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Qualidade 
de Vida 

para 
todos!

AACRT COMEMORA 39 ANOS 
COM BAILE À FANTASIA

Confraternizações na Sede 

IX ENCONTRO 
DA AACRT - ITÁ

O IX Encontro da AACRT 
aconteceu de 23 a 29 de 
outubro de 2016 nas Ter-
mas de Itá,  conduzindo 372 
pessoas a um resort mara-
vilhoso na cidade de Itá, em 
Santa Catarina.

Página 5

A Sede Social da AACRT recebeu os eventos de 
confraternização de final de ano dos empregados e dos 
conselheiros.

No dia 09 de dezembro, os empregados da AACRT 
comemoraram o final de mais um ano com muita alegria 
e celebração, em um churrasco junto com seus familiares 
e a diretoria. A área de Eventos preparou uma cesta para 
entregar aos empregados e estagiários.

No dia 15 de dezembro a Diretoria Executiva ofe-
receu um almoço para os Membros do Conselho de Ad-
ministração e do Conselho Fiscal.

O jantar baile de aniversário da AA-
CRT fechou 2016 com muita animação 
e euforia dos foliões no salão do clube 
Geraldo Santana. No dia três de dezem-
bro os 39 anos da criação da nossa as-
sociação foram celebrados com brilho e 
muita competência da organização. Com 
o tema Festa à Fantasia, contou com a 
participação de 510 pessoas, incluindo 
representantes das delegacias do interior, 
que entraram no clima com fantasias fan-
tásticas. A música ficou a cargo do Samba 
da AACRT, da dupla Junior e Jovane e o 
DJ Cadu. Veja mais na página 5.
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Com esta edição o informativo O Jubi-
lado, da Associação, registra as últimas 

notícias e encerra as atividades deste ano. 
Nossa tarefa durante o ano que passou 
foi incentivar a multiplicação dos nossos 
alegres e produtivos encontros e a ma-

nutenção do espírito de união na luta 
pela garantia de nossos direitos. Apesar 

de tudo, temos motivos de sobra para 
celebrar este Natal, pois a idade nos deu 

sabedoria em superação, grandes vitó-
rias e conquistas. Não nos contentemos 
em recordar e celebrar, mas incorpore-
mos a esperança que a mensagem de 

Natal nos evoca para enfrentar mais um 
ano de vida, dos muitos que felizmente 
já vivemos. Neste novo ano, no qual a 

Associação está completando 40 anos de 
fundação, convidamos você a continuar 

conosco na caminhada, pois juntos esta-
remos mais fortes para enfrentar e vencer 
os desafios da vida. Venha sentir o prazer 

sempre renovado de nossa antiga ami-
zade, o sabor das lembranças dos velhos 
bons tempos, venha usufruir destes novos 
dias cheios de beleza, luz e calor. Os es-
forços desta Associação, como, sempre e 
ainda mais, serão dedicados ao bem es-

tar dos associados e à defesa dos interes-
ses junto à empresa Patrocinadora Oi e à 
Fundação Atlântico de Seguridade Social, 
movidos pelo nosso profundo sentimento 

e desejosos de respeito e justiça às nossas 
conquistas depois de uma longa vida de 

trabalho na nossa antiga casa, a Compa-
nhia Riograndense de Telecomunicações – 
CRT. Feliz Natal e venturoso ano de 2017!

Diretoria Executiva.

PGS / 4 ANOS
Passeio a Guaíba

1 - Plano UNIFÁCIL: A partir de 01 
de dezembro de 2016 sofrerá reajuste anual 
de 20% (vinte por cento);

2 - Plano Não Regulamentado: A 
partir de 01 de janeiro de 2017 sofrerá rea-
juste anual de 20% (vinte por cento).

Para comemorar a passagem dos 4 anos do 
PGS, a equipe do Programa de Saúde, formada pela 
assistente social Lauana Fergutz e pela estagiária de 
serviço social Bruna Fernandes, juntamente com a 
coordenadora de Projetos Sociais, Beatriz Campos,  
organizaram um passeio de Catamarã à cidade de 
Guaíba, levando um grupo de 45 associados da AA-
CRT e da ASTTI que participam do PGS.

Logo ao chegar, o grupo fez um city tour de 
jardineira até a parte histórica da cidade e a seguir 
foram conhecer o hospital da Unimed Porto Alegre em 
Guaíba, a convite da cooperativa médica.

A equipe Unimed  apresentou a estrutura do 
hospital, fornecendo ainda um kit contendo uma ca-
miseta e um boné da Unimed para os participantes. 
O senhor Eduardo Madeira, consultor do contrato do 
plano de saúde da Unimed com a AACRT/ASTTI, re-
cepcionou o grupo.

Após uma caminhada pela orla, acompanhado 
dos educadores físicos da Veloz,  o grupo parou em 
uma praça onde praticou uma aula de tai chi chuan.

Sede Campestre de Lajeado
O cercamento da sede campestre de Lajeado 

está a pleno vapor, sendo que o gradil da frente da 
entrada está pronto, faltando apenas o portão da en-
trada.

A prefeitura de Lajeado aprovou as plantas de 
reforma das casas existentes (salão de festas e casa do 
caseiro) e do novo quiosque que será construído no 
futuro, permitindo que as obras comecem logo.

Em reunião realizada no dia 12/12, em Lajea-
do, entre a diretoria da associação e o grupo de tra-
balho dos associados da delegacia de Lajeado para 
a reforma da sede, ficou definida uma comissão de 
obras para acompanhar o andamento da reforma e 
o empreiteiro que será encarregado da construção, a 
partir dos orçamentos apresentados. A próxima etapa 

O passeio foi encerrado com um almoço e re-
torno a Porto Alegre, de catamarâ.

Que no próximo ano possamos permanecer 
com essas parcerias que, com certeza, refletem em 
qualidade de vida para os associados de ambas as 
entidades!

Reajuste dos planos Não Regulamentado e Unifácil
Ficou definido entre os representantes da entidades AACRT, ASTTI e UNIMED Porto Alegre, o rea-

juste para os planos de saúde Unifácil e Não Regulamentado.

é a contratação formal do empreiteiro. 
O início das obras será em 16 de janeiro, com 

duração desta primeira etapa prevista para seis meses.

Obituário
NOME  DATA  
  NASCIMENTO            

Em 2017 a AACRT vai completar 40 anos de Fundação. 

Todas as atividades serão comemorativas aos 40 anos.

Fique ligado e participe da sua associação!

JUBILEU 
DE RUBI

NATURALIDADEDATA 
FALECIMENTO

IVONY THEREZINHA PETRY   11/01/1933 02/10/2016 IVOTI/RS
EDNA CHAGAS MACHADO   23/12/1944 04/10/2016 PORTO ALEGRE/RS
MARIA DE LOURDES M LARROSA   08/11/1939 04/10/2016 PORTO ALEGRE/RS
SEVERINA MARIA FRANCISCA DIAS  21/11/1932 08/10/2016 OSORIO/RS
ELAINE MARIA RODRIGUES GULARTE  20/05/1953 13/10/2016 PORTO ALEGRE/RS
GLACY SANTOS PACHECO    18/02/1929 16/10/2016 PORTO ALEGRE/RS
CLAUDIO MORETTO    06/12/1940 25/10/2016 CACHOEIRINHA/RS
JOAO ASTIR DE LIMA MATOS    07/11/1930 27/10/2016 VIAMAO/RS
ELAINE C CASSAL VICENTIM   01/12/1947 30/10/2016 GUAIBA/RS
TUPY CABRAL MORAES    31/01/1952 31/10/2016 BAGE/RS
CLAUNIRA GONCALVES    17/05/1951 21/11/2016 PORTO ALEGRE/RS
MERI VILAS BOAS    09/07/1927 25/11/2016 PORTO ALEGRE/RS
MARIA ZOLA DA SILVA   21/07/1952 17/12/2016 BALNEARIO PINHAL
ANA MARIA DOS SANTOS PETRILLO 16/01/1949 20/12/2016 PORTO ALEGRE/RS
CLÁUDIO VASCONCELLOS DORNELLES   27/05/1947 20/12/2016 PORTO ALEGRE/RS



Social

Inclusão Social

O SESC (Serviço Social do Comércio) doou 
a 30 associadas da AACRT, sem plano de saúde 
e com idade entre 40 e 69 anos, que não reali-
zaram o exame no último ano, 30 mamografias 
gratuitas no mês de dezembro/16. As voluntárias 
do Grupo de Inclusão Social, de posse de uma 
listagem com 300 nomes de sócias na condição 
antes mencionada, realizaram contato telefôni-
co e conseguiram preencher essas doações com 
pessoas do nosso grupo. Foi a primeira ação efe-
tiva do grupo de Inclusão Social.

Vida Plena

Em 19 de novembro o GRUPO VIDA PLE-
NA levou 57 associados para uma visita cultural 
a Santa Cruz do Sul, onde assistiram ao ENART 
- Encontro de Arte e Tradição,  o mais tradicional 
evento gaúcho de dança tradicionalista. A sua im-
portância é tamanha que ele foi considerado pela 
Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, Ciência e Cultura (UNESCO) como o maior 
festival de arte amadora da América Latina. 

O grupo visitou o Parque da Gruta, fez um 
city tour pelo centro da cidade, passando pela ca-
tedral Gótica e à tarde assistiu ao concurso de 
danças do Enart.

Artesanato

Desde cedo este ano, o grupo da Ofici-
na de Artesanato vinha trabalhando na deco-
ração de Natal das instalações da AACRT e o 
resultado ficou muito lindo. Venha se encantar 
com o trabalho das “nossas” ARTEIRAS.

Teatro

A OFICINA DE TEATRO realizou dois 
espetáculos no trimestre: dia 14/10/16,  
na Escola Municipal Horácio Prates, em 
Charqueadas, houve a estreia da peça “A 
atriz no casaco invisível”, para as crianças 
da escola. Já no encontro em Itá, a mes-
ma peça foi encenada, adaptada para o 
público adulto. 

Atenção! Torneio Estadual 2017

O TORNEIO ESTADUAL 2017 – V TORNEIO, será 
realizado na segunda quinzena de novembro/2017. 
As inscrições serão abertas no final de fevereiro, pos-
sibilitando que todos se agendem e tenham um prazo 
maior de parcelamento. Acompanhe no site da Asso-
ciação a data de abertura das inscrições.

Funcionamento das Oficinas nas Férias

Ritmos, Pilates, Ioga - não tem férias;
Teatro - férias em fevereiro;
Pintura e Artesanato e Culinária - 
reinicia em março;

Atividades para o próximo trimestre

Janeiro/2017: Passeio cultural, a definir;
Fevereiro/2017: Porto Verão Alegre;
Março/2017: Início das Atividades 
Diretoria Social.

I Torneio Porto Alegre 2017

Torneio Estadual de Jogos AACRT
O IV Torneio de Jogos da AACRT reuniu 157 

pessoas no Hotel Fazenda Figueiras, em Imbé, du-
rante o período de 03 a 10 de Novembro de 2016. 
Durante a prática dos jogos, os participantes do tor-
neio puderam fazer ginástica, caminhadas e hidrogi-
nástica, orientadas pelo professor Luiz Henrique, da 

empresa Veloz, e à noite, para o seu entretenimento 
assistiram a show de piadas, musical e um baile de 
carnaval. Esteve à disposição dos jogadores ainda 
seções de massagem e Reiki, não subsidiadas pela 
AACRT. As categorias disputadas foram: canastra, 
sinuca, pontinho, pebolim, mexe-mexe, futsal, da-

mas, pife, escova, xadrez, futebol de mesa, general e 
dominó.  Ficou definido pelo grupo que em 2017 o 
torneio será realizado no mesmo local.

Ao final, os participantes preencheram uma 
pesquisa de satisfação sobre o torneio, cujo resultado 
foi muito positivo. 

RESULTADOS DA PESQUISA NO TORNEIO
Os questionários foram preenchidos pela 

grande maioria dos participantes, dos 157 parti-
cipantes, foram entregues 123 questionários, sen-
do 89 com comentários e 34 sem comentários; 60 
pessoas se identificaram. Em relação a 2015 houve 
uma renovação de 57% dos participantes (73 eram 
do ano anterior e 79 eram novos em relação ao 
ano de 2015 e 4 profissionais). 

No item avaliação geral 30% gostaram e 
70% adoraram, o que nos sinaliza que estamos no 

caminho certo e ao mesmo tempo aumenta o com-
promisso de manter o que já é bom e corrigir o que 
precisa. Os itens mais questionados dizem respeito a 
infra estrutura do hotel, que já estão sendo repassa-
dos à gerência para que providencie as melhorias. 
No próximo ano os jogos serão realizados no mes-
mo local, mas solicitamos colaboração no sentido 
de indicações de outro hotel que disponha da in-
fraestrutura que necessitamos, para que possamos 
mudar em 2018.

Pesquisa busca identificar 
novas atividades para 
associados do Interior

Durante os meses de agosto e setembro de 2016 foi realizada 
uma pesquisa para identificar sugestões de atividades que desper-
tem o interesse de participação por parte dos associados da AACRT.

A pesquisa, realizada pela Plural Pesquisas, ouviu 325 asso-
ciados de diversas cidades do interior gaúcho.

As aulas de dança, ginástica, academia e artesanato estão 
entre as atividades preferidas pelos entrevistados.

Segundo o diretor do Instituto Plural de Pesquisas, Ivan de Pai-
va, as pessoas entrevistadas mostraram-se animadas em saber que 
podiam participar do desenvolvimento de novas atividades para in-
crementar a atuação em suas cidades.

A participação livre de cada associado é a melhor forma de 
auxiliar que as atividades criadas sejam realmente interessantes e 
promovam uma maior integração, participação e bem-estar aos 
associados.

Caso não tenha sido entrevistado mas deseje colaborar, ain-
da pode fazê-lo respondendo ao questionário na internet através 
do link: www.pluralpesquisas.com.br/aacrt

?
AACRT NÃO PARA SUAS ATIVIDADES NAS FÉRIAS

Começa na segunda quinzena de 
março o I torneio POA 2017. 
Veja o calendario dos Jogos 

no site da Associação.



Delegacias Regionais

- Confraternização da delegacia de Cruz Alta - 
Almoço realizado dia 17/12, em Clube Inter-
nacional, contando com a presença do Diretor 
Adjunto,  Darci Werle.

- Encerramento de ano da delegacia de Passo 
Fundo, com a participação de 40 sócios,  em al-
moço realizado dia 10/12/2016, com distribuição 
de brindes.

- Jantar de confraternização da Delegacia de 
Santa Cruz do Sul no restaurante Coma Bem, 
no dia 09/12/2016.

- Festa de Final de Ano da delegacia de Lajea-
do, realizado no dia 14 de dezembro, reunindo 
associados e familiares da delegacia.

- Almoço delegacia de Canoas realizado em 
14/12/2016, no restaurante Italianíssimo, no 
centro da cidade.

- Almoço da delegacia de Viamão, no dia 
06/12/2016, reunindo pela primeira vez os 
associados daquela Delegacia em um almoço no 
restaurante Pedralli, além de convidados de Porto 
Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e os diretores 
da AACRT, Jairo Castoldi, Márcia de Souza e 
Lisete Krug. 

- Almoço delegacia de Novo Hamburgo no dia 
08/12/2016, na Sociedade Osvaldo Cruz, reu-
nindo associados da Delegacia e convidados de 
Santa Cruz do Sul, de Canoas, de Osório, além 
dos diretores da AACRT, Jairo Castoldi, Márcia 
Souza, Eva Beatriz Correa e Darci Werle.

- Confraternização de final de ano da delegacia 
de Caxias do Sul, realizada dia 24/11, reunindo 
os associados da delegacia para um jantar e a 
apresentação do Coral de Caxias do Sul.

II Encontro das Delegacias 
Regionais da AACRT 2016

Foi no hotel Samuara, em Caxias do Sul, entre 
os dias 03 e 7 de outubro, que aconteceu o segun-
do Encontro das Delegacias Estaduais da associação, 
evento que teve como principal objetivo, além da in-
tegração dos delegados e vices de cada região do Es-
tado, promover o planejamento estratégico do interior 
para o ano de 2017 e dar início ao orçamento finan-
ceiro para o próximo exercício.

O encontro serve ainda para que a associação 
realize o acompanhamento do que foi realizado em 
cada delegacia durante o ano de 2016, receba su-
gestões para o futuro e críticas sobre o que vem sendo 
feito e atualize os delegados sobre tudo o que está 
acontecendo no Sinttel, na Fundação Atlântico, na Pa-
trocinadora Oi, na Anapar e na Previdência Social.

Comemoração de final de ano 
da Delegacia de Osório
A Delegacia de Osório (Litoral Norte como gostam 

de reforçar) promoveu um evento de um dia inteiro (com 
pernoite) para os seus integrantes, em Arroio do Sal, no 
Hotel Sereia, com direito a atividades programadas, pas-
seios, conversas com o delegado e a vice, palestra e come-
moração com amigo secreto.

Delegados Regionais

Novos Delegados Regionais assumiram no último 
trimestre. São eles:

Elibia Martins Oliveira - 
Delegada Regional de Alegrete 
Mainara  Maria Gonçalves - 

Delegada Regional de Bento Gonçalves 
Laura Pizzatto - 

Vice-Delegada Regional de Bento Gonçalves 
Oto Ritter - 

Vice-Delegado Regional de Santo Ângelo

Almoço de confraternização, realizado dia 
26/11/2016 no restaurante Botafogo, em Bento 
Gonçalves.

Confraternização de Santo Ângelo realizada dia 
03/12/2016, na sede da AECRT/SAN, com a 
participação de 26 associados.

- Confraternização de fim de ano da Delegacia 
de Rio Grande, na Churrascaria Rios, no dia 
29/11/16.



Eventos

Encontro de Pensionistas 

Realizado na tarde do dia 19/10, na AA-
CRT e contou com a participação de 70 pes-
soas. Na oportunidade foram homenageados 
dois pensionistas: MARIA HELENA MONTEIRO 
COIMBRA, representando os pensionistas de 
Porto Alegre e NESTOR VERNER MULLER, repre-
sentando os pensionistas do Interior.

IX Encontro da AACRT

Baile de 39 anos da AACRT

O IX Encontro da AACRT de 2016 aconteceu de 23 a 29 de outubro, reunindo 372 pessoas no Hotel 
Itá Thermas, um resort magnífico na cidade de Itá, em Santa Catarina.

Os ônibus saíram de Porto Alegre as 9 horas, almoçaram em Soledade e chegaram a Itá às 17 horas, 
iniciando as inúmeras atrações preparadas para todos os dias do Encontro.

Atrações como a noite Sertaneja, Baile à Fantasia, Baile do Rosa, Show Surpresa.
Além das festas temáticas, os participantes receberam muita informação, 
descontração, dinâmicas, caminhadas e o show de talentos.
A excepcional estrutura do hotel disponibilizou spa com terapias, piscinas térmicas, massagens, boli-

che, mini golf, academia, city tour, zoobotânico.
O sucesso do evento foi tão grande que o grupo optou por realizar o evento de 2017 no mesmo local.

Cento e vinte e oito associados (128) 
compareceram ao Clube Geraldo Santana no 
dia 30 de novembro de 2016 para assistir ao 
Culto Ecumênico da associação e receber pa-
lavras de sabedoria, conforto e esperança en-
fatizando a Fé,  manifestadas por três líderes 
religiosos, o Frei Dorvalino Fasini da Paroquia 
São Francisco, a Pastora Evangélica Scheila dos 
Santos Dreher da Igreja de Confissão Luterana 
do Brasil e o expositor Espirita Ivan Selbach, da 
Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Me-
nezes. O Coral da AACRT presenteou a todos 
com  uma linda sequencia de cantigas de Na-
tal selecionadas entre as gravadas no CD deste 
ano.

Após, os convidados deram início a tro-
ca de presentes com o seu “Amigo Secreto” e a 
seguir brindaram com espumante (com e sem 
álcool) o encerramento do ano.

Um delicioso coquetel foi servido já no 
meio da tarde.

Amigo Secreto e 
Culto Ecumênico

O baile anual da AACRT foi realizado no dia três 
de dezembro (03/12), celebrando os 39 anos da criação 
da nossa associação e também comemorando o encer-
ramento de mais um ano de atividades da entidade junto 
com os seus sócios e convidados. Um belíssimo baile à 
fantasia foi o tema da festa deste ano, que reuniu 510 
pessoas no salão principal do clube Geraldo Santana 
(lotação máxima), trazendo atrações como a banda da 
AACRT, a dupla sertaneja Junior e Jovane e o DJ Cadu, 
além do saxofone de Jorginho do Trumpete para animar 
a festa, cada um em seu momento e juntos em outros, 
enchendo o salão com a empolgação e a alegria dos 
bailarinos.

Importante registrar o top 10 da festa, que foi 
a decoração do salão, totalmente criada e elaborada 
pela diretora Eva, juntamente com sua equipe de Even-
tos formada pela Coordenadora Marisete, emprega-
dos e voluntários, que buscou os itens em viagens a 
trabalho (Anapar) a São Paulo, percorrendo a Rua 25 
de Março com a diretora Lisete, carregando as sacolas 
imensas pela capital paulista para buscar a melhor de-
coração de carnaval pelo menor preço.

A festa teve início a partir das 20 horas com o 
jantar, aquele maravilhoso buffet preparado pelo ecô-
nomo do clube, e teve sequência com o sorteio de 
brindes de peso, como TV, eletrodomésticos, viagens, 
alguns adquiridos pela AACRT e outros doados pela 
Corretora de Seguros (Amaury Bueno) e pela Agência 
de Viagens Meridien. 

O baile foi aberto pela diretoria, capitaneada 
pela diretora vice-presidente Eva Beatriz e pelo Presi-
dente Newton Lehugeur, que sortearam vários brindes 
durante a noite, acompanhados pelos diretores 
Lisete Krug,  Jairo Castoldi e Darci Werle.

Antes, a associada Suzana Fernandes, 
que cantou um samba acompanhada pelo sa-
xofonista Jorginho do Trumpete. 

A banda da AACRT mostrou seu profis-
sionalismo animando o baile por um grande 
período e com um diversificado repertório 
que contagiou a todos.

Outra novidade foi a dupla sertaneja 
Junior e Jovane, que deu um verdadeiro 
show, fazendo todo mundo dançar e 
finalizou a sua apresentação cha-
mando a banda da AACRT para 
tocarem juntas uma música de 
carnaval e fazer a passagem 
para o samba. 

Por fim, o DJ Cadu to-
mou conta da festa e condu-
ziu os dançarinos até as três 
da manhã, sempre dançando 
e se divertindo muito.

O baile contou ainda com os tradicionais bailari-
nos contratados para conduzir as associadas às danças 
no salão.

Os participantes do baile capricharam nas fan-
tasias, assim como as delegacias do interior, que for-
maram divertidos blocos carnavalescos e aproveitaram 
até o final da festa, dançando e pulando muito.

Neste ano a grande novidade foi a premiação 
dada aos melhores do Baile AACRT 2016, cujos vence-
dores foram os seguintes: Casal mais animado – Sérgio 
Gonzaga N. Salomé e Maria José Fernandes Salomé; 
Rosa Maria Pereira de Almeida e Gentil de Almeida. 
Melhor dança (grupo) – Grupo de Pelotas e Grupo das 
Gastinhas; Melhor fantasia (Masculino e Feminino) – 
Valfrei José Machado e Eva Beatriz Teixeira Correa.



Geral

Confraternização dos Voluntários da AACRT
No dia 07 de dezembro foi realizada a primeiro almoço de con-

fraternização dos voluntários e participantes das oficinas e grupos da 
AACRT, reunindo 138 associados que durante 2016 participaram in-
tensamente nas oficinas, grupos e como voluntários, para festejar no 
Clube Geraldo Santana em um evento único, ao invés de fazerem di-
versas pequenas comemorações na sede da associação.

Dois fisioterapeutas da empresa Veloz aplicaram diversas quick 

massages (massagens rápidas) que foram sorteadas entre os partici-
pantes.

Após o almoço, as oficinas apresentaram suas habilidades tais 
como, pintura em tela, artesanato, ritmos, coral, samba, teclado, acor-
deom, violão, teatro. 

O evento contou ainda com a participação especial do músico 
Fabiano La Falce.

“É um momento único que a 
gente passa cada vez que parti-
cipa dos eventos da associação. 

Ir na AACRT é prazer! É tudo!” 

Rosa Maria Pereira de Almeida

Baile da Fetapergs / 2017
O 11º Baile Estadual do Aposentado, promovido pela FETAPERGS, aconte-

cerá no dia 24 de janeiro de 2017 (terça-feira), no Centro de Eventos da Faurgs 
em Gramado/RS.

O evento é comemorativo ao 33º aniversário da FETAPERGS e o Dia Na-
cionaldo Aposentado. Na ocasião também será realizada a posse da Diretoria da 
Fetapergs gestão 2017-2020. Data: 24 de janeiro de 2017, terça-feira, das 11h 
até 18h.

Local: Centro de Eventos da Faurgs - Rua São Pedro, 663 – 
Centro, Gramado/RS

Almoço Mensal 
AACRT
O almoço do mês de outubro 

aconteceu no dia 05/10, no Clube Ge-
raldo Santana e contou com a partici-
pação de 236 pessoas. O almoço de 
novembro, aconteceu no dia 17/11 
também no Clube Geraldo Santana e 
contou com a participação de 292 pes-
soas, estiveram presentes as delegacias 
regionais de Passo Fundo e Novo Ham-
burgo.

  
 

Miss e Mister AACRT 2017
A partir de decisão em Assembleia, os associados da Fetapergs decidiram 

que no ano de 2017 não serão eleitos Mister e Miss e que os eleitos no ano de 
2016 continuarão na função por mais um ano, devendo no final do ano de 2017, 
no evento a ser promovido pela COBAP, os mesmos virem a participar da eleição 
a nível nacional.

A diretoria da associação, acompanhando a decisão da Fetapergs, optou por 
não promover concurso este ano para escolha de dois novos representantes para 
2017, estendendo por mais um ano a eleição de Juliana Sales e Adir Fagundes.

Compra imóvel vizinho à associação
Após muitos anos de tentativas e negativas, finalmente o vizi-

nho da casa ao lado da sede social da associação (lado direito de 
quem olha de frente) resolveu vender o imóvel, cujo interesse da as-
sociação é estratégico, tendo em vista que permite a ampliação da 
sede em mais 800 metros de área construída, essenciais ao melhor 
atendimento ao associado. 

O Conselho de Administração homologou, por unanimidade, 
a proposta de compra aprovada pela Diretoria Executiva na reunião 
de 15/12/16 e um documento foi firmado no 4º Tabelionato de 
Notas de Porto Alegre para garantir a mesma, que deverá, após 
a liberação do inventário da família, demorar entre 90 e 120 dias 
para que a escrituração seja concluída, quando a Associação deve-
rá tomar posse do imóvel.

24/01 - Baile da Fetapergs - Gramado/RS
22/02 - Pré-Carnaval - Sede Social AACRT
08/03 - Almoço Homenagem à Mulher - Geraldo Santana
1º/15 e 22/03 - Chá
29/03 - Samba na AACRT

EVENTOS DO 1º/TRIMESTRE DE 2017

APRESENTAÇÕES CORAL AACRT

Dia 05 e 06/10 – Encontro das Delegacias Regionais, 
Hotel Samuara - Caxias do Sul - RS
Dia 30/10 – IX Encontro AACRT, Itá Thermas Hotel, Itá SC
Dia 30/11 – Amigo Secreto e Culto Ecumênico – Geraldo Santana - 
Porto Alegre - RS
Dia 02/12 – Apresentação 
Natalina - Dois Irmãos - RS
Dia 07/12 – Apresentação Almoço 
das Oficinas – Geraldo Santana - 
Porto Alegre - RS
Dia 08/12 – Apresentação 
Natalina – Instituto de Cardiologia 
- Porto Alegre - RS

COMPRADO


