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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT 

 

 

 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2014 

 

 

 

 

Senhoras e Senhores Associados da AACRT, 

 

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias estamos submetendo à 

apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Diretoria Executiva, contendo as atividades 

desenvolvidas no exercício de 2014 na AACRT, incluindo as informações e comentários 

referentes à situação econômico-financeira, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de 

Resultados em 31/12/2013 e 31/12/2014. 

A Diretoria Executiva 
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I  Plano de Ação para o ano de 2015 

 O Plano de Ação para o ano de 2015, sugerido pela Diretoria Executiva e aprovado 

pelo Conselho de Administração em reunião de 30/09/2014 (Ata nº 206), é o seguinte: 

01 - Divulgar no Site da AACRT as informações relativas às despesas com exames 

laboratoriais e procedimentos com internações hospitalares;  

02 - Continuar promovendo, periodicamente, em todos os meios de comunicação da AACRT, 

o estímulo às campanhas de vacinação contra a gripe e pneumonia;  

03 – Novos planos:  

3.1 - Estudar a abertura de novos tipos de planos de saúde, mais acessíveis financeiramente;  

3.2 - Estudar a viabilização de um plano de inclusão social da saúde assistencial que atenda 

aos associados;  

04 - Estudar a criação e implantação de uma nova entidade denominada de “Instituto”, 

voltada exclusivamente para o atendimento da área social;  

05 - Estudar a viabilidade de implantação de um sistema de pensionato para associados, 

visando o cuidado individual e o atendimento personalizado, a segurança, o poder da 

amizade e as vantagens financeiras;  

06 - Atividades com terceiros:  

6.1 - Estabelecer contatos com associações de aposentados congêneres oriundas de 

telefonia, organizadas em outros estados da federação a fim de promover integração, 

passeios, turismo, programas de atividades para a terceira idade e outras atividades 

pertinentes 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 

existência, 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 - Implantação do Memorial da CRT:  

7.1 - Incluir no Estatuto da AACRT que o Memorial CRT torna-se um patrimônio da AACRT, 

com duração ilimitada;  

7.2 - Definir o espaço físico para instalar o Memorial;  

7.3 - Criação da linha de tempo, considerando o layout, impressão dos painéis e instalação 

dos mesmos;  

7.4 - Definir a política de manutenção do acervo cultural a ser instalado;  

7.5 - Recuperações de peças, livros e encadernações;  

7.6 - Contratação de empresa de audiovisual para coletar e gravar os depoimentos de 

aposentados (ou personalidades) ilustres que fizeram parte da história da CRT;  

7.7 - Aquisição de equipamento de multimídia para apresentação de audiovisual e/ou visual 

das fotos e dos vídeos, por evento;  

7.8 - Contratação de profissional para transcrição dos depoimentos gravados;  

7.9 - Definição e aquisição de expositores, urnas, armários e outros;  

08 - Dar continuidade a ações para conquistar novos associados. Hoje aproximadamente 

1.000 aposentados se encontram em benefício e não contribuem para nenhuma entidade 
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associativa. Existe um grupo de ex-colegas da CRT que ficaram vinculados somente à 

previdência social (INSS), sem complementação da previdência privada;  

09 - Continuar mantendo o relacionamento e participação 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 envolvam direta ou indiretamente os associados da AACRT;  

10 - Plano de Benefícios Previdenciário Complementar ANAPARPREV – continuar divulgando 

aos associados, de forma insistente e incisiva, os benefícios oriundos da participação dos 

seus dependentes no plano de benefício previdenciário complementar ANAPAR Previdência, 

utilizando-se como veículo mala direta, além da publicação no informativo O Jubilado;  

11 - Estudar a normatização do Programa de Assistência à Saúde;  

12 - Atualizar o Estatuto da AACRT, contemplando basicamente quatro pontos:  

12.1 - incorporar as alterações 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 definindo limites percentuais de receitas 

para determinados itens ou rubricas, com a criação de indicadores operacionais;  

14 - Estudo para informatização de todas as áreas internas da AACRT, visando à interligação 

entre as mesmas;  

15 - Dar continuidade ao Programa de Gerenciamento da Saúde e ao Programa da Saúde 

Preventiva;  

16 - Plano de ação para as Delegacias Regionais. 

1.1  Plano de Ação das Delegacias Regionais para o ano de 2015 

 Foram definidas as seguintes ações para o Interior do Estado para o ano  de 2015: 

1 - Dar continuidade ao plano de visitas anuais de Diretores / Representantes da AACRT às 

Delegacias Regionais;  

2 - Sistema de voluntariado:  

a - dar continuidade 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 - Previsão de verba orçamentária para passeio entre Delegacias, incluindo a visitação 

turística e roteiros gastronômicos dentro do Estado RS;  

4 - Dar continuidade ao estudo de implantação de locais das Delegacias, em parceria com 

SINTTEL ou não (exemplo: Delegacia Regional de Caxias do Sul);  

5 - Dar continuidade a programação dos almoços semestrais para cada Delegacia Regional e 

um almoço ou jantar no final do ano;  

6 - Número mínimo de 05 associados para ter subsídios em oficinas e eventos;  

7 - Dar continuidade das visitas do PGS aos associados residentes nas Delegacias Regionais. 
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II  Políticas de Gestão  

 O foco principal de gestão da AACRT em 2014, como sempre, permaneceu sendo o 

associado. O crescimento do quadro social é uma das principais bases de sustentação e de 

continuidade da associação e a conquista de novos Sócios Contribuintes foi uma das 

principais metas perseguidas durante este exercício. O aprimoramento dos procedimentos e 

controles gerenciais e a melhoria do atendimento prestado ao associado através da 

qualificação do quadro funcional também foram objetivos buscados em 2014.  As políticas e 

procedimentos operacionalizados em 2014 foram os seguintes: 

2.1 Quadro de associados da AACRT 

 O total de sócios da AACRT em 31/12/2014 era de 4.350 pessoas.  

  Sócios AACRT Dez/13 Dez/14 

Efetivos 3453 3366 

Contribuintes 753 984 

Total 4206 4350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Sócios Beneméritos  

 De acordo com § 3º do Art. 5º do Estatuto Social, "São sócios beneméritos os sócios 

efetivos que tenham prestado relevantes serviços à Associação e que, por proposta de, no 

mínimo cem sócios efetivos com direito a voto, da Diretoria Executiva ou do Conselho de 

Administração, com ratificação pela Assembleia Geral Ordinária". Os sócios beneméritos 

ficam isentos da mensalidade da AACRT. 

 No ano de 2014 o quadro de sócios beneméritos foi o seguinte (com isenções 

regulamentadas através das atas do Conselho de Administração 173, de 29/03/2011, e 191, 

de 26/03/2013): 
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PERÍODO jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 

             SÓCIOS 
BENEMÉRITOS 

33 32 32 31 36 36 38 38 38 38 39 40 

2.2 Gestão Administrativa 

2.2.1    Correspondências Recebidas e Expedidas 

 A comunicação da AACRT com os seus associados, em vista do perfil do sócio que, 
em sua maioria, não tem acesso à comunicação digital, se faz em grande proporção através 
de correspondência em papel, enviada e recebida pelo correio.  

 Em 2014 a AACRT recebeu 1.892 correspondências e encaminhou 366 cartas, sem 
considerar o envio de cinco edições de informativos e de diversas cartas-circulares a todo o 
quadro de associados.  

MÊS DE COMPETÊNCIA jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 164 106 155 156 158 150 181 168 172 179 145 158 1892

CORRESP. EMITIDAS (PROT. GERAL) 16 15 18 25 46 23 26 40 25 25 16 21 296

CORRESP. EMITIDAS (CIRCULARES) 3 3 10 5 7 5 9 2 10 5 7 4 70

TOTAL DE CORRESP. EXPEDIDAS 19 18 28 30 53 28 35 42 35 30 23 25 366

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Interiorização   

 A expansão da Associação rumo ao interior do Estado vem alcançando importantes 

benefícios e oportunidades também aos sócios do interior, seja a partir da abertura de 

diversas sedes de Delegacias Regionais, muitas gerenciadas em parceria com o SINTTEL, ou 

pela extensão de benefícios idênticos aos sócios de Porto Alegre. Essa diretriz implementada 

com sucesso na gestão atual vem aproximando mais o sócio do interior com o da Capital. 

 Os investimentos da AACRT em suas Delegacias Regionais resultaram no seguinte: 

CANOAS 

Dois almoços festivos entre os sócios, em 24/07/14 e em 18/12/14.  

CACHOEIRA DO SUL       

Viagem às águas termais em Marcelino Ramos (28/01/14) com subsídio; Chá de encontro 

dos sócios (01-04-14); almoço do dia das mães em Porto Alegre (14/05/14); intercâmbio com 
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a Delegacia de Santa Maria (21/06/14); Natal Luz em Gramado  com subsídio de transporte 

(28/10/14); almoço festivo de final de ano (17/10/14); festa final de ano em Santa Maria - 

subsidio transporte (13/12/14).    

CAXIAS DO SUL 

Aquisição móveis e utensílios nova sede AACR/SINTTEL (08/04/14);  encontro festivo com 

deslocamento a Nova Petrópolis (29/05/14);  inauguração da sede de Caxias em parceria 

com o SINTTEL (25/07/14);   transporte até o Encontro dos Aposentados  em Laguna/RS 

(20/10/14); almoço festivo de fim de ano (26/10/14); transporte para sócios participarem do 

jantar de  fim de ano em Porto Alegre (06/12/14). 

LAJEADO 

Encontro com almoço (24/07/14); encontro com almoço final de ano (16/12/14).             

NOVO HAMBURGO 

Intercâmbio entre delegacia de Novo Hamburgo, Rio Grande e Pelotas com subsídio para 

transporte (15/10/14);  aquisição de móveis e utensílios para a sede (25/9/14); participação 

no almoço de instalação da Delegacia de Osório com subsídio do transporte (01/09/14).         

OSÓRIO 

Instalação de Delegacia em 01/09/14 com almoço inaugural reunindo os sócios. 

PASSO FUNDO 

Transporte para os sócios participarem do almoço do mês em Porto Alegre (03/04/14);           

PELOTAS 

Compra de móveis e utensílios para a sede (12/05/14); participação em oficinas de 

artesanato (29/09/14); aquisição de plano de TV SKY para a sede (25/11/14); encontro 

festivo de fim de ano (28/11/14).            

RIO GRANDE 

Reunião com Diretoria Executiva da AACRT em Porto Alegre - transporte de Van (02/07/14);           

intercâmbio com delegacia Novo Hamburgo (15/10/14);  almoço festivo de fim de ano 

(03/12/14). 

SANTA CRUZ DO SUL 

Encontro festivo comemoração dia das mães (21/04/14);  jantar festivo de fim de ano 

(05/12/14);  transporte para participar de jantar em Santa Maria (13/12/14). 

SANTA MARIA 

Almoço em homenagem ao dia dos pais (30/08/14);  material para oficina de artesanato 

(19/09/14); transporte para os sócios participarem dos jogos em Imbé (17/10/14); aquisição 

de forno elétrico (25/11/14); van para participar jantar/baile AACRT (06/1/14); jantar festivo 

de final de ano em Santo Ângelo (13/12/14); ônibus para os sócios participarem dos jogos 

em Imbé (17/06/14); chá festivo dos sócios (08/10/14);  transporte para participação do 

almoço mensal da AACRT (12/11/14).  
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2.3.1    Encontro com as Delegacias Regionais  

 Em maio de 2014, dias 20 e 21, a AACRT promoveu o encontro anual das Delegacias 

Regionais, nas dependências do Hotel Continental.  Participaram 32 pessoas entre Delegados 

e Vice-Delegados. 

 O evento foi realizado em um hotel próximo à estação rodoviária de Porto Alegre a fim 

de evitar desperdício de tempo e custos com deslocamentos, além da oportunidade 

de melhor integração entre os participantes . 

 Entre os assuntos tratados estiveram a apresentação do Relatório da Diretoria 

Executiva do ano de 2013 pelo presidente Newton Lehugeur; a seguir o balanço patrimonial 

e de resultados de 2013 pela coordenadora financeira da AACRT, Eliane Alves; informações 

sobre o Programa de Gerenciamento da Saúde, Contingência Fiscal, Plano de Benefício 

Saldado, Unimed e Seguro de Vida. Foi apresentada também proposta sobre a interiorização 

do Projeto Digital pelo professor Alexandre Arens, tema que foi amplamente aceito pelas 

delegacias presentes. 

2.3.2 - Inclusão Digital no Interior 

 A Diretoria Executiva aprovou a interiorização da Inclusão Digital através do curso 

ministrado pelo professor Alexandre Arens, coordenado em parceria pelas entidades AACRT, 

ASTTI, SINTTEL/RS e AFABAN. A AACRT ofereceu um subsídio de 40% (quarenta por cento) 

do valor total do curso aos sócios, cujo valor final foi R$ 174,00 (cento e setenta e quatro 

reais), pagos em três parcelas mensais de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), além do 

compromisso com o ressarcimento das despesas de deslocamento, hospedagem e refeições 

do Professor.  

 O curso de Inclusão Digital teve início na cidade de Passo Fundo, de 14 a 30/07/2014, 

com 19 inscritos, sendo  15 da AACRT e quatro de outras parceiras. De 25/08 a 05/09, Santa 

Maria sediou a segunda turma, com 23 associados da AACRT. Caxias do Sul foi a terceira 

cidade contemplada, com participação de 19 associados, de 06 a 17/10. Ao todo, 57 

associados do interior do Estado já receberam o diploma de participação no curso, cujas 

aulas foram realizadas nas sedes das Delegacias Regionais, que ofereceram toda a estrutura 

necessária ao sucesso do projeto. Ao final de cada curso, a integração do grupo culminou 

com um almoço comemorativo. 
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III   Planos de Saúde  

3.1  Planos de Saúde UNIMED Porto Alegre 

 Conforme ocorreu nos anos de 2012 e 2013, em 2014 os planos de saúde e 

emergências médicas da UNIMED Porto Alegre gerenciados pela AACRT tiveram redução do 

número de usuários na ordem de -4,26% (menos quatro virgula vinte e seis por cento).  

 O plano de saúde antigo (Não Regulamentado) teve -16,9% (menos dezesseis virgula 

nove por cento) usuários que no ano anterior, enquanto que a participação no plano de 

saúde UNIFÁCIL cresceu 38,2% (trinta e oito virgula dois por cento); o número de adesões ao 

plano de emergências médicas SOS UNIMED teve um decréscimo de -7,74% (menos sete 

virgula setenta e quatro por cento).  O plano UNIMAX, por sua vez, também sofreu uma 

redução no número de usuários da ordem de -4,49% (menos quatro vírgula quarenta e nove 

por cento).  

 O quadro a seguir mostra que a quantidade de sócios sem qualquer cobertura dos 

planos  de saúde oferecidos pela AACRT aumentou, o que denota um panorama preocupante 

com relação a este grupo, que já beira os 1.500 sócios em situação de risco da saúde. 

3.1.1 Quadro de Usuários dos Planos UNIMED em 2014 

Período 
PLANO  
ANTIGO 

UNIFACIL UNIMAX 
SOS 

UNIMED 
TOTAL 

  Posição em 01/01/2014 332 144 6127 155 6758 
  Inclusões em 2014 00 113 201 09 323 
  Exclusões em 2014 56 58 476 21 611 
  Posição em 31/12/2014 276 199 5852 143 6470 
   

 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 

Plano / Ano Ano de 2013 Ano de 2014 Crescimento Em % 

Plano Antigo 332 276 -56 -16,87 

Unifácil 144 199 55 38,19 

Unimax 6127 5852 -275 -4,49 

SOS Unimed 155 143 -12 -7,74 
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3.1.2 UNIMED – Resumo dos Índices de Reajuste em 2014 

Reajuste Plano Não Regulamentado (Antigo AMB): 20% 

Reajuste Plano Regulamentado (Unimax): 12,00% 

Reajuste Plano Regulamentado (Unifácil): 9,65% 

3.1.3 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIFÁCIL 

 A partir de 1º de dezembro de 2014 foi aplicado o índice de 9,65% (nove vírgula 

sessenta e cinco por cento) de reajuste para o UNIFÁCIL, mesmo índice definido pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS para os planos individuais e familiares. 

3.1.4 Reajuste contratual do Plano de Saúde Não Regulamentado 

 As entidades AACRT e ASTTI e a Cooperativa Médica UNIMED Porto Alegre definiram 

como índice de reajuste contratual anual do Plano de Saúde Não Regulamentado, a partir e 

1º/01/2015,  o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a mensalidade. 

3.1.5 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIMAX 

 Após várias reuniões de negociação com a UNIMED Porto Alegre para definir o reajuste 

anual das mensalidades do Plano de Saúde Regulamentado UNIMAX, a partir de 1º de julho 

de 2014 ficou acordado o índice de 12%, sendo 11,50% repassado para a UNIMED para 

custear o plano de saúde e 0,50% para o Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS. A 

UNIMED inicialmente havia proposto o percentual de 17,14% para reajustar o contrato do 

Plano de Saúde UNIMAX. 

3.1.6   Benefícios Família concedidos no período 

 O plano UNIMAX concedeu o Benefício Família a 12 dependentes de sócios titulares 

falecidos no ano de 2014. O Benefício Família é uma vantagem alcançada pelo plano de 

saúde UNIMAX, que proporciona cobertura aos dependentes legais por cinco anos após o 

falecimento do titular, sem custos. Em 2014 a posição dos Benefícios Família concedidos era 

a seguinte:   
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3.2 Centro Clínico Gaúcho 

 O Centro Clínico Gaúcho teve uma redução de 3 (três) usuários no ano de 2014, 

considerando 15 inclusões e 18 exclusões de associados (4,05%). 
 

Período 
C. Clínico Folha 

Fundação 
C. Clínico Doc's 

Bancários 
Total Usuários 

Posição em 01/01/2014 25 46 71 

Inclusões em 2014 02 04 06 

Exclusões em 2014 02 05 07 

Posição em 31/12/2014 25 45 70 

 

3.2.1 Índice de Reajuste em 2013 - Centro Clínico Gaúcho  

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários até 58 anos Região Metropolitana: 6,06% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários acima 59 anos Região Metropolitana: 8,40% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários Agregados: 19,24% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários Interior/RS: 19,24% 
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3.3 Ecco-Salva Emergências Médicas 

 O convênio com Ecco-Salva Emergências teve um acréscimo de 24 associados em 

2014, encerrando o mês de dezembro/14 com 531 usuários. 

Período 
Ecco-Salva 

Folha 
Ecco-Salva 
Doc. Banco 

Total 
Usuários 

Posição em 01/01/2014 545 26 571 

Inclusões em 2014 29 07 36 

Exclusões em 2014 67 09 76 

Posição em 31/12/2014 507 24 531 

 

 

3.3.1 Índice de Reajuste  de Ecco-Salva Emergências Médicas  em 2014. 

  Reajuste Plano: 7,84% 
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IV   Seguro de Vida 

4.1  Cancelamento da Apólice do Seguro de Vida em Grupo com a Confiança Companhia 

 de Seguros  

 Em 20 de junho de 2014, a Confiança Companhia de Seguros notificou a AACRT sobre o 

cancelamento das apólices contratadas. A AACRT deu ciência à seguradora Confiança do 

recebimento da notificação, informando de forma expressa sobre a inexistência de interesse 

na renovação das apólices, bem como notificando a mesma de que se encontrava em 

situação de inadimplência de pagamento de prêmios e requerendo que fossem tomadas 

todas as providências para o pagamento das quantias devidas aos beneficiários, sob pena de 

serem tomadas as medidas para cobrança judicial. 

4.1.1  Inadimplência da Confiança Companhia de Seguros 

 Com aprovação do Conselho de Administração, a Diretoria enviou uma 

correspondência para os 36 segurados que estavam aguardando o recebimento do seguro 

de vida da Seguradora Confiança, sugerindo que cada um dos prejudicados entrasse na 

Justiça contra a Seguradora. A AACRT se comprometeu a pagar as custas iniciais do processo 

a cada um dos lesados que ingressasse na justiça. A Diretoria negociou ainda com o  

advogado responsável pela causa, no caso de êxito na demanda, o pagamento pelos autores 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser recebido a título de honorários. 

4.2 Apólice do Seguro de Vida em Grupo - Icatu Seguros 

 Com a rescisão contratual solicitada pela empresa Confiança Companhia de Seguros, a 

partir de 1º de outubro de 2014 a seguradora Icatu Seguros S/A assumiu integralmente, por 

cinco anos, a apólice do Seguro de Vida em Grupo de aproximadamente 1.200 associados, 

mantendo a cobrança dos mesmos valores até setembro de 2015. 

 Como a apólice anterior do Seguro de Vida em Grupo da AACRT ficaria vigente 

somente até setembro de 2014, em março de 2014 o Conselho de Administração instituiu 

um grupo de trabalho composto pelos Diretores Newton Lehugeur e Jairo Baroni Castoldi e 

pelos Conselheiros Paulo Roberto Vieira da Rocha e Ivo Antônio Amaral Luiz, com assessoria 

técnica da empresa Mirador - Atuária e do escritório de advocacia Moraes & Torres Moreira 

Advogados Associados,  para realizar estudo conclusivo sobre as apólices e dar início a busca 

de uma nova seguradora para amparar os sócios da AACRT participantes das apólices 

vigentes. 

 Após a análise e recebimento do relatório da empresa Mirador Atuarial, o Grupo de 

Trabalho formado buscou alternativas junto ao mercado de seguros, sendo o primeiro passo 

credenciar a corretora de seguros, pois no modelo de apólice da AACRT (seguros opcionais 

para associações), verificou-se ser fundamental a corretora de seguros possuir experiência 

na angariação de segurados.  

 Foram enviadas cartas-convite a oito corretoras, sendo que quatro delas apresentaram 

propostas.  Por fim, as empresas que melhor contemplavam o perfil de corretora de seguros 

esperado com a solidez da seguradora, em um projeto de menor impacto junto a massa de 
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segurados e maior longevidade, foram a Amauri Bueno Corretora de Seguros e a Icatu 

Seguros. O contrato foi assinado em 20 de setembro de 2014.  

 Dentre os principais ganhos do novo contrato estavam a manutenção dos direitos da 

apólice anterior do seguro por 12 (doze) meses (período de transição), a não exigência da 

Declaração Pessoal de Saúde – DPS e um período de ajuste, com vigência estipulada em 5 

anos, podendo ser renovado por mais 5 anos, conforme legislação vigente. 

 Com essas medidas adotadas, a apólice ganhou uma sobrevivência duradoura e 

interrompeu a tendência de quedas de faturamento por razão dos falecimentos ocorridos e 

da falta de ingresso de novos segurados. Ressalte-se que o ingresso de novos segurados será 

o mecanismo de saúde financeira e atuarial para as apólices da Associação. 

 Para alcançar esta meta, serão realizadas campanhas de adesão, processo de visitas 

contínuas visando a adesão, promoção junto aos eventos e ações conjuntas entre a 

Associação, Amauri Bueno Seguros e Icatu Seguros para ampliar o número de segurados 

que, até 30/12/2014, contava com aproximadamente 30% do universo total de Associados.  

 Para que a apólice atinja os níveis desejáveis de adesão, é necessário que os 

associados sejam conscientizados quanto a importância do seguro como mecanismo de 

proteção familiar e patrimonial.  

 A Amauri Bueno Seguros realizará ações promocionais visando a oferta de outras 

modalidades de seguros, dentre elas: seguros de automóveis, residencial, seguro viagem, 

acidentes pessoais, condomínio e empresarial, entre outras modalidades. O objetivo é 

oportunizar aos associados serviços que visem a proteção familiar e patrimonial com 

vantagens especiais e custos competitivos.  

4.3  Movimentação Cadastral 

 Em 2014 o  número de segurados do seguro de vida em grupo da AACRT teve uma 

redução de 47 pessoas (-3,52%), passando de 1.382, em jan/14, para 1.335, em dez/14.    

PERÍODO jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total

Inclusões em folha de pgtº. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Inclusões em  Doc Banc. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL DE INCLUSÕES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6

Exclusões da folha de pgtº. 2 3 1 5 6 1 3 3 7 7 7 3 48

Exclusões em Doc Banc. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3

TOTAL DE EXCLUSÕES 2 3 1 5 8 1 3 3 7 8 7 3 51

ALTERAÇÕES DE CAP. SEG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL DE SEGURADOS 

VIGÊNTES MÊS A MÊS
1382 1380 1377 1377 1372 1364 1363 1360 1357 1350 1342 1335

 Obs.: A partir de outubro/14, a Icatu Seguros assumiu a apólice do Seguro de Vida em Grupo da AACRT.  
 

 

0 

5 

10 

jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 

TOTAL DE INCLUSÕES TOTAL DE EXCLUSÕES 
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M ês C ompet ência jan/ 14 f ev/ 14 mar/ 14 abr/ 14 mai/ 14 jun/ 14 jul/ 14 ago / 14 set / 14 out / 14 nov/ 14 dez/ 14 Tot al

A pó lice 19 3 0 0 0 3 2 6 2 56 .0 3 5,3 2 2 55.8 10 ,6 8 2 55.3 6 1,4 0 2 55.0 4 2 ,18 2 54 .0 13 ,55 2 52 .6 6 5,71 2 52 .4 4 1,0 7 2 51.76 7,15 2 51.0 9 3 ,2 3 0 ,0 0 2 6 7.8 79 ,8 0 2 6 6 .3 8 7,6 9 2 .8 18 .4 9 7,78

A pó lice 19 3 0 0 0 3 4 3 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 0 ,0 0 1.0 58 ,2 2

A pó lice 19 3 0 0 0 3 4 4 55,6 0 55,6 0 55,6 0 55,6 0 55,6 0 55,6 0 55,6 0 55,6 0 55,6 0 0 ,0 0 50 0 ,4 00 ,0 0

A pó lice 19 3 0 0 0 3 4 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 8 4 ,8 5 0 ,0 0 76 3 ,6 50 ,0 0

A pó lice 19 3 0 0 0 3 4 6 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 1.9 3 7,6 8 0 ,0 0 17.4 3 9 ,120 ,0 0

A pó lice 19 3 0 0 0 4 2 8 15.3 0 4 ,52 15.2 11,59 15.2 11,59 15.2 6 7,4 6 15.2 6 7,4 6 15.12 4 ,77 15.12 4 ,77 15.12 4 ,77 15.12 4 ,77 0 ,0 0 13 6 .76 1,700 ,0 0

A pó lice 19 3 0 0 0 4 2 9 9 2 3 ,9 0 9 2 3 ,9 0 8 3 0 ,4 1 8 3 0 ,4 1 8 3 0 ,4 1 73 8 ,0 9 73 8 ,0 9 73 8 ,0 9 73 8 ,0 9 0 ,0 0 7.2 9 1,3 91,0 0 0 ,0 0

Tot al Fat uras 2 74 .4 59 ,4 5 2 74 .14 1,8 8 2 73 .59 9 ,11 2 73 .3 3 5,76 2 72 .3 0 7,13 2 70 .72 4 ,2 8 2 70 .50 0 ,6 4 2 6 9 .8 2 5,72 2 6 9 .151,8 0 0 ,0 0 2 6 7.8 79 ,8 0 2 6 6 .3 8 7,6 9 2 .9 8 2 .3 13 ,2 6

Sinist ros 2 2 2 .6 6 8 ,0 0 14 1.9 8 4 ,0 0 172 .2 78 ,0 0 6 6 .3 0 0 ,0 0 14 1.9 8 0 ,0 0 151.3 6 8 ,0 0 2 17.6 6 8 ,0 0 19 8 .9 0 0 ,0 0 9 .3 8 4 ,0 0 2 4 8 .4 8 0 ,0 0 19 4 .3 51,16 18 .76 8 ,0 0 1.78 4 .12 9 ,16

Saldo  brut o 51.79 1,4 5 13 2 .157,8 8 10 1.3 2 1,11 2 0 7.0 3 5,76 13 0 .3 2 7,13 119 .3 56 ,2 8 52 .8 3 2 ,6 4 70 .9 2 5,72 2 59 .76 7,8 0 - 2 4 8 .4 8 0 ,0 0 73 .52 8 ,6 4 2 4 7.6 19 ,6 9 1.19 8 .18 4 ,10

4.4 Sinistralidade 

 Durante o período em análise, houve um total de 37 eventos que demandaram 

pagamento de seguro, todos por morte natural.  A partir  do mês de outubro até dezembro 

de 2014 a Seguradora Icatu passou a honrar o pagamento dos sinistros ocorridos na apólice. 

PERÍODO jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total 

MORTE NATURAL 6 3 3 1 3 4 5 3 1 3 3 2 37 

MORTE ACIDENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INVALIDEZ POR 
ACIDENTE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 

4.5 Faturamento versus Sinistralidade 

4.5.1 Faturamento Apólices após Outubro/2014 - Icatu Seguros 

PERÍODO out/14 nov/14 dez/14 TOTAL 

Apólice 93.703.304 R$ 267.879,80 R$ 239.252,10 R$ 161.510,00 R$  668.641,90 

Apólice 93.703.305 sub 0 R$ 0,00 R$ 18.971,57 R$ 70.898,24 R$    89.869,81 

Apólice 93.703.305 sub 1 R$ 0,00 R$ 8.164,02 R$ 33.229,79 R$   41.393,81 

Apólice 93.703.301 sub 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 506,42 R$        506,42 

Apólice 93.703.301 sub 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 389,56 R$        389,56 

Apólice 93.703.301 débito R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$          0,00 

TOTAL FATURAS: R$ 267.879,80 R$ 266.387,69 R$ 266.534,01 R$ 800.801,50 

4.5.2 Inclusões de outubro a dezembro/14 

PERÍODO 

out/14 nov/14 dez/14 TOTAL 

Inclusões em folha de pgto. 0 0 5 5 

Inclusões em débito C/c 0 0 0 0 

TOTAL DE INCLUSÕES 0 0 5 5 

Exclusões em folha de pgto. 0 8 7 15 

Exclusões em débito C/c 0 0 0 0 

TOTAL DE EXCLUSÕES 0 8 7 15 

ALTERAÇÕES DE CAP. SEG. 0 0 0 0 
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4.5.3  Sinistralidades assumidas pela Icatu Seguros 

Sinistralidade na AACRT  - 07 Processos Avisados pela Icatu em 2014 (Óbitos) 

 Durante o ano de 2014, houve um total de 5 processos quitados pela Cia. Icatu, entre outubro, 

novembro e dezembro/14. Um processo está aguardando documentação e um está em análise 
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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 existe para vigiar e 

estudar assuntos referentes à Previdência Privada (Fundação Atlântico de Seguridade Social) 

e à Previdência Complementar Pública. 

          No ano de 2014 os principais assuntos tratados foram: 

 Elaboração do Planejamento do GINP para o ano de 2014; 

 Acompanhamento das Notificações Judiciais enviada à Patrocinadora Oi e à 

Fundação Atlântico de Seguridade Social, referentes à modificação realizada no 

Termo de Transação Judicial – TTJ no que se refere a mudança do cálculo das 

reservas matemáticas de atuarial para financeira e a questão das eleições para os 

Conselhos Deliberativo e Fiscal; 

 Acompanhamento e tomada de ações referentes ao assunto de retirada de 

patrocínio; 

 Continuidade das parcerias políticas com a Associação Nacional dos Participantes de 

Fundos de Pensão – ANAPAR, FITRATELP e FENAPAS; 

 Criado internamente no GINP três grupos de trabalho: 1 – Grupo para assuntos 

políticos; 2 – Grupo para assuntos contábeis e atuariais; 3 – Grupo para assuntos 

jurídicos. 

 A partir de dezembro/14, por comum acordo dos participantes, ocorreu uma 

renovação na coordenação do GINP, tendo sido nomeado como coordenador Ingo 

Muller (SINTTEL/RS), como subcoordenadora Eva Beatriz Teixeira Correa (AACRT) e 

como secretário Dirceu Borges (SINTTEL/RS). 

5.2  ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão 

 XI Seminário de Participantes de Fundos de Pensão ANAPAR Regional Sul 

 Nos dias 12 e 13 de setembro de 2014 ocorreu o XI Seminário de Participantes de 

Fundos de Pensão da Regional Sul, com 120 participantes de todo o país, em Porto 

Alegre, no auditório da AIAMU, para ouvir, entre outros assuntos, a posição dos 

candidatos ao Congresso Nacional Maria do Rosário Nunes, Nelson Marchezan 

Júnior e Pompeo de Mattos, sobre o presente e o futuro da previdência 

complementar no país. 

 Reunião da Diretoria Executiva da ANAPAR na AACRT 

 A Diretoria Executiva da ANAPAR reuniu-se na sede da AACRT no dia 11 de 

setembro, aproveitando o ensejo do XI Seminário de Participantes de Pensão que se 

desenrolou nos dias 12 e 13/09. 

 XV Congresso Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão 

O XV Congresso Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão aconteceu em 

Campinas, nos dias 24 e 25 de abril, reunindo associados da ANAPAR de todos os 

cantos do país. Os debates foram pautados pelos rumos da previdência pública e 
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complementar brasileira. Esta edição do congresso foi realizada em Campinas como 

forma de homenagem póstuma a Luiz Gushiken, um dos políticos brasileiros com a 

maior folha de serviços de apoio aos fundos de pensão, de incentivo à participação 

dos trabalhadores na gestão e de democratização das entidades previdência. 

Ao final dos debates foi aprovada a “Carta de Campinas - Incentivar os fundos de 

pensão é dever de todos”, documento entregue aos candidatos à Presidência da 

República nas eleições de outubro. A carta sintetizou as reivindicações dos 

participantes para o Governo no sentido de garantir melhorias a gestão das 

entidades de previdência com participação mais efetiva dos trabalhadores, e 

viabilizar medidas para incentivar o crescimento da previdência complementar 

brasileira.  

As reivindicações aprovadas na Carta de Campinas foram as seguintes: 

• Criar um espaço permanente de diálogo e debate entre representantes do 

Governo, dos participantes, dos fundos de pensão, dos patrocinadores e 

instituidores, com objetivo de propor formas de incentivo e fomento à previdência 

complementar. 

• Aprofundar a democratização dos fundos de pensão, com garantias legais de 

gestão paritária nos fundos de pensão, com a eleição direta de metade dos 

dirigentes, estabilidade para os representantes dos trabalhadores e fim do voto de 

qualidade. 

• Revisão normativa para melhorar a qualidade dos planos de previdência, 

garantindo padrões mínimos de benefícios e níveis adequados de contribuição 

adequados para a formação de reservas, bem como a preservação dos direitos 

acumulados e do contrato previdenciário. 

• Criar tratamento tributário diferenciado para os fundos fechados de previdência 

complementar, seus participantes e patrocinadores e medidas reais de incentivo à 

poupança previdenciária de longo prazo. 

• Reorientar a atuação dos órgãos reguladores e fiscalizadores, com objetivo de 

cumprir de fato seu objetivo constitucional de proteger os direitos dos participantes 

e preservar o contrato previdenciário. 

 Assembleia Geral 

A sustentabilidade da ANAPAR foi o tema da ASSEMBLEIA GERAL realizada em 26 de 

abril, depois do Congresso. Após intenso debate, os delegados aprovaram um 

conjunto de medidas visando garantir a sustentabilidade da ANAPAR. Dentre elas 

estão a realização de Campanha de filiação, ampliação da oferta dos contratos 

ANAPAR SERVIÇOS e aumento da anuidade para R$ 50,00 a partir de 01/01/2015.  A 

assembleia também aprovou a cobrança de uma anuidade extra de R$ 30,00 no 

final do ano de 2014, a título de taxa para fortalecimento da entidade. 
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VI  Atividades e Ações Sociais 

6.1 Ações e atividades desenvolvidas pela Coordenação Social 

 A Diretoria Social, por meio do trabalho desenvolvido pela sua Coordenação Social, 

disponibilizou atividades diversas aos associados no ano de 2014 com o intuito de promover 

a qualidade de vida e a prevenção da saúde através das oficinas de artesanato, ritmos, 

informática, culinária, biodança, futsal, pilates e teatro, além do estímulo aos participantes 

no processo de construção coletiva, cidadania, organização, execução e avaliação das 

atividades a partir da formação e apoio aos grupos de Voluntariado, Espaço Convivência e 

Qualidade de Vida.  

    Neste exercício as atividades mobilizaram grande número de associados, aumentando 

a frequência desses no dia a dia da Associação. Esta  evolução impulsiona a Entidade a 

buscar cada vez mais alternativas para atrair e incluir os aposentados e pensionistas no 

cotidiano da AACRT, tendo como foco os seus anseios, suas habilidades, sua integração e 

inserção no convívio social. A  Coordenação Social realiza ainda atendimentos e 

acompanhamentos individuais aos sócios .  

Os números da Diretoria Social foram bastante expressivos, conforme demonstrado no 

gráfico Resumo das Atividades Desenvolvidas. Foram realizados 240 atendimentos 

individuais, 219 visitas hospitalares, 1.134 contatos telefônicos com associados e familiares, 

399 contatos com hospitais e médicos. Além das atividades promovidas pelo Serviço Social 

terem reunido uma média de 277 participantes por mês nas dependências da Associação. 

 Grupo de Voluntariado 

 O Grupo de Voluntariado compõe-se de associados voluntários da Capital e Interior que 

atuam nas visitas hospitalares, domiciliares e visitas as ILPIs (Instituições de Longa 

Permanência para Idosos). O grupo se reúne  quinzenalmente na sede da Associação para 

organização e acompanhamento do trabalho em conjunto com o Serviço Social. Além da 

organização do trabalho, a proposta das reuniões é de apoio e estimulo à troca de 

experiências vivenciadas nas visitas, expressões das dificuldades e fortalecimento das 

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.  

No mês de maio de 2014 foi realizado o 4º Encontro de Capacitação de Voluntários, 

reunindo associados do interior e da Capital, no Convento dos Freis Capuchinhos, em Porto 

Alegre, com a finalidade de captar voluntários, sensibilizar e motivar o grupo para ações de 

voluntariado, mais especificamente na AACRT, para as visitas hospitalares.  

Nos dias 24 e 25 de setembro aconteceu o Encontro de Reciclagem do Grupo de 

Voluntariado, com Curso de REIKI nível 1, cuja a proposta foi  “cuidar-se” para ser um 

voluntario visitador.  

 Grupo Qualidade de Vida 

 O Grupo Qualidade de Vida é formado por associados voluntários que, juntamente 

com o Serviço Social, planeja, organiza e executa programações mensais de atividades 

culturais, sociais e de lazer para os colegas associados com vistas à promoção e incentivo a 

melhoria da qualidade de vida, da saúde e do exercício da cidadania.  
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 Entre as atividades organizadas em 2014 destacam-se as visitas culturais às migrações 

alemã, em Salvador do Sul, e italiana, em Caxias do sul, sendo que esta última teve como 

ponto alto o encontro com a delegacia local, proporcionando aos participantes momentos 

de cultura, lazer e muitas lembranças de trabalho da CRT.   

 Destaca-se ainda: a 4º edição do “Dia das Poderosas”, no mês de maio, que buscou 

valorizar a mulher e sua autoestima, a feminilidade e a confraternização das associadas; “A 

Semana do Aposentado”, em junho, com o Boteco na Copa. Encerrando o ano de 2014, o 

Grupo Qualidade De Vida promoveu a I confraternização entre os voluntários do Serviço 

Social da capital. Na ocasião, os participantes foram homenageados através de dinâmicas de 

grupos e de vídeos, sendo um de atividades e o outro de agradecimentos dos associados que 

se beneficiaram com o voluntariado destes. 

 Espaço Convivência 

 O Espaço Convivência é o local, no 2º andar da Sede, onde são realizados os dois 

torneios semestrais de jogos da Associação. Em 2014, um grupo de 12 associados se reuniu 

quinzenalmente com o Serviço Social para organizar os torneios da Sede, bem como o 

Estadual. 

 O II Torneio Estadual de Jogos da AACRT foi realizado de 03 a 07 de novembro de 2014, 

no hotel Figueira em Imbé, reunindo 114 associados da Capital e Interior do estado para 

disputar as modalidades de canastra, damas, dominó, escova, futebol de mesa, futsal, 

general, pebolim, pife, pontinho, sinuca e xadrez.  

6.2 - Resumo das Atividades Desenvolvidas 

ATIVIDADES jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 TOTAL

Atendimento Individual 14 7 26 18 14 23 26 31 20 10 25 26 240

Visita Domiciliar 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 7

Atendimento de grupos (Oficinas) 8 2 11 11 10 10 10 10 10 8 6 9 105

Atendimento para informação das atividades 36 26 89 94 72 83 71 23 57 72 101 53 777

Empréstimos de Materiais 2 5 4 9 4 3 4 0 8 8 8 7 62

Visitas Hospitalares Serviço Social AACRT 22 13 17 21 14 11 23 12 20 15 33 18 219

Visitas Hospitalares Voluntários AACRT 1 3 3 4 6 5 13 10 5 11 11 24 96

Reuniões 3 6 4 7 5 3 14 7 9 9 8 11 86

Contato telefônico com associados / familiares 64 50 86 86 86 82 81 137 118 194 78 72 1134

Contato telefônico com entidades / outros 8 3 18 30 42 12 24 19 27 25 11 16 235

Contato telefônico com hospital 17 61 37 22 27 24 15 33 50 58 16 39 399

Participação Eventos AACRT 1 3 5 4 4 2 3 2 3 2 2 4 35

Seleção estagiária 1 0 0 2 10 0 9 8 0 12 2 6 50

Atividades externas 1 0 3 0 0 6 0 0 13 0 114 1 138

TOTAL 177,6 179,8 303,43 309,29 295,4 263,65 294,4 291,74 341,4 425,89 414,58 286,36 3583

 

6.3 Perspectivas da Diretoria Social para o ano de 2015 

• Manutenção e qualificação das atividades existentes; 

• Continuar promovendo e estimulando a participação dos sócios nas atividades 

oferecidas; 

• Executar o Projeto de Pesquisa: “Qualidade das Oficinas e Atividades da AACRT”; 

• Implantar a Oficina de Pintura em Tela; 

• Reeditar a Oficina de Fotografia; 
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• Oficina de Culinária: Culinária Itinerante em duas Delegacias, a combinar; 

• Oficina de Teatro: Apresentações teatrais em duas Delegacias / Ações voluntárias 

em ILPIS, escolas e ONG’S/ Apresentação da peça do “Comercial da CRT”, na 

Semana do Aposentado/ Apresentação de peça teatral no VIII Encontro de 

Aposentados e pensionistas da AACRT, organizado pela Coordenadoria de Eventos;  

• Oficina de Futsal: Aquisição dos instrumentos musicais para o grupo do Futsal, 

conforme Projeto elaborado, apresentado e aprovado pela Diretoria Executiva, em 

dezembro de 2014/ Divulgação no GLOBO ESPORTE, no quadro “VEM ALICE”, 

através de um vídeo, conforme solicitação da RBS, a história da Oficina; 

• Grupo Qualidade de Vida: parceria com a Coordenadoria de Eventos e PGS para 

abertura das atividades da Associação, no Almoço Mensal em março e organização 

do “Chá da Saúde”, em abril/ Elaboração do calendário anual de mesa, contendo as 

programações da Associação, para distribuição em dezembro aos associados;  

• Grupo Espaço Convivência: Incentivar a adesão de outras Delegacias ao III Torneio 

Estadual de Jogos. 
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VII  Eventos Sociais  

7.1 ALMOÇOS 

O número de participantes cresceu significativamente nos almoços de 2014. Os 

associados foram convidados a participar dos eventos por telefone, e-mail, divulgação no 

site e redes sociais. Os almoços, que tiveram uma média de participação de 278 (duzentas e 

setenta e oito) pessoas por evento, 18% a mais que em 2013, (conforme gráfico), foram 

realizados na sede da ASTTI, no Clube Geraldo Santana e, no encerramento do ano, na 

Sociedade Casa de Portugal. 

 

 Houve intensa participação dos associados do interior nos almoços: março - 36 

associados das Delegacias de Cachoeira do Sul e Caxias; abril - 28 associados das Delegacias 

de Passo Fundo e Santa Maria; maio - 31 associados das Delegacias de Pelotas, Rio Grande e 

Santa Cruz; junho - 13 associados da Delegacia de Novo Hamburgo; outubro - 12 associados 

da Delegacia de Osório; novembro - 14 associados da Delegacia de Santo Ângelo.  

7.2 CHÁS SEMANAIS  

Atrações diversificadas como palestras, informações e descontração foram a tônica 

dos chás em 2014. As atrações foram as seguintes: CHÁ COM BINGO, CHÁ COM MÚSICA, 

palestras sobre VACINAÇÃO, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, REIKI, MOTIVAÇÃO E 

MUSCULAÇÃO.  Conforme o gráfico, podemos verificar que a média de participantes por chá 

no ano foi de 72 (setenta e duas) pessoas. As maiores participações aconteceram nos meses 

de abril, em palestra sobre o tema fisioterapia a pelo fisioterapeuta Roberto Costa Krug  (116 

participantes), e junho, com o tradicional chá com bingo (102 participantes).  

 

280 270 

353 

288 

250 253 252 252 

300 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 

Mês/Ano 

ALMOÇOS AACRT  EM 2014 

Partic 

77 
65 

72 

87 

61 
48 

116 

65 70 
78 

102 

58 
46 

63 
51 55 57 61 

81 

57 

83 

63 
72 

0 

50 

100 

150 

N
º 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

CHÁS SEMANAIS - 2014 

Fev       Mar            Abr                 Mai         Jun          Jul              Ago              Set          Out      Nov  



25 

 

7.3 CORAL AACRT 

Todas as quintas-feiras, na sede da associação, o Coral realiza o seu ensaio, sob a 

batuta do maestro Alberto Gerst.  Criado inicialmente com o objetivo de se apresentar em 

cerimônias, celebrações solenes e eventos exclusivos da AACRT,  com o passar do tempo os 

horizontes do Coral se ampliaram, passando a fazer parte de movimentos culturais e 

educacionais de abrangência municipal e estadual.  

Em 2014, a Diretoria Executiva da AACRT, orgulhosa do esforço e do resultado 

alcançado, decidiu homenagear o Coral com a produção do seu primeiro CD, com músicas 

diversas interpretadas pelo grupo.  

Durante o ano o Coral participou das seguintes apresentações: 08/06 - Encontro de 

Coros no Grêmio Náutico Gaúcho em Porto Alegre (ao final do evento a AACRT patrocinou 

um delicioso coquetel); 20/07 - Festival de Corais em Campo Bom; 07/08 - no Asilo Spaan em 

Porto Alegre; 07/09 - Nova Hartz; 27/09 - etapa da FECORS em Esteio; 28/09 - 11º Encontro 

de Coros do Grêmio Náutico Gaúcho em Porto Alegre; 11/10 - IV Festival de Coros em Canto 

de Farroupilha; 20/10 - VII Encontro da AACRT em Laguna-SC;  26/11 - Confraternização de 

Final de Ano do Grupo de Pacientes em Lista e Transplantados Hepáticos da Santa Casa de 

Porto Alegre; 26/11 - Amigo Secreto e Culto Ecumênico da AACRT; 28/11 - Confraternização 

de Fim de Ano da Delegacia de Novo Hamburgo; 30/11 - em Sapiranga; 11/12 - Hospital 

Cardiologia e programação de final de ano do Santander Cultural, ambos em Porto Alegre.  

7.4 OFICINA DE VIOLÃO  

Criada em 2013 por solicitação dos associados, a atividade musical busca oportunizar 

por meio do processo de percepção-expressão-comunicação, o autoconhecimento, a 

integração e o contato com a música.  

Em 2014 a AACRT contratou a Escola de Música Estúdio FM para realizar as oficinas de 

violão na sede, sempre nas manhãs de quarta-feira, com 2 (duas)  turmas e nas manhãs de 

quinta-feira,  com 1 (uma)  turma (compostas por até 6 associados).  

7.5 TURISMO 

Em 2014 foram organizadas 3 (três) viagens para os associados: a primeira no dia 

17/05, com destino a Nova Petrópolis-RS, com a participação de 63 (sessenta e três) pessoas 

para uma visita à FestiMalha, almoço no Restaurante Biergarten e visita ao Parque Aldeia do 

Imigrante. No período de 19 a 26/08 a AACRT levou um grupo de 100 (cem) pessoas a Porto 

Seguro-BA, hospedando o grupo no Sunshine Praia Hotel, na praia de Taperapuan. Na 

programação o grupo realizou um City Tour na Cidade Histórica, passeio no Arraial D’Ajuda 

e Praia de Pitinga, passeio em Trancoso, passeio pelo Rio de Tiba. Todas as noites havia 

ônibus exclusivo para o grupo da AACRT, com ida e volta até a Passarela do Álcool.  

Para encerrar o ano, nos dias 15 e 16 de dezembro foi realizado o tradicional passeio a 

Gramado-RS com 88 (oitenta e oito) participantes, incluindo pela primeira vez o interior com 

associados da Delegacia de Santo Ângelo. Durante o passeio os associados fizeram compras, 

visitaram a fábrica de chocolate Lugano e assistiram ao grande espetáculo do Natal Luz. 
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7.6 OUTROS EVENTOS 

 JANEIRO:  8º Baile Estadual do Aposentado  

Evento realizado pela FETAPERGS no dia 24 de janeiro, dia Nacional do Aposentado, 

contou com aproximadamente 900 (novecentos) participantes de 40 entidades afiliadas, nas 

dependências do Clube Farrapos, em Porto Alegre-RS. A AACRT se fez presente no evento 

com 50 (cinqüenta) associados.  

Na ocasião foi empossada a nova diretoria da FETAPERGS para os próximos três anos, a 

qual será presidida por José Pedro Kuhn, Rui Gastão de Oliveira (associado da AACRT) - 

Diretor Secretario e Léo Carlos Altmayer - Diretor Financeiro. Várias autoridades estiveram 

presentes no evento, onde houve ainda entrega de “Prêmios Destaque” às associações e 

personalidades que se destacaram por suas atividades ao longo do ano de 2013 e a eleição 

de Geraldo Teixeira dos Santos, da AACRT, como Mister Fetapergs 2014. A representante 

feminina da AACRT, Suzana da Silva Nunes, foi eleita 1ª princesa . A AACRT recebeu também 

o 1º Lugar como “Torcida Mais Animada”, que agitou a festa. 

 ABRIL: Congresso ANAPAR 

O XV Congresso Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão da ANAPAR, cujo 

objetivo foi atualizar os participantes com informações sobre os fundos de pensão, 

aconteceu em Campinas - SP (em homenagem a Luiz Gushiken), nos dias 24 e 25 de abril,  

reunindo associados de todos os estados do país. A AACRT se fez presente com um grupo 20 

(vinte) associados, participantes ativos da ANAPAR-RS.   

O tema central da ASSEMBLEIA GERAL de 26/04/14 foi a  sustentabilidade da ANAPAR 

sendo aprovado pelos delegados um conjunto de medidas para garantir o futuro da 

ANAPAR. Dentre elas estão a realização de Campanha de filiação, ampliação da oferta dos 

contratos ANAPAR SERVIÇOS e aumento da anuidade para R$ 50,00 a partir de 01 janeiro de 

2015. A assembleia também aprovou a cobrança de uma anuidade extra de R$ 30,00 no final 

do ano de 2014, a título de taxa para fortalecimento da entidade. 

 ABRIL: Almoço de um ano do PGS 

O Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS completou um ano em março, sendo a 

data comemorada com um almoço no Clube Geraldo Santana no dia 14 de abril. Os 

participantes do PGS presentes saudaram o sucesso do programa, brindando à saúde e 

dançando Zumba. Participaram os presidentes da AACRT e da ASTTI, a diretora da 

Hospitalar, o diretor da Veloz e convidados, como os representantes do Sinttel e da 

Fetapergs. 

 ABRIL: Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas  

 A Assembleia Geral Ordinária para deliberação sobre o Relatório de Diretoria, o 

Balanço Patrimonial e de Resultados e Pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal, 

ocorrida no dia 29 de abril de 2014, reuniu 62 sócios que aprovaram por unanimidade todos 

os itens da pauta. Na assembleia foi também aprovada por unanimidade a concessão de 

títulos de Sócios Beneméritos a João Galdino Paranhos, Dagomir Bernardino Martinez, Dalva 

Leal Martins, Ivo Edgar Heilmann (homenagem póstuma), Zaida Gussi Donadel e Saturnino 
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Manoel da Rosa. Após as deliberações, foi servido um coquetel aos sócios que participaram 

da assembleia. 

 MAIO: Encontro Regional dos Delegados  

A AACRT promoveu, dias 20 e 21, o primeiro encontro do ano das suas Delegacias 

Regionais nas dependências do Hotel Continental. Participaram 34 associados entre 

Delegados, Vice Delegados, Diretoria Executiva e colaboradores. Entre os assuntos tratados 

estiveram a apresentação do Relatório da Diretoria Executiva do ano de 2013, o balanço 

patrimonial e de resultados de 2013, informações sobre o Programa de Gerenciamento da 

Saúde, Contingência Fiscal, Plano de Benefício Saldado, Unimed e Seguro de Vida. Foi 

apresentada também proposta sobre a interiorização do Projeto Digital, tema que foi 

amplamente aceito pelas delegacias presentes. 

 JUNHO: Arraia da Telefonista 

Realizado na AACRT no dia 27 de junho de 2014, com a participação de 116 (cento e 

dezesseis) pessoas, em parceria com o SINTTEL-RS, o objetivo deste evento é a 

confraternização entre telefonistas sócias e não sócias em uma festa junina com comidas 

típicas e muita música. O foco da festa é manter as telefonistas sócias cada vez mais 

participantes dos eventos e trazer as não sócias para conhecer a nossa sede e convidá-las a 

associar-se. Na oportunidade foram homenageadas as telefonistas, Ieda Fátima Tomazzoni e 

Maria Terezinha Lemos Freitas. 

 JULHO: Coquetel Sócio Benemérito 

 A partir da proposição da Diretoria Executiva na reunião do dia 10/03, homologação do 

Conselho de Administração na reunião do dia 24/03 e aprovação por unanimidade na 

Assembleia Geral Ordinária de 29/04, foi concedido aos associados Zaida Gussi Donadel, 

Saturnino Manoel da Rosa, Ivo Edgar Heilmann (in memorian), Dagomir Bernardino 

Martinez, Dalva Leal Martins e João Galdino Paranhos, o título de Sócios Beneméritos por 

relevantes serviços prestados à Associação dos Aposentados da CRT – AACRT.  

Os sócios beneméritos foram homenageados pela AACRT no dia dois de julho de 2014, 

quando receberam placas com o seguinte texto: 

"Em conformidade com o §3° do Art. 5° - Capítulo II - dos Sócios, Direitos e Deveres, do 

Estatuto da Associação dos Aposentados da Companhia Riograndense de 

Telecomunicações - AACRT, pelos relevantes e imprescindíveis serviços prestados a 

AACRT e, por conseguinte, a toda comunidade de sócios telefônicos e seus familiares, 

compraz-nos conferir o título de SÓCIO BENEMÉRITO DA AACRT." 

 SETEMBRO: XI Seminário ANAPAR SUL 

Nos dias 12 e 13 de setembro, na sede da AIAMU em Porto Alegre-RS, realizou-se o XI 

Seminário ANAPAR SUL, com o objetivo de atualizar os associados da ANAPAR sobre os fundos 

de pensão. O evento reuniu 120 participantes, sendo 25 sócios da AACRT. O ponto alto do 

seminário foi a posição dos candidatos ao Congresso Nacional Maria do Rosário Nunes, 

Nelson Marchezan Júnior e Pompeo de Mattos, sobre o presente e o futuro da previdência 

complementar no país entre outros assuntos. 
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 SETEMBRO: Homem de Rede 

Em parceria com a ASTTI e o SINTTEL-RS, o evento reuniu 230 (duzentos e trinta) 

trabalhadores de rede aposentados e ativos para homenageá-los nesta importante data para 

o setor telefônico no dia 12 de setembro de 2014. Na data foram homenageados os 

trabalhadores de rede Diogo de Farias trabalhador de rede ativo, indicado pelo Sinttel-RS, 

Zeneida dos Santos Farias mulher de rede indicada pela ASTTI e Jorge Oir da Silva 

trabalhador de rede aposentado indicado da AACRT. 

 SETEMBRO: Encontro Nacional de Federações e Entidades de Base - COBAP 

Nos dias 18, 19 e 20, as diretoras Eva Beatriz, Lisete, Marli e o diretor Jairo, 

participaram do Encontro Nacional de Federações e Entidade de Base, realizado pela COBAP 

em Natal Rio Grande do Norte, com o tema principal “SIGAMOS EM FRENTE, A LUTA NÃO SE 

APOSENTA” 

Direitos dos Idosos; Competências para um líder de sucesso; Auditoria do Convênio 

INSS x COBAP; Previdência Pública e Complementar: Perspectivas; Seguridade Social, 

Previdência e Desoneração da Folha foram alguns dos temas apresentados no Encontro. 

Grupos Temáticos foram formados para avaliar assuntos como Direitos da Pessoa 

Idosa - Avanços e Desafios nos últimos 20 anos na Política do Idoso e no Controle Social; SUS 

- Avanços e Desafios na Saúde e no Controle Social; Movimento dos Aposentados - Suas 

Lutas, Conquistas e Desafios; Protagonismo da mulher no movimento dos aposentados.  

 OUTUBRO: Encontro da AACRT  

O VII Encontro da AACRT aconteceu em Laguna, Santa Catarina, no Hotel Laguna 

Tourist nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de outubro e reuniu 250 (duzentas e cinquenta) pessoas, 

superando as expectativas da organização. Em uma semana de inscrição a capacidade do 

hotel que é de 200 pessoas, esgotou-se e foi necessário acomodar mais cinquenta inscritos 

em outro hotel na cidade, com igual conforto. Uma nova logística de transporte foi 

estabelecida para buscar e levar o grupo até o local do evento, de forma a proporcionar a 

igual participação de todos. 

Durante o encontro os participantes tiveram a oportunidade de participar de 

atividades físicas orientadas diárias, palestra sobre saúde preventiva, apresentações do 

Coral, shows artísticos dos Macucos, Boca da Noite, Show Latino, Eles & Elas, o disputado 

Show de Talentos, além de jantares especiais e temáticos como Uma Noite Tropical e Uma 

Noite no Cassino, palestras e muita gastronomia. O próximo encontro será realizado 

novamente em Santa Catarina, conforme votação realizada durante o encontro.  

 OUTUBRO: Encontro dos Pensionistas  

Realizado no dia 29 de outubro, reuniu em torno de 73 (setenta e três) pessoas, sendo 

a maioria pensionistas, sempre com o objetivo de trazê-las para conhecer melhor a nossa 

sede e ampliar a sua participação na mesma. Na oportunidade as pensionistas 

homenageadas em nome das demais associadas pensionistas da AACRT foram Diva 

Antonacci e Lituina Sant’Anna.  
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 NOVEMBRO: Curso Básico de Previdência 

Nos dias 14 e 15 foi realizado na AACRT o Curso de ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE 

UMA EFPC (Entidade Fechada de Previdência Complementar), ministrado pelo Professor 

Luciano Fazio, abordando o regime de previdência complementar, suas formas de operação 

e procedimentos específicos, com ênfase para as EFPC. Destacou a importância da 

interligação entre os diversos setores da organização. Discutiu a questão da “governança” 

apresentando seus principais atores, atribuições e responsabilidades. Participaram deste 

curso 40 (quarenta) pessoas filiadas à ANAPAR-RS. 

 NOVEMBRO: Amigo Secreto e Culto Ecumênico  

Aconteceu no dia 26 de novembro o amigo secreto e culto ecumênico na sede, onde 

participaram de 159 (cento e cinquenta e nove) associados, que puderam ouvir e refletir 

sobre as mensagens de final de ano trazidas por três religiões(a católica representada pelo 

Frei Luciano, a espírita representada por Ivan Selbach e a evangélica pelo Pastor Eliseu). 

Após a celebração foram escolhidos a Miss e o Mister AACRT 2015, Iolanda Bonh e Mario 

Almeida. O Coral apresentou músicas natalinas e após houve a troca de presentes entre os 

associados seguido de um maravilhoso coquetel coroado pelo brinde com espumante. O 

evento oportunizou ainda a coleta de brinquedos para doação às crianças carentes. 

 DEZEMBRO: Confraternização e Lançamento do CD do Coral  

Na confraternização do coral realizada em almoço no dia 04/12, na sede, foi 

apresentado em primeira mão o CD com 11 (onze) músicas interpretadas pelo grupo, cujo 

lançamento será em março de 2015, no aniversário de dez anos do Coral. Neste mesmo 

evento houve a passagem da coordenação do coral de Maria José Salomé para Ana Lucia 

Centeno Selbach e para seu vice, Luiz Roberto Stern e a entrega de um presente ao maestro 

Alberto Gerst. 

 DEZEMBRO: Jantar Baile AACRT 37 Anos 

A grande festa de final de ano aconteceu no dia 06 de dezembro, no clube Geraldo 

Santana, com o tema “Viva o México”, quando 500 pessoas lotaram o salão principal do 

clube. A decoração temática esteve presente nas paredes e nas mesas, assim como nos 

trajes dos recepcionistas, ricamente coloridos com as cores do México. O buffet contemplou 

pratos de origem mexicana, assim como o tradicional o bolo de parabéns estava de acordo 

com o tema. 

Parceiros importantes da AACRT como Amauri Bueno Seguros, a seguradora Icatu, as 

agências de turismo Meridien e Lumina, a farmácia dos Comerciários, Lojas Colombo e Lojas 

Lebes contribuíram com brindes que foram sorteados entre os presentes. 

 Outras atrações engrandeceram o baile, animado pela Banda Tropical, como a 

apresentação de danças mexicanas por bailarinos da Escola de Dança Território da Dança, 

que também fizeram par  com as associadas durante o baile e um stand com bartenders 

preparando drinks com bebidas mexicanas.  
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 DEZEMBRO: Confraternização dos Empregados da AACRT 

No dia 12 de dezembro a AACRT proporcionou aos seus empregados e convidados um 

jantar dançante, na sede da associação, composto por um churrasco, brinde com espumante 

e sorteio de brindes entre os empregados e estagiários.  

 DEZEMBRO: Confraternização do Corpo Diretivo da AACRT e Entrega do Troféu 

Destaque 

 Como confraternização de final de ano da Diretoria Executiva, Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal, no dia 19 de dezembro a associação ofereceu um almoço 

preparado pelo Buffet Mont Blanck em sua sede. Na oportunidade foram homenageados 

com a entrega de diplomas e troféus destaque aos homenageados Julio Cesar Cavalcante 

Vilasco, superintendente de marketing e vendas da Unimed Porto Alegre; Ruben Dario Vives, 

idealizador do Memorial CRT; Flávio Leonardo da Silveira Rodrigues; Paulo Rui Pereira e 

Newton Lehugeur; respectivamente presidentes das entidades SINTTEL/RS, ASTTI e AACRT, 

no período inicial da histórica parceria entre as entidades.  

7.7 PERSPECTIVA COORDENAÇÃO DE EVENTOS PARA 2015  

 Reinventar os eventos já desenvolvidos e criar atividades que agreguem mais 

qualidade de vida aos sócios, bem como oferecer novas atrações nos chás. 

 Prestar homenagem às telefonistas da associação através do Arraial da Telefonista, 

oferecendo comida e músicas típicas com os festejos juninos. 

 Instalar stand em eventos realizados por entidades parceiras, visando à divulgação 

da Associação e seus serviços com a aproximação de novos sócios.  

 Manter a parceria existente para o evento do Homem de Rede com o objetivo de 

reunir mais de 300 trabalhadores ativos e aposentados, no tradicional Salchipão na 

ASTTI.   

 Ampliar a participação nos almoços mensais com as delegacias regionais e 

convidados parceiros como: (ASTTI, ANAPAR SUL, SINTTEL-RS, AFABAN, COBAP, 

FETAPERGS, APERGS).  

 Aumentar ainda mais a participação dos aposentados e sócios no Encontro dos 

Aposentados e Pensionistas da CRT, com muitas atrações que tragam a 

confraternização. O evento em 2015 será realizado em Santa Catarina, com uma 

meta de 300 participantes.  

 A perspectiva para o Dia do Pensionista é de trazer mais pensionistas para este 

evento, divulgando a AACRT e aumentando a sua participação nas atividades e 

eventos desenvolvidos na associação.  

 Para o Culto Ecumênico, trazer palestrantes dos mais diversos cultos religiosos; no 

mesmo dia realizar o anual Amigo Secreto entre os associados, contando ainda com 

a arrecadação de brinquedos para serem doados para crianças carentes de diversas 

entidades.  

 Divulgar e ampliar a participação do Coral em diversos eventos, principalmente em 

eventos das delegacias AACRT.  Criar um coral na Delegacia de Caxias.  
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 Promover um encontro de corais, convidando corais de entidades parceiras de 

Porto Alegre. 

 Organizar mais eventos de confraternização com os coordenadores voluntários e 

parceiros da AACRT.  

 Realizar o Baile de 38 anos da AACRT com a participação de mais de 500 pessoas, 

fazendo deste Baile, uma festa inesquecível com o tema.  

 Aumentar o número de sócios na ANAPAR e também conseguir ampliar a 

participação nos Seminários e Congressos mantendo-os informados sobre os 

assuntos gerais dos fundos de pensão. 

 Desenvolver ao máximo o turismo na AACRT em âmbito estadual e nacional, 

levando os aposentados a conhecer os mais diversos lugares do nosso belo Brasil.  

 Organizar mais eventos internos para os empregados da AACRT em função da 

confraternização e boa convivência entre os mesmos. 

 Criar um bloco carnavalesco para os associados se divertirem no carnaval de Porto 

Alegre, buscando externar a nossa associação.   

 Promover junto ao PGS uma corrida solidaria em um dos parques de Porto Alegre 

com objetivo de arrecadar alimentos e/ou agasalhos para doação.  
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VIII   Programa de Gerenciamento da Saúde AACRT e ASTTI 

8.1 Terceiro ano do PGS 

 O Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS teve início em setembro de 2012, ano 

em que ocorreu o maior número de adesões ao programa, com uma média de 101 pessoas 

por mês. Em 2013 a média de inclusões foi de 66 pessoas ao mês, sendo que o maior volume 

se deu a partir de julho com as captações do interior. Já em 2014 a média de adesões foi 21 

associados ao mês. 

Durante o ano de 2014 foram incluídos 248 associados no programa, sendo 59 (24%) 

do interior e 189 (76%) da capital e região metropolitana.  

A tabela abaixo mostra o número de adesões acumuladas, considerando captação 

através do banco de dados (74%), por demanda espontânea (21%) e oriundos Unimed (5%): 

 

CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT CAP INT

2012 44 194 96 68 402

2013 49 37 68 56 51 47 31 39 37 95 15 105 39 64 22 7 18 13 793

2014 10 13 11 0 17 17 10 5 38 6 11 2 25 4 13 4 12 0 10 2 23 0 9 6 248

SOMAS 59 13 48 0 85 17 66 5 89 6 58 2 56 43 50 99 71 105 243 66 141 7 95 19 1443

VISITAS DE 

PCS
TOTAIS

JUL AGO SET OUT NOV DEZJAN FEV MAR ABR MAI JUN

 

 *Visitas de PCS: refere-se à 1ª visita do programa, onde é levantado o Perfil da Condição de Saúde 

(PCS) do assistido e difere das demais visitas que são de acompanhamento. 

8.1.1  Estratificação da carteira 

Durante o programa ocorreram inativações por diversos motivos, sendo os de maior 

relevância a alta solicitada pelo paciente ou familiar e a exclusão pelo convênio (por não 

possuírem mais o plano da Unimed ou vínculo com a associação). 

 

Além das inclusões por banco de dados, demanda espontânea e Unimed, tivemos 

durante o acompanhamento algumas reativações, ou seja, assistidos que ficaram por um 

período inativados e tiveram seu acompanhamento restabelecido. No total foram 8 

reinclusões. 

Em dezembro de 2014 a classificação dos assistidos no PGS estava assim distribuída: 

 

 

 

 

MOTIVOS DAS EXCLUSÕES TOTAL %

Alta solicitada pelo paciente ou familiar 94 41%

Óbito 44 19%

Exclusão pelo Convênio 58 25%

Fora da área de abrangência 13 6%

Dificuldade de contato 8 4%

Migrou para Oncológico 11 5%

Total 228 100%



 

Faixa Etária Assistidos %

0-29 16 1%

30-39 19 2%

40-49 22 2%

50-59 194 16%

60-69 521 43%

70-79 252 21%

80-89 161 13%

90-99 37 3%

100 ou + 1 0%

TOTAL 1223 100%
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Considerando os dois programas, ao final de 2014 haviam 1.234 associados sob o 

acompanhamento da Hospitalar 

8.1.2 PGS no Interior do Estado  

 No ano anterior, o PGS avançou suas fronteiras de atendimento para o interior do 

Estado e neste ano o cronograma de visitas aos assistidos foi intenso, conforme 

demonstrado abaixo:  

 

 

 

 

Faixa Etária 

Diagnósticos 

Diagnóstico Assistidos %

Diabetes Mellitus e outros transt. endócrinos  244 20%

Doenças cerebrovasculares  11 1%

Doenças do aparelho respiratório  45 4%

Doenças do sistema nervoso  32 3%

Doenças hipertensivas  655 54%

Doenças isquêmicas do coração  32 3%

Neoplasias  10 1%

OUTROS  194 16%

Sem Diagnóstico 0 0%

Total 1223 100%
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8.1.3   Programa de Doentes Oncológicos  

 Durante o ano de 2014 o Programa Oncológico do PGS permaneceu em atividade 

atendendo um grupo de 11 assistidos ao final de dezembro, sendo a faixa etária 

predominante a de 60 a 69 anos.  

 
 

8.1.4 Atividades do PGS  

Como forma de complementar o monitoramento de saúde oferecido pelo PGS, iniciou-

se em outubro de 2013 um programa de atividades físicas orientadas, a fim de proporcionar 

aos assistidos a melhora o condicionamento físico, a sociabilidade e a qualidade de vida por 

meio da prática de exercícios.  

As atividades do PGS são orientadas pelos profissionais da Veloz, empresa que presta 

assessoria esportiva. São oferecidas gratuitamente para os assistidos e possuem um 

calendário semanal, sendo nas segundas-feiras oferecidas aulas de alongamento; nas terças 

ocorrem as caminhadas orientadas externas; nas quintas são realizadas as caminhadas e 

hidroginástica na ASTTI e nas sextas ocorrem as aulas de alongamento seguida das aulas de 

zumba. Como tratamento complementar, ainda é oferecida a massagem terapêutica às 

terças e quintas, com duração de 15 minutos.  

O número de participantes por mês nas atividades do PGS em 2014 está descrito no 

Mês PCS Mês PCS Acomp. Mês PCS Acomp. Mês PCS Acomp. Mês PCS Acomp. Mês PCS Acomp.

1. Guaíba 10 jul-13 8 nov-13 2 8 fev-14 0 5 jun-14 0 6 out-14 0 7

2. Caxias do Sul 32 jul-13 31 nov-13 3 18 mar-14 0 27 jul-14 1 26 out-14 0 21

3. Novo Hamburgo 23 ago-13 22 nov-13 2 13 dez-13 1 6 fev-14 0 18 jun-14 0 24 out-14 2 19

4. Taquara 5 ago-13 6 nov-13 0 5 fev-14 0 5 jun-14 0 5 out-14 0 6

5. Tramandaí 6 ago-13 6 jan-14 1 7 mai-14 1 7 set-14 0 4

6. Osório 11 ago-13 8 jan-14 0 12 mai-14 3 8 set-14 0 8

7. Imbé 6 ago-13 6 jan-14 1 6 mai-14 0 6 set-14 0 7

8. Capão da Canoa 10 ago-13 4 jan-14 5 8 mai-14 0 11 set-14 0 5

9. Taquari 16 ago-13 19 dez-13 3 13 abr-14 0 15 ago-14 0 16 dez-14 0 16

10. Santa Cruz 34 ago-13 25 dez-13 7 17 abr-14 1 22 ago-14 0 26 dez-14 0 28

11. Santa Maria 52 set-13 46 dez-13 3 38 abr-14 4 35 ago-14 3 45 dez-14 3 46

12. Pelotas 35 set-13 34 jan-14 2 31 mai-14 0 35 set-14 0 33

13. Rio Grande 28 set-13 25 jan-14 3 11 mai-14 2 26 set-14 0 25

14. Lajeado 14 out-13 12 fev-14 0 9 jun-14 2 19 out-14 0 14

15. Cruz Alta 9 out-13 6 mar-14 2 4 jul-14 1 6 nov-14 0 6

16. Ijuí 3 out-13 4 mar-14 0 4 jul-14 0 4 nov-14 0 0

17. Santo Ângelo 16 out-13 16 mar-14 2 12 jul-14 0 14 nov-14 0 14

18. Passo Fundo 23 out-13 18 mar-14 8 14 jul-14 1 20 nov-14 0 18

19. Erechim 9 out-13 7 mar-14 5 4 jul-14 0 10 nov-14 0 12

Total 342 303 49 234 16 281 4 288 3 148 2 19

CRONOGRAMA INTERIOR

4º CICLO1º CICLO 2º CICLO 3º CICLONº 

assistidos 

por cidade 

em set-14

Cidades

5º CICLO 6º CICLO

Faixa Etária Assistidos %

0-29 0 0%

30-39 0 0%

40-49 0 0%

50-59 1 9%

60-69 5 45%

70-79 3 27%

80-89 2 18%

90-99 0 0%

TOTAL 11 100%
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gráfico a seguir: 
 

Participantes por mês 

Janeiro 15 

Fevereiro 24 

Março 39 

Abril 37 

Maio  46 

Junho  41 

Julho  31 

Agosto 28 

Setembro 44 

Outubro 66 

Novembro 54 

Dezembro 56 

 

Além das atividades previstas no calendário semanal, em 2014 o grupo da caminhada 

participou da Corrida e Caminhada da Esperança, realizada no dia três de agosto, 

percorrendo os 4 Km com sobra de energia Foram comemorados os aniversários de cada 

mês e, ao final do ano, a confraternização de encerramento  realizada no Sítio Pueblo, 

reuniu 54 participantes com a realização de atividades, amigo secreto e muita diversão.  
 

8.2  Perspectivas do PGS para 2015 

 Para 2015, o Programa tem por objetivo ampliar o número de assistidos pelo PGS, 

além de iniciar o Programa de Saúde Preventiva, cuja finalidade são as ações de 

prevenção em saúde junto aos demais associados das entidades AACRT/ASTTI que 

possuem cobertura do plano de saúde UNIMAX; 

 Como forma de melhorar o custeio do PGS para 2015, uma nova proposta pactuada 

com a Hospitalar reconsiderará o pagamento per capita, distribuindo a carteira em 

5 (cinco) módulos, com características individuais de acompanhamento.  

MÓDULOS 
 

% 
DISTRIBUIÇÃO 

CARTEIRA 

SUPER IDOSO média 12 eventos/ano 12% 

CRÔNICO I média 10 eventos/ano 8% 

CRÔNICO II média 7 eventos/ano 32% 

CRÔNICO III média 3 eventos/ano 20% 

INTERIOR média 8 eventos/ano 28% 

 Outro objetivo a se buscar é o crescimento quantitativo de participantes nas 

atividades do PGS, ampliando a participação de assistidos que não realizam 

nenhuma atividade física; 

 Desenvolver atividades sócio-educativas e preventivas, em parceria com as áreas de 

Serviço Social e de Eventos da AACRT, promovendo a integração dos associados e a 
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busca pela melhoria da saúde física e mental do quadro social e estimular hábitos 

de alimentação saudável, por meio da orientação de uma dieta equilibrada, 

também constituem metas a serem atingidas no próximo ano. 

8.3   Demonstrações de Resultados Contábeis/Financeiros  do PGS em 2014  

 O Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS, em seu terceiro ano de operação, 

conseguiu atingir sua principal meta, que era, em última análise, melhorar a qualidade de 

vida dos associados do grupo de doentes crônicos. Num segundo e também importante 

momento, o Programa permitiu reduções importantes nos índices de reajuste das 

mensalidades negociados pelas Entidades com a Unimed Porto Alegre.  

 Seguem as demonstrações contábeis que fornecem, respectivamente, as situações 

econômica e financeira do Programa de Gerenciamento de Saúde: 

1) Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2014: 

CONTA VALOR 

(+) Contribuições da AACRT 

(+) Contribuições da ASTTI 

(+) Receita financeira  

       Total de receitas (1)   

 (-) Despesas com saúde  

 (-) Despesas administrativas  

 (-) Despesas tributárias  

      Total de despesas (2)  

 (=) Superávit do exercício (1) - (2) 

1.070.859,59 

403.438,73 

49.377,95 

1.523.676,27 

(1.552.815,60)  

(113.518,88)  

(8.123,68) 

1.674.458,16 

(150.781,89) 

2) Balanço Patrimonial em 31/12/2014: 

CONTA ATIVO PASSIVO 

BANRISUL - Conta corrente 

BANRISUL - CDB 

Contribuições a receber 

Tributos a recolher 

Fornecedores  

Patrimônio Líquido 

TOTAL 

35,30 

340.181,51 

128.348,95 

 

 

 

468.565,76 

 

 

 

7.598,30 

11.540,00 

449.427,46 

468.565,76 
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IX   Assuntos Relevantes Desenvolvidos em 2014 

 Mudança da Empresa Externa responsável pela Escrituração Contábil da AACRT 

 Em vista da aposentadoria do contador Carlos Adão Rodrigues, a partir de 01 de 

janeiro de 2014, a empresa Juriscontábil Assessoria Associativa e Empresarial Ltda. deixou de 

prestar serviços para a AACRT, sendo contratada em seu lugar para responder pela 

escrituração das contas da AACRT, a empresa do Contador Gilberto Bristot.  

 Indicação de representante para o Conselho Estadual da Saúde do RS  

 Atendendo pedido da FETAPERGS, a Diretoria Executiva indicou para fazer parte do 

Conselho Estadual da Saúde do RS as associadas Ana Maria Albernaz, como conselheira 

titular e  Ironita Rezende, como conselheira suplente.  

 Concessão de Título de Sócio Benemérito 

 Na reunião da Diretoria Executiva do dia 10 de abril de 2014 (Ata nº809) foram 

aprovados, em conformidade com o Capítulo II, Artigo 5º, Parágrafo 3º, do Estatuto, para 

serem agraciados com o titulo de Sócio Benemérito os seguintes associados efetivos que 

prestaram relevantes serviços à Associação: Ivo Edgar Heilmann (homenagem póstuma), 

Dalva Leal Martins, Zaida Gussi Donadel, João Galdino Paranhos, Saturnino Manoel da Rosa e 

Dagomir Bernardino Martinez. Os nomes foram aprovados por unanimidade pelo  Conselho 

de Administração no dia 24 de abril e ratificados pela Assembleia Geral Ordinária no dia 29 

de abril de 2014. 

 Proposta de doação da Sede Social da Associação da CRT do CRO de Lajeado – 

AECO  

 A AACRT recebeu como doação dos associados de Lajeado uma área de 

aproximadamente um hectare (10.000 m2),  com valor de mercado de um milhão de reais, 

dotado de sede social, campo de futebol, cancha de bocha,  quiosque e residência de 

caseiro. 

 Em  Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 01/08/2014, os associados da 

AECRT-Lajeado, aprovaram por unanimidade a dissolução da AECRT-Lajeado e a destinação 

do patrimônio líquido à AACRT, garantindo a manutenção e utilização do referido 

patrimônio.  A documentação da transferência do patrimônio e os registros em cartório 

foram providenciados a partir daí.  

 Com a incorporação deste imóvel ao seu patrimônio social, a associação fará os 

investimentos necessários para a reforma e assumirá as despesas de manutenção, cujo custo 

mensal está estimado em R$ 2.000,00 mensais, ficando a cargo da Delegacia Regional de 

Lajeado o gerenciamento da utilização e manutenção da sede. 

 Empréstimo ao SINTTEL/RS 

 Atendendo pedido formalizado por carta pelo SINTTEL/RS, a AACRT realizou 

empréstimo da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para quitação de uma dívida 

determinada pela Justiça, cujo prazo legal era o dia 15 de julho de 2014. A proposta para 

quitação do empréstimo oferecida pelo SINTTEL/RS foi o pagamento em espécie no 
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momento do recebimento do Consórcio que estava por ser finalizado e a garantia de uma de 

suas propriedades. Após análise da Diretoria, com aprovação do Conselho de Administração,  

foi definido que o pagamento do empréstimo será efetuado até o dia 10 de abril de 2015, 

em prazo anterior a mudança da atual gestão administrativa, acrescido de juros de 1% ao 

mês, pro rata die, e correção monetária pelo INPC. No Contrato Particular de Mútuo firmado 

entre as partes no dia 17/07/2014 com o acompanhamento jurídico dos advogados que 

prestam assessoria à AACRT, o SINTTEL/RS colocou ainda como garantia, em hipoteca, o 

imóvel de sua propriedade situado na Rua General Auto número 349, no Centro Histórico de 

Porto Alegre, cuja avaliação aproximada é de R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil 

reais).  

 Novo número do telefone chave da AACRT 

 Como medida para melhorar a comunicação e reduzir custos operacionais, a AACRT 

efetuou a troca da empresa operadora de telefonia. Com isto, o novo número chave digital 

da AACRT passou a ser (51) 3076-2450, em lugar do antigo (51) 3219-1059. 

 Abertura da categoria de Sócio Contribuinte Convidado 

 Visando a ampliar a composição de associados definido no Capítulo II, Art. 5º do 

Estatuto, em caráter “ad referendum” da Assembleia Geral Extraordinária, o Conselho de 

Administração aprovou a proposta da Diretoria Executiva de abertura, a partir de 01 de 

outubro de 2014, da categoria de Sócio Contribuinte Convidado, cujo objetivo principal é  

oxigenação dos planos de saúde e seguro de vida, oferecidos pela Associação.  

 Nesta nova categoria, o Sócio Contribuinte titular poderá associar, na condição de 

Sócio Contribuinte Convidado, pessoas de seu grupo familiar de primeiro grau de parentesco 

consanguíneo (pai, mãe e filhos), considerando também inclusos os cônjuges ou 

companheiros (as) do Sócio Contribuinte e dos parentes.  

 Com esta alteração o Estatuto passa a ter a seguinte redação: Capítulo II, Art. 5º, no 

final do §2º: Serão considerados sócios contribuintes convidados àqueles pertencentes ao 

grupo familiar de contribuinte titular. 

a) Considera-se como grupo familiar os parentes de primeiro grau de consanguinidade, 

considerando-se inclusos os cônjuges ou companheiros(as) dos sócios contribuintes e 

dos parentes. 

 Título Destaque AACRT  

 Na reunião do Conselho de Administração de 30/09/2014, ata nº 206, foi aprovado 

pela unanimidade dos conselheiros a concessão do título Destaque AACRT a Júlio César 

Cavalcante Wilasco, Superintendente de Marketing e Vendas da Cooperativa Médica 

Unimed Porto Alegre; Ruben Dario Vives, idealizador do Memorial CRT, Flávio Leonardo da 

Silveira Rodrigues, Paulo Rui Pereira e Newton Lehugeur, presidentes das entidades 

SINTTEL/RS, ASTTI e AACRT, no período inicial da histórica parceira entre as referidas 

entidades.  

 A entrega dos troféus e do diploma aos homenageados foi efetuada em cerimônia 

realizada no dia 19 de dezembro, na última reunião do ano do Conselho de Administração, 
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durante as festividades de encerramento do exercício entre os membros dos órgãos 

administrativos (Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal). 

 Processo de isenção tributária do IPTU 

 A AACRT obteve êxito na ação impetrada contra a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

conquistando a isenção do IPTU, referente ao ano de 2012, dos imóveis da Rua Dr. Ramiro 

D’Ávila nº 176 no valor de R$6.166,10 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos) 

e da Rua Princesa Izabel nº 160, apto 610, no valor de R$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito 

reais e oitenta centavos). Com relação aos cinco anos anteriores a 2012, a devolução será 

buscada pelo escritório de advocacia Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados. 

 Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS: Verba orçamentária complementar 

 A fim de equilibrar financeiramente o Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS, as 

entidades AACRT e ASTTI decidiram colocar, a partir do mês de janeiro de 2015, às suas 

expensas, separadamente, o valor percentual de 0,4% (ponto quatro por cento) do valor 

base de cálculo, que aproximadamente representa 10% (dez por cento) do valor total do 

PGS. O Conselho Deliberativo aprovou a decisão da Diretoria Executiva da AACRT. 

 Inauguração da sede Social de Caxias do Sul - Parceria com o SINTTEL/RS 

 No dia 30 de julho a Diretoria Executiva da AACRT, representantes dos Conselhos de 

Administração e Fiscal e Diretores do SINTTEL, participaram da  inauguração da nova sede 

social da Delegacia Regional de Caxias do Sul, instalada em uma excelente casa alugada em 

parceria com o SINTTEL/RS. 
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X – Contingência Fiscal 

 No dia 24 de abril o Supremo Tribuna Federal – STF julgou, por unanimidade de seus 

pares, a inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22 da Lei 8.212/91, referente à 

cobrança da contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor 

dos serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho (no presente caso a Unimed 

Porto Alegre), com recolhimento pelo prestador do serviço (AACRT). Essa tentativa de 

cobrança extrapolava as regras constitucionais referentes ao financiamento da seguridade 

social.  

 Os valores cobrados da AACRT pela Secretaria de Receita Federal – SRF, eram 

formados por três processos tributários: - a primeira autuação abrangia o período de 

11/2001 até 12/2006; - a segunda autuação abrangia o período de 01/2007 até 12/2008; - a 

terceira autuação abrangia o período de 01/2009 até 12/2010, totalizando em dezembro de 

2014 um valor correspondente a duas vezes e meia o valor de seu patrimônio.  

Foi uma enorme vitória galgada na paciência, persistência e certeza de que seus 

administradores estavam gestionando na direção certa. 

 Com esse julgamento, a AACRT ficará aguardando que no decorrer do ano de 2015, o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal do Brasil, vinculado ao 

Ministério da Fazenda, nos termos da legislação em vigor, extinga totalmente os 

lançamentos fiscais constantes nos processos tributários acima citados. 
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XI - Mensagem da Diretoria Executiva 

 Com imensa satisfação, nós, membros da Diretoria Executiva da AACRT, ao findar essa 

segunda gestão, registramos neste documento os avanços até aqui conquistados para e 

pelos nossos associados, com pleno sentimento de que o compromisso assumido em cada 

um dos pleitos foi cumprido.  Melhor do que isto, outras aspirações não manifestas foram 

conquistadas e o maior desafio a ser deixado para as próximas gestões é buscar mais espaço 

físico para acomodar muito mais associados e seus familiares, estender a todos as mesmas 

oportunidades que os assíduos já possuem e ampliar a gama de opções que a AACRT oferece 

na busca pela tão almejada qualidade de vida.  

 Encerramos 2014 com um sentimento de alívio, como há muitos anos não 

sentíamos, graças à boa notícia de que não vamos precisar pagar uma importância que não 

tínhamos a título de INSS sobre as consultas do Plano de Saúde UNIMED. A parte 

contingenciada para pagamento desta dívida voltou para o patrimônio da AACRT e poderá 

ser revertido em benefícios para todos os associados. 

 Isso não significa que vamos relaxar a nossa atenção com os assuntos que podem 

nos trazer algum risco, como a Fundação Atlântico, o INSS e as decisões governamentais que 

nos atinjam. Continuamos cada vez mais atentos e cientes de que o nosso futuro só depende 

da nossa própria luta. 

 Importante ressaltar que o trabalho voluntário desenvolvido na AACRT, aqui 

incluindo todos os que doam gratuitamente seu tempo em benefício dos demais sócios, traz 

aos prestadores um sentimento de grande satisfação pessoal e de dever cumprido. Isto se 

pode resumir em uma palavra: cidadania. Essas pessoas merecem o nosso especial 

agradecimento em nome de todo o quadro social da Associação dos Aposentados da CRT.   

 Nosso agradecimento também aos sócios que vem prestigiando a sua associação 

desde o início, apoiando-a igualmente nos tempos bons e nos ruins. 

 Aos sócios que passaram ou voltaram a frequentar as atividades e eventos da 

AACRT, cabe também um "muito obrigado" pelo voto de confiança e um "continuem 

conosco". 

 Muito ainda há por se fazer, mas o importante para que se busque sempre o melhor 

é que o quadro social acredite e apoie as decisões do grupo que elegeu.  
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XII  Demonstrações Financeiras e respectiva análise 
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XIII Parecer conselho fiscal 
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XIV  Parecer Conselho de Administração 

 

 

 


