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No primeiro almoço do ano 
a AACRT recebeu seus associados 
no Clube Geraldo Santana, em 
Porto Alegre, no dia 11 de março. 

Como novidade, este even-
to transformou-se em uma grande 
feira de divulgação das atividades 
e eventos que serão oferecidas aos 
sócios durante o ano, agrupando 
os voluntários coordenadores de 
cada atividade em mesas identifi-
cadas. Os interessados tiveram a 
oportunidade de se informar sobre 
tudo o que a AACRT disponibiliza 
e ainda inscrever-se nas atividades 
de sua escolha.

O grupo de teatro fez uma 
bela apresentação tipo “degusta-
ção” e a turma de caminhada e 
zumba demonstrou muita anima-
ção ao ensinar aos colegas como é 
divertido participar. 

Os aniversariantes do trimes-

O Conselho de Administração, por seu Presidente, de acor-
do com o Artigo 16, Parágrafo 2º, Incisos I e II e Artigo 32, do Es-
tatuto, convoca os Associados da AACRT, quites com a Tesouraria, 
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede 
social, sita na Rua Dr. Ramiro D’Ávila, 176, em Porto Alegre – RS, 
no dia 24 de abril de 2015, às 14horas em primeira chamada 
com a presença de 2/3 dos Associados ou às 14h30min em se-
gunda e última chamada com qualquer número de Associados, 
para deliberarem sobre o seguinte:

1  –  Relatório da Diretoria Executiva do ano de 2014;
2  –  Balanço Patrimonial e de Resultados do Exercício Social 

de 2014; 
3 –   Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Admi-

nistração referentes ao Exercício Social de 2014; e
4 –   Concessão de títulos de Sócios Beneméritos.

Porto Alegre, 09 de abril de 2015.

Newton Lehugeur
Presidente

Receba a Corretora de Seguros 
Amauri Bueno 

O ano começou a todo 
vapor na AACRT

tre também não foram esquecidos 
e ouviram o caloroso parabéns a 
você oferecido pela plateia com 
328 presentes.  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em outubro de 2014 a AA-

CRT firmou parceria com a corretora 
Amauri Bueno Seguros para adminis-
trar e oferecer seguros que protejam 
a família e o patrimônio dos associa-
dos.

Devido a coletividade do nosso 
grupo, os seguros disponíveis pos-
suem condições mais vantajosas do 
que um seguro contratado individual-
mente, assim como trazem retorno de 
uma receita financeira para a AACRT 
investir na melhoria da qualidade de 
vida dos associados.

As modalidades de seguros que 
você pode consultar e contratar são:

- Seguro de Vida em Grupo
-  Seguros de acidentes Pessoais
-  Seguro Viagem
-  Seguro Residencial
-  Seguro de Automóvel
-  Seguro de Condomínio
-  Seguro Empresarial
Uma equipe de agentes cre-

denciados da corretora Amauri Bue-
no Seguros está visitando todas as 

cidades onde nossos associados resi-
dem. Receba o agente e ouça as suas 
explanações sobre os novos seguros 
da AACRT, veja como é simples e 
acessível proteger sua família e seu 
patrimônio.

Todos os clientes que aderirem 
qualquer das modalidades de seguro 
acima citadas até o dia 30/9/2015 
concorrerão ao sorteio de um vale 
compras da CVC Turismo no valor de 
R$ 2.000,00, para desfrutarem uma 
viagem ao destino de sua escolha. 
Quem contratar mais de um seguro 
concorrerá pelo número de seguros 
que possuir vigente no dia de encer-
ramento da campanha.

Para maiores esclarecimentos 
você pode ligar diretamente 

para a Amauri Bueno Seguros  
(51) 3226 8111 ou 

para a AACRT  (51) 3076 2450. 

Receba a equipe da seguradora 
e participe!

ELEIÇÕES 
AACRT

O ano começou a todo 
vapor na AACRT

29 de Abril
Participe!
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No findar do segundo período de nossa 
gestão administrativa deparamos com uma 
boa realidade no que tange ao aumento da 

quantidade de associados voluntários. O vo-
luntário nada mais é do que um ator social e 
agente de transformação, que presta serviços 

não remunerados em benefício de uma de-
terminada comunidade, salientando de que 

a virtude do indivíduo também representa um 
crescimento interior. Se formos verificar o per-
centual de associados voluntários na AACRT, 

participantes dos Conselhos de Administração 
e Fiscal, da Diretoria Executiva, das Delega-

cias Regionais e das Coordenadorias, em 
comparação à quantidade de associados ins-
critos, veremos que não passa de 2,5% (dois 
vírgula cinco por cento) do total, percentual 
esse bem aquém do necessário. Já por sua 
vez, a quantidade de associados que estão 

saindo de suas residências para participarem 
de atividades oferecidas nas diversas oficinas 

e eventos aumenta dia a dia, além da inte-
gração de associados residentes no interior 
do Estado. As acomodações de nossa sede 

social, com seus aproximadamente 500 m2 
já estão ficando pequenas para a realização 
de alguns eventos, muitos dos quais, infeliz-
mente, necessitam ser realizados em locais 

fora da mesma.  Isso nos deixa bastante feli-
zes, por verificarmos que estamos conseguin-
do atingir o principal objetivo da AACRT, que 

é o de proporcionar o bem estar social aos 
seus associados, todos oriundos de uma úni-

ca empresa, a extinta Companhia Riogran-
dense de Telecomunicações-CRT, formando 

a família dos telefônicos. Temos somente um 
caminho a trilhar, o de permanecer unidos e 
concisos para o atingimento da busca cons-

tante da felicidade, aliada a uma boa saúde. 
Bom ano de 2015 para todos nós.

Diretoria Executiva.

Obituário

NOME  DATA   DATA   NATURALIDADE
  NASCIMENTO   FALECIMENTO  

CARLOS ALBERTO FRAGA DIEGUES  02/06/1951  20/01/2015 PORTO ALEGRE
ELISEU OLIARI  12/09/1941  25/01/2015 ARROIO DO SAL
JOSE CARLOS TAVARES BRASIL  11/09/1947  05/02/2015 ESTEIO
WALDOMIRO SILVA DA ROSA  08/12/1939  05/02/2015 SAPIRANGA
GENNY COSTA DE LIMA  05/06/1924  15/02/2015 PORTO ALEGRE
FILOCA CANABARRO DE CARVALHO  12/11/1939  16/02/2015 PORTO ALEGRE
ALDO XAVIER DE ALMEIDA  01/07/1933  18/02/2015 PELOTAS
ARTUR NELSON RIBEIRO  04/06/1941  23/02/2015 PORTO ALEGRE
JOAO CARLOS DE FREITAS LOPES  13/12/1940  08/03/2015 PORTO ALEGRE
JORGE CARDOSO CARVALHO  28/04/1947  08/03/2015 CIDREIRA
LOURDES DA SILVA VARGAS  13/11/1940  16/03/2015 PELOTAS

Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS
Em janeiro de 2015 o PGS contava com 

1210 inclusões, sendo 71% dos associados da 
AACRT (859) e 29% da ASTTI (351). Entre os só-
cios incluídos 338 são do interior e 872 são de 
Porto Alegre e Região Metropolitana.

O diagnóstico de maior incidência entre 
os participantes do PGS é o de doenças hiper-
tensivas, com 54% dos doentes crônicos do pro-
grama. Diabetes e outros transtornos endócrinos 
estão em segundo lugar, com 242 assistidos 
(20%). Os demais diagnósticos são doenças do 

Calendário de atividades do PGS
Abril a Junho/2015

Segundas-feiras 9h30min - Alongamento
 10h30min - Zumba
Terças-feiras 9h - Caminhada
Quintas-feiras 9h - Hidro
 9h - Caminhada
Sextas-feiras 10h - Alongamento

aparelho respiratório (4%), doenças isquêmicas do 
coração (3%), doenças do sistema nervoso (2%), 
doenças cerebrovasculares (1%),  neoplasias (1%) 
e outros (16%).

A maioria dos integrantes do PGS está na 
faixa etária entre os 60 e os 79 anos, representan-
do 64% do grupo. 

No Programa Oncológico, 12 associados es-
tavam sendo assistidos pelo PGS em janeiro último.

Eleições na AACRT – 
Anote na sua agenda

No dia 23 de março de 2015, a Co-
missão Eleitoral composta pelos associados 
Luiz Carlos da Silva Tonaiser, Mary Ester Mai-
nardi e Rubilar Silva, conforme determina o 
Estatuto e o Regimento Eleitoral, publicou no 
Jornal Zero Hora o Edital de Convocação de 
Eleições, abrindo o prazo para inscrição das 
chapas e informando que no dia 29 de abril, 
no Salão Panorâmico do Grêmio Sargento Ex-
pedicionário Geraldo Santana, sito à Rua Luiz 
de Camões nº 337, Bairro Santo Antônio, 1/3 
dos membros e cargos vacantes do Conselho 
de Administração e da integralidade da Di-
retoria Executiva e do Conselho Fiscal serão 
eleitos para a gestão que vai do período de 
Maio/2015 a Abril/2018.

Havendo mais de uma chapa a eleição 
se dará através de escrutínio secreto, no horá-
rio das nove às dezessete horas (9h às 17h). 
Em caso de chapa única, a eleição se dará 
por aclamação e ocorrerá na mesma data e 
local, no horário das quatorze às quinze ho-
ras (14h às 15h).

Compareça ao Clube Geraldo Santana 
no dia 29 de abril e participe!

Aniversário do Coral-Lançamento do CD 
O dia 18 de março foi reservado para comemorar o 

aniversário de dez anos do Coral, no Clube Geraldo San-
tana, reunindo 157 sócios com a participação de represen-
tantes de todas as delegacias para um chá especial.  

O Coral interpretou várias músicas durante o evento 
e após foi homenageado pela Diretoria Executiva da AACRT 
e pelo seu principal mentor, o ex-presidente da AACRT Ro-
berto Bossle, que falou sobre a história do grupo e convidou 
componentes que dele participaram no passado para faze-
rem parte do grupo homenageado. Um grande parabéns a 
você se seguiu a um brinde com espumante.

No evento ocorreu o lançamento do CD gravado 
pelo Coral  no final de 2014.

Formação do Coral de Caxias do Sul
Os diretores da AACRT, Newton, Eva Beatriz, Lisete, Marli, Jairo e Darci, acompanhados pelo ma-

estro Alberto Gerst e pela coordenadora e vice do Coral de Porto Alegre,  respectivamente, Ana Lucia 
Centeno Selbach e Roberto Stern, além da jornalista Márcia Souza, rumaram para a serra no dia 17 de 

março para prestigiar  o lançamento do Coral de Caxias do Sul.
A ideia surgiu no Show de Talentos do Encontro de Aposen-

tados e Pensionistas de 2014,  em Laguna, quando um grupo de 
associadas de Caxias apresentou-se pela primeira vez cantando 
em coro. A partir daí, incentivadas pela diretoria da AACRT, as só-
cias de Caxias formaram o seu Coral, que, uma vez por semana, 
receberá as orientações do maestro Alberto.

O grupo inicial é composto por cerca de vinte vozes fe-
mininas, o que não impede o ingresso de vozes masculinas que 
queiram se juntar ao grupo. 

Parabéns pela iniciativa. Vamos aguardar ansiosamente 
pela estreia do Coral de Caxias.

Venha sempre preparado com roupa de hidro 
e caminhada! Se tiver dúvidas entre em 

contato com Lauana pelos telefones 
(51) 3076-2450 ou (51) 8440-1378



Eventos

9º Baile do Aposentado 
da Fetapergs

Cerca de 800 pessoas oriundas de 25 en-
tidades filiadas à Fetapergs estiveram presentes 
no tradicional Baile Estadual do Aposentado, 
realizado no dia 23 de janeiro, no Clube dos 
Namorados, em Porto Alegre. Na ocasião foi 
comemorado  o 31º aniversário da entidade.

Inovando em relação aos bailes anterio-
res, o 9º Baile do Aposentado pautou-se pelo 
entretenimento dos aposentados, deixando as 
discussões sobre as causas dos aposentados, 
discursos de lideranças e premiações para os 
destaques para o Congresso Estadual que está 
previsto para junho. 

Miss e Mister Fetapergs 2015
A única atração mantida e sempre aguardada com ansiedade pelos parti-

cipantes foi a escolha da Miss e do Mister Fetapergs, que contou com a participa-
ção de 11 candidatas e 6 candidatos a Miss e Mister respectivamente. 

Mário Almeida, da AACRT, foi escolhido Mister Fetapergs 2015. Como 
Miss foi eleita Maria Izabel de Souza Gomes, da Associação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana (Atapur). Nossa candidata  Iolanda 
Bohn elegeu-se como 2º Princesa.

O prêmio de torcida mais animada ficou,  mais uma vez, com a AACRT, que le-
vou mais de 80 pessoas com apitos, faixas e cornetas para incentivar seus candidatos.

CALENDÁRIO COORDENAÇÃO DE EVENTOS AACRT 2015
ABRIL    

Dia Dia Sem Horário  Atividades    Local 
1 Qua 15 às 18  CHÁ COM BINGO   SALÃO AACRT
8 Qua 12 às 17  ALMOÇO: CHURRASCO  ASTTI
15 Qua 16 às 20  SAMBA DA AACRT (80 PESSOAS) SALÃO AACRT
17 Sex 15 às 17  CINEMA AACRT (40 PESSOAS)  AUDITÓRIO AACRT
22 Qua 15 às 18  CHÁ COM PALESTRA - ECCO SALVA SALÃO AACRT
24 Sex 14 às 17   ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO CONTAS SALÃO AACRT
29 Qua   ELEIÇÕES AACRT   GERALDO SANTANA

MAIO    

Dia Dia Sem Horário Atividades    Local 
6 Qua  15 às 18 CHÁ DA TARDE    SALÃO AACRT
13 Qua  12 às 17 ALMOÇO EM HOMENAGEM AS MÃES GERALDO SANTANA
15 Sex  08 às 18 FEST MALHA - TOP MODEL 3ª IDADE NOVA PETRÓPOLIS
20 Qua  16 às 20 SAMBA DA AACRT (80 PESSOAS) SALÃO AACRT
22 Sex  15 às 17 CINEMA AACRT (40 PESSOAS)  AUDITÓRIO AACRT
27 a 01 Qua a Seg   CONGRESSO ANAPAR   BRASÍLIA - DF
27 Qua  15 às 18 CHÁ DA TARDE    SALÃO AACRT

JUNHO    

Dia Dia Sem Horário Atividades    Local 
3 Qua  15 às 18 CHÁ DA TARDE    SALÃO AACRT
10 Qua  12 às 17 ALMOÇO AACRT   GERALDO SANTANA
17 Qua  14 às 16 SAMBA DA AACRT (80 PESSOAS) SALÃO AACRT
19 Sex  15 às 17 CINEMA AACRT (40 PESSOAS)  AUDITÓRIO AACRT
24 Qua  14 às 18 ARRAIÁ DA TELEFONISTA  A DEFINIR 

OFICINAS COORDENAÇÃO DE EVENTOS   Local 

AULAS DE TECLADO TODAS ÀS SEGUNDAS    SALÃO AACRT
CORAL AACRT ENSAIO TODAS ÀS QUINTAS    SALÃO AACRT
OFICINA DE VIOLÃO ENSAIO TODAS ÀS QUARTAS E QUINTAS   SALÃO AACRT

* OBS: ESSA AGENDA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES.    

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:   
A participação nos eventos: CHÁS, CINEMA, SAMBA e nas OFICINAS é 
SOMENTE para ASSOCIADOS.    
VALOR DO ALMOÇO MENSAL:   
SÓCIO: R$ 12,00  /  NÃO SÓCIO: R$ 20,00  / 
CRIANÇA ATÉ 10 ANOS: R$ 6,00    
PARA TODOS OS EVENTOS É NECESSÁRIO INSCRIÇÃO JUNTO A CO-
ORDENAÇÃO DE EVENTOS.    

Coordenação de 
Eventos AACRT

Fone: (51) 3076.2450 / 
ramal 162, 163 e 164
coord.eventos@aacrt.org.br

Sessão de Cinema na AACRT
Inovação lançada no almoço de março, a 

primeira sessão de cinema, com direito a pipoca 
doce e salgada e refrigerante,  foi na sexta-feira, 
dia 20/03, no auditório da AACRT. O grupo pre-
sente escolheu  assistir a comédia  Última Viagem 
a Vegas, entre três títulos disponíveis.

A sessão de cinema vai acontecer uma vez 
por mês,  com inscrição prévia dos interessados. 
Próximas sessões previstas: 17/04; 22/05; 19/06 
- às 14 horas

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 Antô-

nio do Amaral Luiz, , Paulo Roberto Vieira da Rocha. 
Suplentes: Reynaldo Ribeiro de Mello, Luiz Antônio Russomano 
Pires, Rui Gastão Silva de Oliveira, Iolanda Bohn, Ironita Rezende, 
Jorge Oir da Silva.

Conselho Fiscal
Efetivos: Ana Lúcia Centeno Selbach, Inês Zanetti e Valfrei José Ma-
chado Suplentes: Dorothy Carmen Tomazi de Bona, Enoir Kovalsky 
da Silva e Tabajara da Silva Bregão. 
Edição: Márcia Souza - Rg 6694 DRT/RS
Projeto Gráfico e Digramação: 
Espaço Arquitetura (51) 9122.9467
Impressão: Gráfica Relâmpago
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Expediente

Passeio ao Parque da Guarda
A AACRT levou um grupo de 60 sócios 

ao Parque da Guarda, em Santo Antônio da 
Patrulha, onde assistiram um espetáculo de te-
atro sobre a origem de Santo Antônio, degus-
taram caldo de cana feito na hora, visitaram o 
museu da cachaça e passearam pelo belo par-
que, onde andaram de charrete e pedalinho. 
O passeio incluiu um saboroso almoço.

A Associação retomou o Samba da AACRT, que 
agora é feito pelos associados com os instrumentos 
adquiridos pela entidade. O primeiro samba acon-
teceu no dia 25 de março de 2015 e contou com a 
participação de 100 pessoas. Esse evento vai aconte-
cer uma vez por mês e as próximas edições do sam-
ba acontecem em 15 de abril, 20 de maio e 17 de 
junho. Para a participar é necessário a retirada de 
ingressos junto à Coordenação de Eventos da AACRT.

Samba da AACRT


