06/2012.

Memorial CRT
Em reunião ordinária de 19/04/2012, ata n°182, o 

Conselho de Administração  decidiu  nomear um grupo de 
trabalho denominado Pró-Memorial, formado por Ruben 
Dario Vives (coordenador), Rogério Verlindo (pesquisador) 
e Márcia Souza (jornalista), com a finalidade de estabele-
cer projeto especifico para criação do Memorial da CRT 
(definido no Seminário de Planejamento Estratégico 2011).

 
X - Contingência Fiscal
A questão das contingências fiscais está entre as 

principais preocupações das administrações da AACRT de-
vido aos altos valores envolvidos, e que, se não for bem 
conduzida poderá desestabilizar o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro da Associação, inviabilizando o atendimento dos 
nossos objetivos maiores. Este processo ainda permanece 
na instância administrativa de julgamento junto a Receita 
Federal do Brasil.

Transcrevemos, a seguir, o parecer de Pimentel & 
Rohenkohl Advogados Associados, escritório contratado 
pela AACRT para sua defesa nos processos originários dos 
Autos de Infração, refletindo a situação dos mesmos em 
31/12/2012:

“Reiteramos nossa posição no sentido do provável 
êxito das defesas apresentadas, na medida em que exis-
tem argumentos jurídicos consistentes para se afirmar que 
a contribuição cobrada é inconstitucional, entendimento 
este que já foi veiculado em algumas decisões liminares 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF. Como dito 
no parecer anterior, há, também, parecer do Procurador-
-Geral da República pela inconstitucionalidade da contri-
buição em processo movido pela Confederação Nacional 
da Indústria – CNI.

Os processos da AACRT permanecem na instância 
administrativa de julgamento. Conforme Regimento do 
CARF, caso a contribuição seja declarada inconstitucional 
pelo STF, tal decisão deverá ser aplicada imediatamente 
nos processos administrativos, o que determinará a extin-
ção das cobranças. 

A partir desses argumentos, entendemos como pro-
váveis as chances da AACRT obter êxito nos processos aci-
ma identificados e reiteramos nossa recomendação no sen-
tido da não necessidade de constituição de uma provisão 
contábil referentemente aos valores lançados pela Receita 
Federal do Brasil.”

                                                                      Débitos      Créditos         Saldo Atual
RESULTADO DO PROGRAMA
DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE   157.753,20  527.962,31  370.209,11C

RECEITAS DO PROG. DE GERENCIAM.   527.962,06  527.962,06C
DE SAÚDE  
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES    0,00  526.874,96  526.874,96C 
CONTRIBUIÇÕES DA AACRT      0,00  387.438,92  387.438,92C 
CONTRIBUIÇÕES DA ASTTI    0,00  139.436,04  139.436,04C
RECEITAS FINANCEIRAS    0,00  1.087,10 1.087,10C 
DESPESAS DO PROG. DE    157.753,20  0,25  157.752,95D
GERENCIAM. DE SAÚDE  
DESPESAS COM SAÚDE    110.830,00  0,00  110.830,00D 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS    46.757,28 0,00  46.757,28D 
DESPESAS TRIBUTARIAS    165,92  0,25           165,67D



USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATA   RÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

   VISTO   

DEMONSTRAÇÃO DOS  FLUXOS  DE CAIXA     
  
 2012 2011
Fluxo de caixa das atividades operacionais:   
Ajuste dos resultados das atividades operacionais   
Superavit do exercicio 1.559.444,48 963.497,13  
Ajustes:   
Depreciações  (130.177,99)  (121.303,34) 
Provisão devedores duvidosos (10.195,56)  (23.407,41) 
   
Ajuste dos saldos da contas ativas:   
Variação contas deposito judicial  -     -    
Valores antecipados a terceiros  -     -    
Variação  das contas  a receber  (42.046,92)  (246.455,62) 
Variação adiantamento dec terceiro  -     -    
Variação tributos retidos a compensar  -     -    
   
Ajuste dos saldos das contas passivas:   
Variação das contas de credores eventuais   
Variação das contas de tributos a recolher  941,92   (18.608,20) 
Vairação das contas a pagar  89.505,14   25.993,48  
Variação de créditos  -     -    
Variação provisão férias (804,38)  (5.673,56) 
   
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:   
Variações das contas do  imobilizado   25.171,46   94.770,87  
Varição de outras contas do imobilizado  -     -    
Variação das atividades operacionais  1.491.838,15   668.813,35  
   
Ajustes da disponibilidades:   
Saldo inicial  caixa e equivalentes  4.602.446,97   3.933.633,62  
Saldo final caixa e equivalentes  6.094.285,12   4.602.446,97  
Variação das disponibilidades  1.491.838,15   668.813,35  

   
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012

Newton Lehugeur   Jairo Baroni Castoldi Carlos Adão Rodrigues
Diretor Presidente   Diretor Tesoureiro   CRC-RS-TC-18.451

A Entidade é uma  Associação Privada Civil, sem fins econômicos, de caráter as-
sistencial ao atendimento de seus associados.   
O Ativo Permanente está avaliado ao custo histórico, corrigido quando determina-
do por lei.   
As Mensalidades e Despesas estão apropriadas pelo regime de competência.  
A representação legal da Entidade é pela diretoria eleita em Assembléia.  
  
   
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012   
   
Newton Lehugeur   Jairo Baroni Castoldi Carlos Adão Rodrigues 
Diretor Presidente   Diretor Tesoureiro   CRC-RS-TC-18.451 
   

AACRT - Associação dos Aposentados da CRT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL    
    
    Superávit/Déficit Superávit/Déficit 
 Patrimônio Social Acumulado  do exercício   Totais
Sdo Ant. 6.746.909,37   818.786,38  -     7.565.695,75 
Mov Exerc. -      -     1.419.070,93  1.419.070,93 
Totais 6.746.909,37   818.786,38  1.419.070,93  8.984.766,68 
 
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2012

Newton Lehugeur   Jairo Baroni Castoldi  Carlos Adão Rodrigues
Diretor Presidente   Diretor Tesoureiro   CRC-RS-TC-18.451

 Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados

  

 A T I V O     
  
     2012 2011 
I CIRCULANTE 6.742.806,13  5.208.921,06 
 Disponível 6.094.285,12  4.602.446,97 
 Caixa   1.582,94 1.149,75 
 Bancos conta movimento 12.321,75   20.883,32 
 Bancos-Aplicações de Liquidez 6.080.380,43  4.580.413,90 

 Créditos 648.521,01   606.474,09 
 Créditos de associados 590.834,50   568.708,38 
 (-) Provisão para créditos de liq.duvidosa 43.117,76 32.922,20 
 Outros creditos 100.804,27  70.687,91 
   
II NÃO CIRCULANTE 2.477.249,66  2.502.421,12 
   
 REALIZÁVEL LONGO PRAZO -    -   
   
 PERMANENTE 2.477.249,66  2.502.421,12 
 Investimentos 6.579,52  6.579,52 
 Participações livres 6.579,52  6.579,52 
    
 Imobilizado 2.470.670,14  2.495.841,60 
 Móveis e utensílios/Computadores 408.154,59   397.350,22 
 Imóveis 2.498.419,69  2.404.217,53 
 (-) Depreciações Acumuladas (435.904,14) (305.726,15)
    
 TOTAL DO ATIVO 9.220.055,79  7.711.342,18 
 

 P A S S I V O  2012 2011
    
I CIRCULANTE 235.289,11   145.646,43 
 Tributos a recolher 21.891,30   20.949,38 
 Provisão de férias/13° salário 3.134,88  3.939,26 
 Outros Credores 210.262,93   120.757,79 
   
II NÃO CIRCULANTE -    -   
   
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -     -   
III  PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO 8.984.766,68   7.565.695,75 
 Patrimônio Social 6.746.909,37   6.651.389,14 
 Patrimônio Social 6.746.909,37   6.651.389,14 
 Superávit ou déficit Acumulado 2.237.857,31   914.306,61 
 Superávit do exercício anterior 818.786,38   95.520,23 
 Superavit do exercicio 1.419.070,93   818.786,38 
    
 TOTAL DO PASSIVO 9.220.055,79  7.711.342,18 

DEMONSTRAÇÃO  DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  
 

 2012 2011
I  CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS BRUTA  2.949.933,05  2.332.840,38 
  Arrecadação de associados 2.880.723,76  2.263.055,40 
  Despesas recuperadas 69.209,29   69.784,98 
 
II (-)DESPESA  SOCIAL 1.530.862,12   1.514.054,00 

Despesas Administrativas 1.703.443,11   1.508.094,03
Despesas Tributárias 31.277,49   33.083,51
Despesas Gerais 87.704,97   85.396,94
Depreciação acumulada 130.177,99  121.303,34
Despesas Financeiras 35.462,81   29.417,33
Receitas Financeiras (457.204,25)  (263.241,15)

  
III SUPERÁVIT/DÉFICIT 
     OPERACIONAL 1.419.070,93 818.786,38 
    
IV SUPERÁVIT/DÉFICIT NÃO OPERACIONAL - - 
    Residuo Não Operacional -   - 
    
V SUPERÁVIT/DÉFICIT 

LIQUIDO DO EXERCÍCIO 1.419.070,93   818.786,38 


