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RELATÓRIO DA 
DIRETORIA EXECUTIVA – 2013

Prezados Associados da AACRT:
Em conformidade com o Art. 37, Parágrafo XX do Estatuto, publicamos o Relatório 

da Diretoria Executiva, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados de 2013, 
aprovados pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordi-
nária.

Diretoria Executiva

Obs.: O Relatório na íntegra está disponível no site www.aacrt.org.br.

aprovadas “ad referendum”;  12.2 - estabelecer critérios para a 
transição de gestão; 12.3 - contemplar o processo das eleições 
(Capitulo XI do Estatuto);  12.4 - Itens que venham a tornar mais 
flexível e transparente a administração da Entidade; 

13 - Normalizar a confecção do orçamento anual defi-
nindo limites percentuais de receitas para determinados itens ou 
rubricas, com a criação de indicadores operacionais;  

14 - Tratar da saúde bucal, através da contratação de 
plano odontológico; 

15 - Implantar Programa de Medicina Preventiva; 
16 - Plano de ação para as Delegacias Regionais. 

1.2 Plano de Ação das Delegacias
Regionais para o ano de 2014
Foram definidas as seguintes ações para o Interior do 

Estado para o ano  de 2014, pelos Delegados e Vice-Delega-
dos Regionais durante o Seminário de Planejamento Estratégi-
co 2013, em Caxias do Sul, no dia 25/09/2013 e aprovadas 
pelo Conselho Administração na reunião mensal ordinária em 
29/10/2013 (Ata 197):

1 - Elaborar planos de visitas anuais de Diretores/ Re-
presentantes da AACRT às Delegacias Regionais mediante im-
plantação de agenda antecipada; 

2 - Voluntariado: a. Definir sistema de custeio para ope-
racionalizar as atividades de voluntariado no interior; b. Estudar 
a criação de um fundo financeiro para atender casos graves e 
urgentes de associados do Interior com a devida comprovação; 

3 - Regulamentação e previsão de verba para passeio 
entre Delegacias, incluindo a visitação turística e roteiros gas-
tronômicos nas Regiões; 

4 - Plano de Saúde UNIMED: equiparar em termos de 
tempo de atendimento e valores das consultas a mesma forma 
dispensada aos sócios de Porto Alegre;

5 - Criar novas Delegacias Regionais (considerando a 
densidade de sócios e a distância geográfica) e dar continui-
dade aos estudos de implantação de locais das Delegacias, em 
parceria com SINTTEL ou não; 

6 - Almoços semestrais para cada Delegacia e um al-
moço ou jantar no final do ano; 

7 - Número mínimo de 05 (cinco) associados para ter 
subsídios em oficinas e eventos.

Em setembro de 2014, a Diretoria Executiva, o Con-
selho de Administração, o Conselho Fiscal e os Delegados Re-
gionais elaboraram o Planejamento Estratégico da AACRT para 
2014, aprovado pelo Conselho de Administração na reunião 
mensal ordinária do dia 29/10/2013 - item 5.2 da Ata nº 197, 
o qual contém as seguintes ações: 

01 - Gestionar  junto à Unimed Porto Alegre a liberação 
do acesso às informações relativas às despesas de serviços la-
boratoriais e hospitalares;  

02 - Promover periodicamente em todos os meios de 
comunicação da AACRT o estímulo às campanhas de vacina-
ção contra difteria, tétano, sarampo, caxumba, rubéola, gripe, 
hepatite B e pneumonia;  

03 - Abertura de novos tipos de planos de saúde, mais 
acessíveis financeiramente para atender aos aposentados sem 
planos de saúde; 

04 - Criar nova carteira de associado, contemplando 
informações sobre saúde do mesmo;

05 - Estabelecer um serviço de apoio e orientações lo-
gísticas aos associados que precisam utilizar médicos, exames e 
hospitais em Porto Alegre; 

06 - Atividades conjuntas com terceiros:  6.1 - Esta-
belecer contatos com associações de aposentados congêneres 
oriundas de telefonia, organizadas em outros estados da fede-
ração a fim de promover integração, passeios, turismo, progra-
mas de atividades para a terceira idade e outras atividades per-
tinentes a aposentados, pensionistas e dependentes, etc.;  6.2 
– Proporcionar ampliação de representatividade e integração 
junto a entidades de cunho social, sindical, cultural, recreativa, 
associativa de aposentados com o objetivo de divulgar a exis-
tência, o trabalho e a troca de experiências e inovações, quanto 
às representações externas hoje existentes e o congraçamento 
interno que a direção e associados praticam e objetivam; 

07 - Implantar o Memorial CRT; 
08 - Estudo de ações para conquistar novos associados. 

Hoje, aproximadamente 1.000 aposentados encontram-se em 
benefício e não contribuem para nenhuma entidade associativa. 
Existe um grupo de ex-colegas da CRT que ficaram vinculados 
somente à previdência social (INSS), sem complementação da 
previdência privada; 

09 - Manter e intensificar o relacionamento e participa-
ção com entidades vinculadas diretamente a AACRT, tais como 
ANAPAR, SINTTEL/RS, ASTTI, FETAPERGS, COBAP, Fundação 
Atlântico e outras entidades afins, divulgando aos associados 
todas as atividades envolvidas por essas entidades que envol-
vam direta ou indiretamente os associados da AACRT; 

10 - Plano de Benefícios Previdenciário Complementar 
ANAPARPREV - divulgar aos associados de forma insistente e 
incisiva os benefícios oriundos da participação dos seus de-
pendentes no plano de benefício previdenciário complementar 
ANAPAR Previdência utilizando-se como veículo malas diretas, 
além da publicação no Jubilado;  

11 - Normatizar o Programa de Assistência à Saúde; 
12 - Atualizar o Estatuto da AACRT, contemplando 

basicamente quatro pontos:  12.1 - incorporar as alterações 

II   Gestão

2.1  Quadro de associados da AACRT
O total de sócios da AACRT em 31/12/2013 passou 

a 4.206 pessoas, sendo 3.453 efetivos (82,16%) e 753 con-
tribuintes (17,84%).  

 

Sócios AACRT    dez/13
Efetivos                 3453
Contribuintes          753

Total                     4206

I  Plano Estratégico para 2014

III   Planos de Saúde 
3.1 Planos de Saúde UNIMED Porto Alegre
No ano de 2013, os planos de saúde e emergências 

médicas oferecidos pela UNIMED Porto Alegre apresentaram 
a seguinte movimentação: 

Reajustes contratuais de mensalidades  
Plano de Saúde UNIFÁCIL
Em 2013, o Conselho de Administração decidiu que 

o Plano de Saúde Regulamentado UNIFÁCIL não sofreria re-
ajuste no ano de 2014.

Plano de Saúde Não Regulamentado
O Conselho também definiu em 2013 os percentuais 

de reajuste anual do Plano Não Regulamentado, a vigorar a 
partir de 01 de janeiro de 2014. A UNIMED propôs inicial-
mente 34% (trinta e quatro por cento), sendo que as entidades 
AACRT e ASTTI, em negociação dos valores, obtiveram uma 
redução para 25% (vinte e cinco por cento). 

Plano de Saúde UNIMAX 
Após vários encontros de negociação, o reajuste do 

plano de saúde UNIMAX para o período de julho/2013 a 
junho/2014 ficou definido em 11%, sendo 10% para a UNI-
MED e 1% para o PGS. Também foi definido que, a partir 
de 01/07/2013, o índice de equilíbrio do plano passaria de 
85% para 80%. O resultado da negociação foi aprovado pelo 
Conselho de Administração em sua Ata nº 194.

2.2  Interiorização
Em 2013 a AACRT investiu em suas Delegacias Re-

gionais, inaugurando nova sedes, em parceria com o Sinttel 
e equipando-as a fim de proporcionar maiorconforto e novas 
oportunidades aos sócios do Interior.

Foram adquiridos também telefones celulares para as 
Delegacias de Bagé, Caxias do Sul, Cruz Alta, Osório, Passo 
Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Ma-
ria, Santo Ângelo, Cachoeira do Sul, Canoas, Lajeado, Novo 
Hamburgo, Taquari e Alegrete.

Período   Benefícios concedidos

Posição em 01/01/2013  25

Inclusões em 2013   19

Exclusões em 2013  00

Posição em 31/12/2013  44

Benefício Família
O plano UNIMAX disponibiliza o Benefício Família, o 

qual proporciona cobertura aos dependentes legais por cinco 
anos após o falecimento do titular, sem custos. Em 2013 a 
posição dos Benefícios Família concedidos era a seguinte:



IV    Seguro de Vida

O  número de segurados do seguro de vida em gru-
po da AACRT em 2013 teve uma redução de 44 pessoas 
(-3,08%), passando de 1.429, em jan/13, para 1.385, em 
dez/13.   Durante o ano houve um total de 39 eventos com 
pagamento de seguro, sendo 37 óbitos por razões naturais e 
um acidental e uma invalidez permanente. 

V  Defesa dos Direitos dos 
Associados relativamente 
ao Plano de Previdência 

5.1  GINP – Grupo Interentidades 
de Negociação Previdenciária
O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária 

– GINP, que existe para vigiar e estudar assuntos referentes à 
Previdência Privada (Fundação Atlântico de Seguridade So-
cial) e à Previdência Complementar Pública e Privada, teve  
integrados  quatro novos membros em 2013: pela AACRT - 
Jairo Baroni Castoldi (Diretor Tesoureiro) e Rui Gastão Silva 
de Oliveira (Conselheiro de Administração); pelo SINTTEL/
RS - Ana Maria Albernaz (Diretora de Base) e Dirceu Borges 
(Diretor Executivo). 

Os principais assuntos tratados no ano pelo GINP 
foram:  elaboração do planejamento/2013 do GINP; enca-
minhamento de Notificação Judicial referente a modificações 
realizada no Termo de Transação Judicial – TTJ para a Fun-
dação Atlântico de Seguridade Social e para empresa Patro-
cinadora Brasil Telecom e Notificação Administrativa para a 
PREVIC; impressão de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) 
exemplares de jornal direcionado aos associados aposenta-
dos, em parceria entre AACRT e SINTTEL/RS.

ANAPAR - Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão
A ANAPAR atua junto a Sindicatos e Associações de 

Aposentados para resolver problemas que afetam os parti-
cipantes dos fundos de pensão, encaminhando denúncias e 
requerimentos a entidades de previdência, patrocinadoras e 
PREVIC (órgão fiscalizador). 

A partir de denúncias da ANAPAR envolvendo eleições 

VI  Diretoria Social

6.1  Ações e atividades 
desenvolvidas pelo Serviço Social
Durante o exercício de 2013 as atividades organiza-

das pela Diretoria Social/Serviço Social, mobilizaram grande 
número de associados na participação em oficinas, atividades 
do Grupo Qualidade de Vida, Espaço Convivência, promo-
vendo a qualidade de vida, a inclusão social e a prevenção 
da saúde. 

No decorrer do ano foram realizados 166 atendi-
mentos individuais, 154 visitas hospitalares, 1.174 contatos 
telefônicos com associados e familiares, 565 contatos com 
hospitais e médicos, além de encontros na associação ou em 
atividades promovidas pelo Serviço Social e Grupo Qualida-
de de Vida, que contaram com a participação média de 250 
pessoas/mês.

Grupo de Voluntariado/Visitas 
Hospitalares/ Capacitação ao Voluntariado
Em Junho de 2013 foi realizado o 3º Encontro de Ca-

pacitação de Voluntários, reunindo associados do interior e da 
Capital no Convento dos Freis Capuchinhos, em Porto Alegre. 

Grupo Qualidade de Vida 
Formado por voluntários que auxiliam o Serviço Social 

no planejamento, organização e execução da programação 
mensal de atividades culturais, sociais e de lazer para os asso-
ciados, o grupo teve como destaque em 2013, entre outras ati-
vidades, a V Semana do Aposentado, realizada em agosto, cujas 
atrações principais foram a visita à Quinta da Estância (130 
participantes) e a  travessia Porto Alegre-Guaíba de Catamarã, 
além do famoso Boteco, festa realizada na sede da AACRT.

Espaço Convivência
O Espaço conta com biblioteca, área de descanso e 

local para jogos, onde se realizam os torneios de jogos da As-
sociação. Em 2013 dois torneios de Jogos foram realizados con-
gregando 50 jogadores em diversas modalidades. O sucesso 
dos torneios de jogos levou à realização do 1º Torneio Estadual 
da AACRT, que reuniu 84 associados (Capital e Interior) no Hotel 
Araçá, em Capão da Canoa, durante quatro dias em novembro, 
disputando as modalidades de canastra, damas, dominó, es-
cova, futebol de mesa, futsal, general, pebolim, pife, pontinho, 
sinuca e xadrez. 

6.2 Perspectivas da 
Área Social para o ano de 2014
Manutenção e qualificação das atividades existentes; 

execução do Projeto Casas Geriátricas; divulgação no quadro 
“Vem Alice” do programa Globo Esporte, a história da Ofici-
na de futsal; adesão de outras Delegacias ao segundo Torneio 
Estadual de Jogos; promover e estimular a participação de um 
maior número de sócios nas atividades oferecidas. 

VII  Eventos Sociais 

Chás
As participações nos chás cresceram 32% em relação 

a 2012, com uma média de de 73 pessoas por evento. Dentre 
as atrações oferecidas destacaram-se:  Vacina na 3ª Idade, 
Casa Segura, Tipos de Insônia.

Coral AACRT
O coral fez as seguintes apresentações em 2013: 

11/05 - Igreja São Francisco, Porto Alegre-RS; 13/08 - Sarau 
“Que País é Este” na AMRIGS, Porto Alegre-RS; 29/09 - Grê-
mio Náutico Gaúcho, Porto Alegre-RS; 07/10 - Abertura do VI 
Encontro AACRT, Canela-RS; 19/10 - ASCORGS, Guaíba-RS; 
30/10 - Encontro das Pensionistas na AACRT, Porto Alegre-RS; 
04/11 - Seminário Internacional na UNIPAMPA, Jaguarão-RS; 
27/11 - Amigo Secreto e Culto Ecumênico na AACRT, Porto 
Alegre-RS; 01/12 - Apresentação em Sapiranga-RS; 08/12 
- Encontro de Corais, Campo Bom-RS; 14/12 - Cantata de 
Natal, Eldorado-RS.

Oficina de Violão AACRT
Aconteceram às quartas-feiras, em 3 turmas, alcan-

çando sucesso já no primeiro ano.
Turismo - Em 2013 foram realizadas viagens a Flo-

res da Cunha-RS, no dia 13/07 (46 pessoas), Guaporé-RS, 
dia 31/08 (72 pessoas) e, no encerramento do ano - dias 
18 e 19/12 , passeio a Gramado-RS (Natal Luz) e a Nova 
Petrópolis-RS (94 pessoas). 

Outros Eventos 
7º Baile Estadual do Aposentado - FETAPERGS - 24 

de janeiro - Dia Nacional do Aposentado, no Clube Farra-
pos - 1.000 participantes - Victor Hugo Saldanha Garcia 
Mister AACRT foi eleito Mister FETAPERGS 2013; Congresso 
ANAPAR - 16 e 17 de maio, em Vitória (ES) - 40 associados 
da AACRT; Curso Básico de Previdência - 03 e 04 de junho, 
na AACRT - 40 filiados da ANAPAR-RS; Arraiá da Telefonista 
- 02 de julho de 2013, na sede da AACRT - parceria com  
o SINTTEL-RS e ASTTI para comemorar o Dia da Telefonis-
ta - 110 pessoas. Ana Maria Rodrigues e Rosa Maria da Luz 
Maciel receberam homenagem em nome da categoria; Semi-
nário ANAPAR Regional Santa Catarina e Paraná - 16 e 17 de 
agosto - Florianópolis - SC -  25 associados; Homem de Rede 
- 13 de setembro de 2013 - na sede da ASTTI - parceria ASTTI 
e SINTTEL-RS - 250 trabalhadores da rede, aposentados e 
ativos. Homenageados os trabalhadores de rede Rudi Carmo 
de Castro, indicado pelo Sinttel-RS, Mara Helena Matzenba-
cher, indicada pela ASTTI e Getulio de Souza Barros, indicado 
pela AACRT; VI Encontro dos Aposentados e Pensionistas da 
CRT - 07 a 10 de outubro, em Canela-RS - 170 pessoas - No 
dia 09/10 138 pessoas foram trazidas de Porto Alegre para o 
almoço mensal totalizando 308 pessoas. O  encontro de 2014 
será realizado em Santa Catarina; XXII Congresso Nacional de 
Aposentados, Pensionistas e Idosos COBAP e FEAPESC - 20 a 
24 de outubro - Costão do Santinho, em Florianópolis-SC - 
1.405 pessoas de todo o país participaram.  No evento ocorreu 
a eleição para MISS e MISTER COBAP sendo o sócio Victor 
Hugo Saldanha Garcia, eleito MISTER COBAP; Encontro dos 
Pensionistas -  30 de outubro, na sede da AACRT - 115  pes-
soas. Homenageadas as pensionistas Maria da Graça Alves 
Rodrigues representando Porto Alegre e Nely Moraes de Rosa 
representando o interior; Seminário ANAPAR SUL -  08 e 09 
de novembro, na sede da AIAMU- Porto Alegre - RS - 20 só-
cios da AACRT participaram dos debates; Amigo Secreto e 
Culto Ecumênico - 27 de novembro - sede da AACRT - 116 
associados reunidos para ouvir as mensagens do Padre Al-
meida (católico) e do Irmão Geraldo Cardoso (espírita). O 
ingresso foi um brinquedo para doação a crianças carentes. 
O Coral da associação apresentou-se cantando músicas na-
talinas e após houve a troca de presentes de amigo secreto. 
Um coquetel e um brinde encerraram o evento; Jantar Baile 
AACRT 36 Anos -  07 de dezembro - clube Geraldo Santana 
- tema  “Uma Noite em Paris” - participação de 500 pessoas 
no clube Geraldo Santana festejaram os 36 anos da AACRT 
e escolheram a MISS e o MISTER AACRT 2014 - Suzana da 
Silva Nunes como MISS AACRT e Geraldo Teixeira dos San-
tos, como MISTER AACRT; Confraternização dos Empregados 
da AACRT - 12 de dezembro - sede da associação - jantar 
dançante com sorteio de presentes e brinde com espumante; 
Confraternização do Corpo Diretivo da AACRT - 17 de de-
zembro - AACRT - almoço de confraternização de final de ano 
dos órgãos estatutários (Diretoria Executiva, o Conselho de 
Administração e o Conselho Fiscal). 

Reuniões externas da 
Diretora Vice-Presidente
Com a missão de representar AACRT e seus associa-

dos junto a ANAPAR na defesa dos aposentados, a Diretora 
Vice-Presidente Eva Beatriz Teixeira Correa esteve presente nas 
seguintes reuniões: 21/02 - Conselho Deliberativo Anapar - 
Rio de Janeiro-RJ; 16/05 - Conselho Deliberativo Anapar - Vi-
tória-ES;  08/08 - Seminário da  Saúde Complementar - Bra-
sília-DF;  09/08 - Conselho Deliberativo Anapar - Brasília-DF;  
18/10 - Dir. Executiva Anapar - Brasília-DF;  28/11 - Eleições 
Fundação Atlântico - Rio de Janeiro-RJ;  29/11 - Conselho 
Deliberativo Anapar - Rio de Janeiro-RJ.

Perspectivas da Coordenação 
de Eventos para 2014 
Para 2014, a AACRT vai reformular os eventos já con-

sagrados buscando ampliar a participação dos sócios através 
dos seguintes eventos: Arraial da Telefonista; stand no Acam-
pamento Farroupilha; estimular Homem de Rede; almoços 

3.2 Centro Clínico Gaúcho
O Centro Clínico Gaúcho sofreu redução de 4,05% 

no número de usuários em 2013. Os reajustes no período 
foram os seguintes: Plano Regulamentado (Standard) – Re-
gião Metropolitana: 6,97%; Plano Regulamentado (Standard) 
– Agregados: 18,71%; Plano Regulamentado (Standard) – In-
terior/RS: 18,71%

3.3   Ecco-Salva Emergências Médicas
O Ecco-Salva, em 2013, teve um decréscimo de 

8,34% no número de usuários na AACRT.  O convênio sofreu 
um reajuste de 11,54% neste exercício.

3.4   Plano Odontológico 
A Diretoria Executiva promoveu pesquisa de manifes-

tação de interesse entre os sócios a respeito da contratação 
de um plano odontológico, porém, devido ao baixo interesse, 
o projeto, que seria viável apenas com a adesão mínima de 
400 participantes (oitenta pessoas se interessaram),  foi aban-
donado. 

Período       Total Usuários

Posição em 01/01/2013  74
Inclusões em 2013  15
Exclusões em 2013  18
Posição em 31/12/2013  71

Período Total Usuários

Posição em 01/01/2013 623

Inclusões em 2013 30

Exclusões em 2013 82

Posição em 31/12/2013 571

nas fundações Núcleos, Eletros e Atlântico, a PREVIC se pro-
nunciou proibindo a inclusão de exigências não previstas nos 
estatutos das entidades nos regimentos eleitorais  e que par-
ticipantes autores de demandas judiciais contra as entidades 
sejam impedidos de se candidatar a cargos eletivos.

No período de 16 a 17 de maio de 2013 foi realiza-
do em Vitória (Espírito Santo) o XIV Congresso da ANAPAR, 
do qual participou um grupo de associados representando a 
AACRT.

Almoços - o número de participantes nos almoços au-
mentou, com uma média de participação de 235 pessoas/evento, 
superando 2012 em 4%. O último almoço do ano, em novembro, 
na Casa de Portugal, teve a participação de 308 pessoas.



Balanço Patrimonial em 31/12/2013:

IX   Assuntos Relevantes 
Desenvolvidos em 2013

   Vacina contra gripe para empregados
A Diretoria Executiva, visando a prevenção e a saúde,  

aprovou a vacinação contra gripe para empregados e estagiários.

Regime tributário da AACRT
A Diretoria Executiva, objetivando dirimir uma questão 

antiga na AACRT que diz respeito ao regime tributário ade-
quado à sua situação, solicitou parecer jurídico aos escritórios 
de advocacia Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados e 
Moraes, Fernandez e Moreira Advogados Associados, os quais 
classificaram a AACRT como entidade isenta e não imune.  O 
Conselho de Administração aprovou os pareceres e decidiu 
aguardar novo parcelamento fiscal para então proceder à 
denúncia espontânea e o acerto do pagamento da dívida re-
ferente ao imposto de renda sobre aplicações financeiras. O 
assunto está sendo monitorado pela Diretoria Executiva.

Reajuste da contribuição 
mensal dos associado
Conforme aprovado pelo Conselho de Administra-

-ção,“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, a con-
tribuição mensal dos associados foi reajustada para R$15,00 
(quinze reais), em 1º de janeiro de 2013, sendo estabelecida 
ainda a aplicação do reajuste automático pelo INPC a partir 
de janeiro de 2014. 

Reuniões com Delegacias Regionais
A primeira reunião das Delegacias Regionais em 2013 

aconteceu no dia 06 de junho, no auditório da Sede da AA-
CRT, levando informações sobre a Associação a 23 Delega-
dos e Vice-Delegados. 

Em novembro foi realizado o Encontro de Capacitação 
Operacional reunindo Delegados e Vice Delegados Regionais 
na AACRT durante três dias para atualizar informações sobre 
as coordenadorias de Saúde, Administrativa, Financeira, de 
Eventos e Social. 

Visitas a Delegacias Regionais 
Caxias do Sul - 22 de maio -  evento de integração 

reunindo 38 associados; Santa Cruz do Sul - 3 de julho - inau-
guração da sede da Delegacia Regional da cidade, em par-
ceria com o Sinttel.  Lajeado - Em 9 de julho - reunião com os 
associados para levar informações atualizadas e esclarecer as 
dúvidas de todos. Rio Grande e Pelotas - integração e atua-
lização - Rio Grande - 12 de setembro, em restaurante local 
- Pelotas - no dia 13 de setembro, na nova sede compartilhada 
com o Sinttel.

Novos Delegados e 
Vice-Delegados Regionais 
Nomeados Delegado Regional e Vice-Delegado Re-

gional de Osório - Claudinei P. das Neves e Maria Madalena 
Rolim; após a renúncia da Delegada de Santo Ângelo, Cleo-
nice Maria Rodrigues, assumiu o Vice-Delegado, Oto Ritter e 
para Vice, José Augusto Zanetti; com a renuncia do Delegado 
de Bagé, Paulo Roberto Oliveira da Silva, foi nomeado o atual 
vice Ubirajara Pereira Barbosa; foi dispensado da função de 
Delegado de Viamão, Cesar Portolan; nomeado Delegado 
Regional de Alegrete Flávio Conceição Faraco.

Apólice do Seguro de Vida em Grupo
Com a Apólice de Seguro em Grupo da AACRT vigen-

te até setembro de 2014, em julho de 2013 formou-se um 
grupo de trabalho composto pelo Diretor Presidente Newton 
Lehugeur,  pelo Diretor Tesoureiro Jairo Castoldi e pelos Con-
selheiros Paulo Roberto Vieira da Rocha e Ivo Antônio Amaral 
Luiz, para apresentar estudo conclusivo sobre as apólices de 
seguro de vida em grupo da AACRT em um prazo de 90 (no-
venta) dias após a nomeação. A empresa Mirador - Atuária  
foi contratada para prestar o acompanhamento técnico que o 
grupo de trabalho necessita. 

Resgate de aplicações financeiras 
em fundo de ações 
O assunto permaneceu em monitoramento durante 

todo o ano de 2013,  sendo observado de perto o cenário 
econômico e os resultados do Fundo de Investimento BANRI-
SUL no exercício. O Conselho de Administração retomará este 
tema em abril de 2014. 

 
Resolução nº 001 - 
Ato de Criação do Memorial CRT
A Resolução nº 001, de criação do Memorial CRT, 

Visitas do Programa
Elegíveis 857 73%
Demanda Espontânea 325 27%
TOTAL 1182 100%

CONTA  VALOR

(+) Contribuições da AACRT 906.228,67
(+) Contribuições da ASTTI  337.394,45
(+) Receita financeira 34.115,19
       Total de receitas (1) 1.277.738,31
 (-) Despesas com saúde (952.294,47) 
 (-) Despesas administrativas  (90.293,26)
 (-) Despesas tributárias (5.150,34)
      Total de despesas (2) 1.047.738,07
 (=) Superávit do exercício (1) - (2)  230.000,24

CONTA ATIVO PASSIVO

BANRISUL - Conta corrente  2,51   
BANRISUL - CDB  616.710,82
Tributos a recolher   6.783,98
Fornecedores  9.720,00
Patrimônio Líquido  600.209,35

TOTAL  616.713,33  616.713,33

foi aprovada pelo Conselho de Administração na reunião de 
26/03/2013, após reapresentação pelo Conselheiro e coor-
denador do grupo de trabalho Ruben Vives, com o devido 
parecer do caráter legal procedido pela assessoria jurídica 
da AACRT. 

Foi instituído também o “Regimento Interno do Me-
morial” com a definição dos responsáveis pela manutenção 
e continuidade do acervo, além da criação do Grupo Con-
sultivo do Memorial, formado pelos sócios voluntários Ruben 
Dario Vives, Márcia Gomes de Souza e Rui Gastão Silva de 
Oliveira e do Diretor Presidente como coordenador nato. Foi 
aprovada também a contratação como responsável técnico 
(guarda e manutenção do acervo). A Diretoria Executiva pas-
sou a ser responsável pela continuidade do Memorial da CRT.

Implantação da figura do Sócio Benemérito 
(Sócios com mais de 90 anos)
Os sócios efetivos que completarem 90 (noventa) anos 

de idade tornar-se-ão, automaticamente, sócios beneméritos, 
e ficarão isentos da mensalidade a partir da deliberação do 
Conselho em 26/03/13 - Ata 191. Em 2013, 17 sócios efe-
tivos foram agraciados com o título de benemérito da AACRT.

A primeira Rua CRT 
A primeira rua “Companhia Riograndense de Teleco-

municações - CRT”  foi  inaugurada em 11 de setembro na 
cidade de Rio Grande, como resultado do esforço empreendi-
do pela Delegada Regional Dalva Leal Martins para perpetuar 
a marca da CRT na história de Rio Grande. 

Eleições na Fetapergs 
Eleito José Pedro Kuhn como Presidente da Fetapergs 

no dia 09 de dezembro, tendo como Diretor Secretário, asso-
ciado da AACRT e membro do Conselho de Administração, 
Rui Gastão Silva de Oliveira. 

X  Contingência Fiscal

A administração da AACRT permanece atenta à questão 
da Contingência Fiscal, ciente de que, se não for bem conduzida, 
poderá desestabilizar o equilíbrio econômico-financeiro da Asso-
ciação e inviabilizar o atendimento dos seus objetivos maiores.

O processo da AACRT ainda permanece na instância 
administrativa de julgamento junto a Receita Federal do Brasil, 
sendo os juristas contratados para analisar a questão de opinião 
de que o êxito da AACRT é provável.

A seguir, o parecer de Pimentel & Rohenkohl Advoga-
dos Associados, escritório contratado pela AACRT para sua 
defesa nos processos originários dos Autos de Infração (Pro-
cessos Administrativos nº 370997913, nº 370997921 e nº 
11080.724430/2011), refletindo a situação dos mesmos em 
31/12/2013: “Reiteramos nossa posição no sentido do prová-
vel êxito das defesas apresentadas, na medida em que existem 
argumentos jurídicos consistentes para se afirmar que a contri-
buição cobrada é inconstitucional, entendimento este que já foi 
veiculado em algumas decisões liminares proferidas pelo Supre-
mo Tribunal Federal - STF. Como dito em pareceres anteriores, 
há, também, parecer do Procurador-Geral da República pela 
inconstitucionalidade da contribuição em processo movido pela 
Confederação Nacional da Indústria – CNI.

Os processos da AACRT permanecem na instância ad-
ministrativa de julgamento, e, caso a contribuição seja decla-
rada inconstitucional pelo STF, tal decisão deverá ser aplicada 
imediatamente nos processos, o que determinará a extinção das 
cobranças.

A partir desses argumentos, entendemos como prováveis 
as chances da AACRT obter êxito nos processos acima identifica-
dos e reiteramos nossa recomendação no sentido da não neces-
sidade de constituição de uma provisão contábil referentemente 
aos valores lançados pela Receita Federal.”

Diretoria Executiva
Diretor Presidente - Newton Lehugeur
Diretor Vice-Presidente - Eva Beatriz Teixeira Correa
Diretor Secretário – Lisete Maria Krug
Diretor Tesoureiro – Jairo Baroni Castoldi
Diretor Social – Marly de Roma Pinheiro Prado
Diretor Adjunto –  Darci Werle
Conselho de Administração
Efetivos: Jaime Souza De Marco, José Jurandir Teixeira 
Leite, Ruben Dario Vives, Pedro Assis Capellão, Itibiriçá 
Silva Machado, Ivo Antônio do Amaral Luiz, Luciana Ma-
ria Centeno dos Santos, Paulo Roberto Vieira da Rocha. 
Suplentes: Reynaldo Ribeiro de Mello, Luiz Antônio Rus-
somano Pires, Rui Gastão Silva de Oliveira, Iolanda 
Bohn, Ironita Rezende, Jorge Oir da Silva.
Conselho Fiscal
Efetivos: Ana Lúcia Centeno Selbach, Inês Zanetti e Val-
frei José Machado Suplentes: Dorothy Carmen Tomazi de 
Bona, Enoir Kovalsky da Silva e Tabajara da Silva Bregão. 
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mensais convidando as delegacias regionais e parceiros; En-
contro dos Aposentados e Pensionistas da CRT; Dia do Pen-
sionista; diversidade religiosa no Culto Ecumênico; Amigo Se-
creto e a arrecadação de brinquedos; participação do Coral 
em eventos e lançamento do seu CD; eventos com os coorde-
nadores voluntários e parceiros da AACRT; trazer 500 pesso-
as ao Baile de 37 anos da AACRT (clube Geraldo Santana); 
fomentar mais sócios para a ANAPAR e sua participação em 
Seminários e Congressos; desenvolver o turismo na AACRT 
(estadual e nacional); eventos internos para os empregados 
da AACRT; bloco carnavalesco para participar no carnaval de 
Porto Alegre; PGS - massagem na maca e as aulas de zumba. 

VIII  Programa de 
Gerenciamento da Saúde 

O PGS, parceria da AACRT com a ASTTI, operaciona-
lizado pela Hospitalar, que completou um ano em agosto de 
2013, fechou 2013 com 1.182 pessoas sendo acompanha-
das pelo programa.

Entre julho e outubro de 2013, o PGS se estendeu 
pelo interior, atingindo as cidades de Guaíba, Caxias do Sul, 
Novo Hamburgo, Taquara, Osório, Tramandaí, Imbé, Capão 
da Canoa, Taquari,  Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelo-
tas, Rio Grande, Lajeado, Cruz Alta, Ijui, Santo Ângelo, Passo 
Fundo e Erechim (escolhidas por seu número significativo de 
potenciais doentes crônicos).

 
Vacinação dos participantes do PGS
O PGS custeou a vacinação contra pneumonia aos 

participantes doentes crônicos, aplicando, de agosto a no-
vembro de 2013, 400 vacinas em associados de Porto Alegre, 
Santa Cruz do Sul, Lajeado, Cachoeira do Sul e Taquari (o 
interior deslocou-se a Porto Alegre para receber a vacina). As 
vacinas foram aplicadas na Imunoclin, em Porto Alegre.

Inclusão de Doentes Oncológicos 
e Participantes do Programa da Unimed
Em outubro foram incluídos os assistidos atendidos 

pelo programa de saúde da Unimed Porto Alegre que ha-
viam recebido alta. Foram incluídos 13 associados. Ao final 
de 2013, o Programa foi direcionado também para atender 
os doentes oncológicos, sendo o número inicial de potenciais 
oncológicos de 71 pessoas.

Programa de Caminhadas com 
Acompanhamento e Alongamento
Em complemento ao monitoramento da saúde pro-

movido pelo PGS, em abril a coordenação do Programa  deu 
início ao programa de caminhadas acompanhadas e alonga-
mento, contratando a empresa Veloz -Assessoria Esportiva para 
orientar o grupo. O grupo praticante das caminhadas variou 
entre 25 a 30 pessoas. No período de verão a ASTTI ofereceu 
a sua piscina aquecida para a realização de hidroginástica.

Estratificação da carteira 
AACRT/ASTTI em DEZ/2013: 
Em dezembro 2013 o número de assistidos por asso-

ciação estava dividido em 70% de sócios da AACRT e 30% 
da ASTTI.  Das 1182 inclusões no Programa, 325 foram por 
demanda espontânea (27%) e as demais foram convidadas a 
participar em vista do seu perfil de saúde. 

Perspectivas do PGS para 2014
Para 2014, o PGS deverá iniciar no segundo semestre 

o Programa de Medicina Preventiva junto aos sócios AACRT/
ASTTI usuários do plano de saúde regulamentado UNIMAX. 
Também está previsto o início das aulas de Zumba aos parti-
cipantes do programa.

Demonstrações de Resultados 
Contábeis/Financeiros  do PGS em 2013 
A seguir as demonstrações contábeis que fornecem, 

respectivamente, as situações econômica e financeira do Pro-
grama de Gerenciamento de Saúde:

Demonstração do Resultado do 
Exercício encerrado em 31/12/2013:



DEMONSTRAÇÃO  DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIALA T I V O    

  2013  2012 
 
I CIRCULANTE R$ 8.325.971,34   R$ 6.742.806,13 
 Disponível R$ 7.625.509,90  R$ 6.094.285,12 
 Caixa R$ 2.060,67   R$ 1.582,94 
 Bancos conta movimento R$ 41.775,91   R$ 12.321,75 
 Bancos-Aplicações de Liquidez R$ 7.581.673,32    R$ 6.080.380,43 
   
 Créditos R$ 700.461,44    R$ 648.521,01 
 Créditos de associados R$ 538.999,64    R$ 590.834,50 
 (-) Provisão para créditos 
 de liq.duvidosa  R$ 46.513,42    R$ 43.117,76 
 Outros creditos R$ 207.975,22    R$ 100.804,27 
   
   
II NÃO CIRCULANTE R$ 2.417.708,17    R$ 2.477.249,66 
 
 REALIZÁVEL LONGO PRAZO -  - 
 
 PERMANENTE R$ 2.417.708,17   R$ 2.477.249,66 
 Investimentos R$ 6.579,52   R$ 6.579,52 
 Participações livres R$ 6.579,52   R$ 6.579,52 
  
 Imobilizado R$ 2.411.128,65   R$ 2.470.670,14 
 Móveis e utensílios/Computadores  R$ 478.101,64   R$ 408.154,59 
 Imóveis R$ 2.502.488,81   R$ 2.498.419,69 
 (-) Depreciações Acumuladas R$ (569.461,80)  R$ (435.904,14)
   
 TOTAL DO ATIVO R$ 10.743.679,51   R$ 9.220.055,79 
 
   
 P A S S I V O   
 
   2013 2012
I CIRCULANTE  R$ 190.448,30   R$ 235.289,11 
 Tributos a recolher R$ 33.819,59   R$ 21.891,30 
 Provisão de férias/13° salário  -     R$ 3.134,88 
 Outros Credores R$ 156.628,71   R$ 210.262,93 
    
II NÃO CIRCULANTE -     -  
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -     -   
 
 PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO R$ 10.553.231,21   R$ 8.984.766,68 
 Patrimônio Social R$ 7.565.695,75   R$ 6.746.909,37 
 Patrimônio Social R$ 7.565.695,75   R$ 6.746.909,37 
    
 Superávit ou déficit Acumulado  R$ 2.987.535,46   R$ 2.237.857,31 
 Superávit do exercício anterior  R$ 1.419.070,93   R$ 818.786,38 
 Superavit do exercicio R$ 1.568.464,53   R$ 1.419.070,93 
    
 TOTAL DO PASSIVO R$ 10.743.679,51   R$ 9.220.055,79 

  2013 2012
I CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS BRUTA  R$ 3.480.230,68   R$ 2.949.933,05 
 Arrecadação de associados  R$ 3.363.660,41   R$ 2.880.723,76 
 Despesas recuperadas  R$ 116.570,27   R$ 69.209,29 
   
 
II (-)DESPESA  SOCIAL R$ 1.911.766,15   R$ 1.530.862,12 
 Despesas Administrativas  R$ 2.100.286,51   R$ 1.703.443,11 
 Despesas Tributárias  R$ 31.205,15   R$ 31.277,49 
 Despesas Gerais  R$ 101.868,01   R$ 87.704,97 
 Depreciação acumulada  R$ 133.557,66   R$ 130.177,99 
 Despesas Financeiras  R$ 38.829,04   R$ 35.462,81 
 Receitas Financeiras  R$ (493.980,22)  R$ (457.204,25)
   
III SUPERÁVIT/DÉFICIT 
 OPERACIONAL  R$ 1.568.464,53   R$ 1.419.070,93 
   
IV SUPERÁVIT/DÉFICIT 
 LIQUIDO DO EXERCÍCIO  R$ 1.568.464,53   R$ 1.419.070,93 
  

    Superávit/Déficit  Superávit/Déficit 
  Patrimônio Social  Acumulado  do exercício  Totais 
Sdo Ant.  R$ 7.565.695,75  R$ 1.419.070,93  -    R$ 8.984.766,68 
Mov Exerc.   -  -    R$ 1.568.464,53  R$ 1.568.464,53 
Totais  R$ 7.565.695,75  R$ 1.419.070,93 R$ 1.568.464,53  R$ 10.553.231,21 

   DEMONSTRAÇÃO DOS  FLUXOS  DE CAIXA   
    . 
 2013   2012  
Fluxo de caixa das atividades operacionais:   
Ajuste dos resultados das atividades operacionais   
Superavit do exercicio R$ 1.705.417,85  R$ 1.559.444,48  
Ajustes:   
Depreciações  R$ (133.557,66)  R$ (130.177,99)   
Provisão devedores duvidosos R$ (3.395,66) R$ (10.195,56) 
   
Ajuste dos saldos da contas ativas:   
Variação contas deposito judicial -    -    
Valores antecipados a terceiros -    -    
Variação  das contas  a receber  R$ (51.940,43)  R$ (42.046,92) 
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  R$ (187,32)  R$ 941,92  
Vairação das contas a pagar  R$ (41.518,61)  R$ 89.505,14  
Variação de créditos  -     -    
Variação provisão férias  R$ (3.134,88)  R$ (804,38) 
   
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:   
Variações das contas do  imobilizado   R$ 59.541,49   R$ 25.171,46  
Varição de outras contas do imobilizado  -     -     
Variação das atividades operacionais  R$ 1.531.224,78   R$ 1.491.838,15  
   
Ajustes da disponibilidades:   
Saldo inicial  caixa e equivalentes  R$ 6.094.285,12   R$ 4.602.446,97  
Saldo final caixa e equivalentes  R$ 7.625.509,80   R$ 6.094.285,12  
Variação das disponibilidades  R$ 1.531.224,68   R$ 1.491.838,15  
   

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013   
   
Newton Lehugeur                      Jairo Baroni Castoldi  
Diretor Presidente                      Diretor Tesoureiro  
   
Carlos Adão Rodrigues  
CRC-RS-TC-18.451   

AACRT - Associação dos Aposentados da CRT

 Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados

A Entidade é uma  Associação Privada Civil, sem fins econômicos, de ca-
ráter assistencial ao atendimento de seus associados.    

O Ativo Permanente está avaliado ao custo histórico, corrigido quando 
determinado por lei.    

As Mensalidades e Despesas estão apropriadas pelo regime de competên-
cia.   

A representação legal da Entidade é pela diretoria eleita em Assembleia.  
 

    
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013   
   
Newton Lehugeur   Jairo Baroni Castoldi  
Diretor Presidente   Diretor Tesoureiro  
   
Carlos Adão Rodrigues  
CRC-RS-TC-18.451   


