
 



Associação dos Aposentados da CRT - AACRT 

Relatório de Diretoria de 2015 

 

 

 

  1 

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT 

 

 

 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2015 

 

 

 

 

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 2015 na 

AACRT, incluindo as informações e comentários referentes à situação 

econômico-financeira, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados 

em 31/12/2014 e 31/12/2015. 

 

A Diretoria Executiva 
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I  Plano de Ação para o ano de 2016 

 O Plano de Ação para o ano de 2016, aprovado pela Diretoria Executiva em 

20/10/2015 - Ata nº 826 e pelo Conselho de Administração em 22/10/2015 – Ata nº 218, é 

o seguinte: 

01   Contratação de médico ou empresa médica para proceder na análise dos gastos 

(glosas) com serviços hospitalares de associados. 

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

AACRT o estímulo às campanhas de vacinação contra a gripe e pneumonia. 

03   

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

financeiramente. 

3.2 - Continuar os estudos, através de grupo de trabalho, para a viabilização de um plano 

de inclusão social da saúde assistencial que atenda aos associados. 

04    Continuar os estudos para a criação e implantação de uma nova entidade 

denominada de “Instituto”, voltada exclusivamente para o atendimento da área 

social. 

05   Continuar os estudos, através de grupo de trabalho, para 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    Criação 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 - Recuperação de peças, livros e encadernações;  

7.6 - Continuidade do trabalho da empresa contratada para realização do audiovisual, para 

coletar e gravar os depoimentos de aposentados (ou personalidades) ilustres que 

fizeram parte da história da CRT;  
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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 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 malas diretas, além 

da publicação no informativo O Jubilado. 

11   Implantar para os empregados da AACRT, através de contratação de empresa 

externa, programa de saúde preventiva. 

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   Implementar ferramenta de monitoramento de atividades de negócio, através do 

mapeamento dos processos e de indicadores e criação de aplicativo para 

comunicação e interação com associados e com as Delegacia Regionais. 

14   Dar continuidade à implantação da informatização de todas as áreas internas da 

AACRT, visando à interligação entre as mesmas. 

15    Dar continuidade ao Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS, no subprograma 

dos crônicos, do oncológico e da saúde preventiva. 

16     Plano de ação para as Delegacias Regionais. 

1.1   Plano de Ação das Delegacias Regionais para o ano de 2016 

 Foram definidas as seguintes ações para o Interior do Estado para o ano  de 2016: 

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

AACRT às Delegacias Regionais; 

2 - Sistema de voluntariado - dar continuidade as atividades de voluntariado no 

interior; 

3 - Previsão de verba orçamentária para passeio entre Delegacias, incluindo a 

visitação turística e roteiros gastronômicos dentro do Estado RS; 
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4 - Dar continuidade ao estudo de implantação de locais das Delegacias, em parceria 

com o SINTTEL ou não; 

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 às visitas do PGS, em periodicidade semestral, aos associados 

residentes nas Delegacias Regionais. 

 

II  Políticas de Gestão  

 O foco principal de gestão da AACRT em 2015 foi o bem-estar do associado. 

Mantendo a premissa de que o crescimento do quadro social é uma das principais bases de 

sustentação e de continuidade da associação, a conquista de novos sócios, tanto na 

categoria de Sócio Efetivo, quanto na de Sócio Contribuinte ou na recente categoria de 

Sócio Convidado, foi uma das metas mais perseguidas durante este exercício, em um peso 

equivalente ao da busca da manutenção da saúde do quadro social. Uma maior dedicação 

ao sócio do Interior é outra meta que vem sendo perseguida nos últimos anos.  

 O aprimoramento dos controles gerenciais, da permanente manutenção das 

instalações da Sede e a melhoria do atendimento prestado ao associado também foram 

objetivos buscados em 2015.  As políticas e procedimentos operacionalizados em 2015 

foram os seguintes: 

2.1 Quadro de associados da AACRT 

 O total de sócios da AACRT em 31/12/2015 era de 4.550 pessoas.  

  Sócios AACRT Dez/14 Dez/15 

Efetivos 3366 3328 

Contribuintes 984 1.182 

 Convidados - 40 

Total 4350 4550 

PERÍODO jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total

Inclusões Sócios Efetivos 2 2 4 4 3 2 1 3 5 0 4 1 31

Inclusões Sócios Contr. 15 8 25 13 15 20 18 32 30 20 52 16 264

Inclusões Sócios Conv. 3 2 1 5 2 3 3 2 8 4 2 6 41

TOTAL DE INCLUSÕES 20 12 30 22 20 25 22 37 43 24 58 23 336- -
Exclusões Sócios Efetivos 2 8 3 8 3 8 3 6 10 8 2 8 69
Exclusões Sócios Contr. 1 5 10 4 10 5 4 3 4 4 1 15 66

Exclusões Sócios Conv. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

TOTAL DE EXCLUSÕES 3 13 14 12 13 14 7 9 15 12 3 24 139

TOTAL DE SÓCIOS EFETIVOS 3366 3360 3361 3357 3357 3351 3349 3346 3341 3333 3335 3328
 

 

TOTAL DE SÓCIOS CONTR. 998 1001 1016 1025 1030 1045 1059 1088 1114 1130 1181 1182

TOTAL DE SÓCIOS CONV. 6 8 8 13 15 17 20 22 29 33 35 40  

TOTAL SÓCIOS VIG MÊS A MÊS 4370 4369 4385 4395 4402 4413 4428 4456 4484 4496 4551 4550
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MÊS DE COMPETÊNCIA jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total

C OR R ESPON D ÊN C IA S R EC EB ID A S 170 135 170 133 187 144 156 169 154 169 155 169 1911

C OR R ESP. EM IT ID A S ( PR OT. GER A L) 9 9 12 26 33 20 18 22 32 11 15 25 232

C OR R ESP. EM IT ID A S ( C IR C U LA R ES) 1 3 7 4 5 4 6 4 5 2 8 5 54

TOTA L D E C OR R ESP. EX PED ID A S 10 12 19 30 38 24 24 26 37 13 23 30 286

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 2015 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): 

PERÍODO jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 

             
SÓCIOS BENEMÉRITOS 41 41 40 41 44 43 43 45 44 43 46 46 

 

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 2015 a AACRT recebeu 1.911 correspondências e encaminhou 286 cartas, sem 
considerar o envio de cinco edições de informativos e de diversas cartas-circulares a todo o 
quadro de associados.  
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2.3 Interiorização   

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

benefícios e oportunidades também aos sócios de fora do entorno de Porto Alegre, seja a 

partir da abertura de novas sedes de Delegacias Regionais, algumas gerenciadas em 

parceria com o SINTTEL, pelo aparelhamento destas sedes, assim como pela oferta de 

vantagens aos sócios do interior, sempre dentro das peculiaridades de cada Delegacia, de 

forma similar àquelas disponibilizadas aos sócios de Porto Alegre. Essa diretriz, 

implementada com sucesso, vem aproximando mais o sócio do interior ao da Capital, assim 

como aumentando a integração das Delegacias entre si. Os investimentos da AACRT em 

suas Delegacias Regionais em 2015 foram: 

BENTO GONÇALVES 

Aquisição de Notebook e Impressora (04-11-15); 

CANOAS  

Integração entre Delegacias -  Novo Hamburgo (09-10-15);    

CACHOEIRA DO SUL 

Encontro com almoço (27-03-15); passeio até Santa Cruz do Sul para participar do “Arraiá” 

das Telefonistas - Intercâmbio entre Delegacia (25-06-15); transporte até Santa Maria para 

participar de Intercâmbio entre Delegacias (26-06-15); Chá para sócios da Delegacia (24-07-

15 e 12-11-15); 

CAXIAS DO SUL 

Desenvolvimento humano em grupo (01-04-15); passeio até Jaquirana (16-04-15); 

participação na posse da diretoria AACRT (29-04-15); almoço comemorativo dia das mães 

(08-05-15); encontro comemorativo dia das telefonistas (27-06-15); intercâmbio entre 

Delegacias - Novo Hamburgo (09-10-15); almoço de encerramento de ano (24-11-15); 

passeio a Nova Petrópolis (16-12-15);   

LAJEADO 

Almoço festivo entre sócios primeiro semestre (12-06-15);passeio a Santa Maria – 

intercambio entre Delegacias (20-06-2015); Encontro festivo encerramento do ano (10-12-

15);   

NOVO HAMBURGO  

Aquisição de equipamentos e utensílios para a Delegacia: Rak  e  painel  para  TV,  DVD  e 

NET, duas mesas de escritório, armário para arquivo (02-04-15), botijão de gás, pacote 

internet e telefone (02-04-15); encontro festivo dos sócios da Delegacia -primeiro semestre 

(17-06-15); aquisição de impressora, globo e material para jogo de bingo (25-06-15); 

inauguração da sede da Delegacia (06-07-15); Instalação de porta de vidro na nova sede 

(18-08-15);   

PELOTAS 

Aquisição e instalação de antena parabólica na sede da Delegacia (25-06-15); colocação de 

forro na sede da Delegacia (23-07-15); intercâmbio entre Delegacias - ida a Novo 

Hamburgo (09-10-15); participação de Jogos da AACRT em Imbé (15-11-15); Encontro 

festivo de encerramento de ano (11-12-15);  

 



Associação dos Aposentados da CRT - AACRT 

Relatório de Diretoria de 2015 

 

 

 

  9 

RIO GRANDE 

Curso de informática – subsídio 60% para cada aluno sócio participante (25-06-15); 

aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para a nova sede da Delegacia (10-12-15);   

SANTA CRUZ DO SUL 

Participação da Delegacia no almoço mensal em Porto Alegre (11-03-15); passeio a Santa 

Maria - Intercâmbio entre Delegacias (20-06-15); Encontro festivo de encerramento de ano 

(04-12-15);  

SANTA MARIA 

Participação no Baile Estadual de Aposentados (23-01-15); participação na posse Nova 

diretoria AACRT (29-04-15); aquisição de armário de aço com 8 portas para a Delegacia (07-

05-15); Chá em comemoração ao dia das mães (08-05-15); participação no almoço mensal 

de Porto Alegre (10-06-15); passeio a Vale Vêneto (23-07-15); Almoço festivo dia dos pais;  

aquisição de equipamentos para a Delegacia:  forno elétrico 44 L., forno Micro-ondas 30L, 

impressora multifuncional  (18-08-15);   Intercâmbio entre Delegacias - Ida a  Cruz Alta/Ijuí  

(12-10-15); Participação do Baile de Aniversário da AACRT  em Porto Alegre (05-12-15); 

Encontro festivo de encerramento do ano  (28-11-15);   

TAQUARI 

Jantar festivo em comemoração 80 anos do sócio fundador Pedro Capellão (04-05-15); 

Realização de Curso de Informática na Delegacia - Subsídio de 50% por sócio participante 

(23-07-15);   

VIAMÃO 

Aquisição de um notebook e uma impressora para a Delegacia (20-10-15);   

2.3.1    Encontro com as Delegacias Regionais  

 O primeiro Encontro das Delegacias Regionais de 2015 foi realizado em Porto Alegre, 

no Hotel Embaixador, entre os dias 19 e 21 de maio, abordando assuntos importantes 

como o Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS, GINP e a revisão orçamentária, entre 

outros. Participaram 30 pessoas entre Delegados e Vice-Delegados. 

 O segundo Encontro ocorreu no período de 21 a 24/09/15, no Samuara Hotel, em 

Caxias do Sul/RS. O Encontro, que reuniu 30 Delegados e Vices, teve como objetivo 

principal o planejamento estratégico e o orçamento das Delegacias Regionais para 2016, 

além de atualizar os Delegados com informações sobre o GINP, Fundação Atlântico e 

eleições no Sinttel. Presentes Iolanda Bohn, Ironita Resende, Enoir Kowalski da Silva, Marly 

de Roma Pinheiro Prado e Jorge Oir da Silva, representando do Conselho de Administração 

e Luiz Carlos Abrão da Paz, Inês Zanetti e Doroty Carmem Tomazi de Bona, representando o 

Conselho Fiscal da AACRT. 

 Os participantes do evento receberam a noticia do falecimento da delegada de Caxias 

do Sul, Lourdes Tessari, fato que consternou a todos. Os corais de Porto Alegre e de Caxias 

cantaram em homenagem à Delegada.  

 Outros temas foram tratados, como planejamento e orçamento das Delegacias para 

2016, manifestação de representantes do GINP sobre suas atividades. Ao final, a ex-

Delegada de Rio Grande, Dalva Leal Martins, dedicou uma manhã de autógrafos do seu 

livro " CRT - Uma Grata Lembrança" aos presentes. 
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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 2015 

 

 

 

 

 

 
Plano Ano de 2014 Ano de 2015 Crescimento Em % 

Plano Antigo 276 248 -28 -10,14 

Unifácil 199 325 126 63,32 

Unimax 5852 5653 -199 -3,40 

Unimax Func. 25 26 1 4,00 

SOS UNIMED 143 245 102 71,33 
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INCLUSÕES UNIMED - 2015 

Período PLANO ANTIGO UNIFACIL UNIMAX UNIMAX FUNC. SOS UNIMED 

Posição em 01/01/2015 276 199 5852 25 143 

Inclusões em 2015 00 166 199 02 125 

Exclusões em 2015 28 40 398 01 23 

Posição em 31/12/2015 248 325 5653 26 245 
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3.1.2    Migrações para o Plano Unimax em 2015 
 

Plano/mês jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total

Migração 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Plano/mês jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total

Migração 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Plano/mês jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total

Migração 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Quadro Geral - Titulares Unimed

Quadro Geral - Dependentes Unimed

Quadro geral - Usuários

 

3.1.3   UNIMED – Resumo dos Índices de Reajuste em 2015 

Reajuste Plano Não Regulamentado (Antigo AMB): 25,00% 

Reajuste Plano Regulamentado (Unimax): 13,00%  

Reajuste Plano Regulamentado (Unifácil): 15,00%  

Reajuste Plano Regulamentado (Unimax - Funcionários): 9,25%  

3.1.4  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. 

3.1.5 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. 

3.1.6 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 
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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. 

3.1.7  Benefícios Família concedidos no período 

 O plano UNIMAX concedeu o Benefício Família* a 10 dependentes de sócios titulares 

falecidos no ano de 2015, fechando o ano com 62 pessoas recebendo o Benefício. Em 2015 

a posição dos Benefícios Família concedidos era a seguinte:   

Período 
Usuários que solicitaram 

benefício 

Posição em 01/01/2015 56 

Inclusões em 2015 10 

Exclusões em 2015 04 

Posição em 31/12/2015 62 

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Centro Clínico Gaúcho  

O Centro Clínico Gaúcho teve uma redução de 1 (um) usuários no ano de 2015, 

considerando 03 inclusões e 04 exclusões de associados (4,05%) 

Período C. Clínico Folha Fundação C. Clínico Doc/Débito Total Usuários 

Posição em 01/01/2015 25 45 70 

Inclusões em 2015 00 03 03 

Exclusões em 2015 01 03 04 

Posição em 31/12/2015 24 45 69 
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3.2.1 Índice de Reajuste em 2015 - Centro Clínico Gaúcho  

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários até 58 anos Região Metropolitana: 9,31% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários acima 59 anos Região Metropolitana: 9,31% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários Agregados: 19,18% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários Interior/RS: 19,18% 

3.3 Ecco-Salva Emergências Médicas 

 O convênio com Ecco-Salva Emergências teve uma redução de 51 associados em 

2015, encerrando o mês de dezembro/15 com 480 usuários. 

Período 
Ecco-Salva 

Folha 
Ecco-Salva 
Doc. Banco 

Total 
Usuários 

Posição em 01/01/2015 507 24 531 

Inclusões em 2015 08 03 11 

Exclusões em 2015 51 11 62 

Posição em 31/12/2015 464 16 480 

 

 

3.3.1 Índice de Reajuste de Ecco-Salva Emergências Médicas  em 2015. 

  Reajuste Plano: Não ocorreu reajuste em 2015. 

 

 

 

 

 

 



Associação dos Aposentados da CRT - AACRT 

Relatório de Diretoria de 2015 

 

 

 

  14 

IV   Seguro de Vida 

4.1  Movimentação Cadastral 

 Em 2015 o número de segurados do seguro de vida em grupo da AACRT teve uma 

redução de 21 pessoas (-1,58%), passando de 1.342, em jan/15, para 1.321, em dez/15.    

PERÍODO jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total 

  
            

  

TOTAL DE INCLUSÕES 5 0 2 4 18 14 4 11 8 1 3 8 78 

              
TOTAL DE EXCLUSÕES 4 3 6 8 8 6 7 5 12 2 4 5 70 

              
ALTER CAP. SEG. / AJUSTES 0 0 0 0 0 0 0 26 2 1 0 0 29 

              TOTAL DE SEGURADOS 
VIGÊNTES MÊS A MÊS 

1342 1339 1335 1331 1341 1349 1346 1326 1320 1319 1318 1321 
 

 

 

4.2 Sinistralidade 

 Durante o período em análise, houve um total de 47 eventos que demandaram 

pagamento de seguro, todos por morte natural.   

 

PERÍODO jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total 

MORTE NATURAL 0 5 4 5 3 8 1 4 6 4 3 4 47 

MORTE ACIDENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.5 Faturamento versus Sinistralidade 

Mês 
Competência jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total 

  
            

  

Total Faturas 266.534,10 265.860,09 265.860,09 264.246,31 264.305,66 264.653,39 263.354,51 263.348,87 261.597,15 261.177,61 321.790,10 321.408,04 3.284.135,92 

  
            

  

Sinistros 0,00 312.055,74 208.284,00 280.249,63 198.900,00 475.272,32 66.300,00 265.200,00 284.376,33 233.113,97 91.817,83 287.699,40 2.703.269,22 

                            

Saldo bruto 266.534,10 -46.195,65 57.576,09 -16.003,32 65.405,66 
-

210.618,93 197.054,51 -1.851,13 -22.779,18 28.063,64 229.972,27 33.708,64 580.866,70 
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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 existe para vigiar e estudar 

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

Previdência Complementar Pública. 

          No ano de 2015 os principais assuntos tratados foram: 

 Elaboração do Planejamento do GINP para o ano de 2015; 

 Embate com a PREVIC e com a Fundação Atlântico de Seguridade Social no que se 

refere aos assuntos referentes às eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e 

a mudança do cálculo das reservas matemáticas de atuarial para financeira, 

mudando compromisso assumido no Termo de Transação Judicial – TTJ; 

 Continuidade das parcerias políticas e administrativas com a Associação dos 

Participantes de Fundos de Pensão – ANAPAR, com a FITRATELP, com a FENAPAS e 

com a FETAPERGS. 

 

5.2  ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão 

 Seminário ANAPAR Sul - Dias 18 e 19 de setembro, no auditório da Aiamu, em 

Porto Alegre, 190 pessoas de todo o país participaram do XII Seminário da 

Regional ANAPAR-RS, sendo a AACRT representada com 30 associados, além da 

Diretora Vice-Presidente Eva Beatriz Correa, que mediou o primeiro painel. Temas 

apresentados: “Ações Necessárias para o Restabelecimento da Confiança nas 

EFPC’s e para o Crescimento da Previdência Complementar no Brasil”, “A Defesa 

dos Direitos dos Participantes e suas Consequências na Previdência 

Complementar” e “Atuação dos Representantes dos Participantes na Gestão dos 

Fundos de Pensão - Abordagem sobre como manter a relação com os 

participantes que o elegeram, Conflitos de Interesses - Transparência – 

Comunicação”, “A Atuação da ANAPAR junto aos Órgãos Gestores da Previdência 

Complementar”. A Deputada Federal Maria do Rosário Nunes mais uma vez 

prestigiou o evento da ANAPAR Regional Sul com sua presença, participando de 

um dos painéis.  

 XVI Congresso ANAPAR - O XVI Congresso Nacional de Participantes de Fundos de 

Pensão foi realizado em Brasília (DF), nos dias 28 e 29 de maio de 2015, no Hotel 

Carlton, reunindo 360 sócios de todo o país. A AACRT foi representada por 29 

sócios. Temas do Congresso - A sustentabilidade da Previdência Social, a solvência 

e perspectivas dos Planos CD e CV e o debate sobre as ações necessárias para o 

crescimento da Previdência Complementar no Brasil foram alguns dos temas 

abordados no Congresso. A palestra magna de abertura do evento, feita pelo 

Ministro da Previdência Social Carlos Gabas, tratou das perspectivas da 

previdência no Brasil.  
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 No dia 29 de maio aconteceu a Assembleia Geral Ordinária dos associados, onde 

foram apresentados, discutidos e votados o balanço e relatório de atividades da 

diretoria durante o ano de 2014,  o orçamento e o plano de ação para 2015.  

 Lançamento da Cartilha “Previdência Complementar: Mais proteção para o 

trabalhador brasileiro” - Na véspera do Congresso, os delegados estiveram na 

Câmara dos Deputados para o lançamento da cartilha, elaborada em conjunto 

pela ANAPAR e pelo Diap. Na Câmara, a deputada Maria do Rosário (PT-RS) e o 

deputado Chico D’Ângelo (PT-RJ) se comprometeram a encaminhar um projeto de 

lei sobre educação previdenciária nas escolas.  

 Carta de Brasília - Uma Agenda Estratégica para a Previdência Complementar - 

Ao final do XVI Congresso, um texto foi elaborado enfatizando a importância da 

previdência complementar como segmento de acumulação de poupança de longo 

prazo e garantia de qualidade de vida para centenas de milhares de aposentados, 

e que precisa ser colocado como pauta prioritária de governo e sociedade. Os 

pontos fundamentais desta agenda foram, sinteticamente, os seguintes. I – 

Democratizar as entidades de previdência – Aumentar a participação dos 

trabalhadores na gestão e apoiar projetos de lei que prevejam paridade na 

diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal, o fim do voto de qualidade, a 

eleição direta dos representantes dos participantes. II – Planos de melhor 

qualidade – Estabelecer padrões mínimos de contribuição e benefícios para 

melhorar a qualidade dos planos. III – Rever o regime tributário – Adoção de 

regimes tributários diferenciados para fundos abertos e fechados. IV – Rever a 

tributação dos participantes – Simplificar a tabela regressiva de Imposto de Renda, 

manter o incentivo tributário e acabar com a opção irretratável no momento de 

adesão ao plano.  V – Mudanças nos planos e retiradas de patrocínios só com 

negociação – Criação de mecanismos que tornem obrigatória a negociação prévia 

entre patrocinador e participantes e suas entidades representativas para fazer 

qualquer alteração de plano e estatuto ou para retirada de patrocínio. VI – Planos 

setoriais multipatrocinados – Discutir e incentivar a criação de planos 

patrocinados por grupos de empresas ou setores da economia. VII – Plano com 

benefícios vitalícios – Discutir a criação de um plano de previdência com benefícios 

vitalícios para o qual os participantes de pequenos planos CD e CV possam portar 

suas reservas e contratar um benefício vitalício. VIII – Previdência Complementar 

obrigatória - Iniciar este debate no Brasil, para oferecer a devida proteção aos 

trabalhadores. Defendemos que seja feito através de entidades fechadas.  IX – 

Câmara setorial de previdência complementar – Criação de uma câmara setorial 

de previdência complementar, envolvendo representantes do governo, 

participantes, patrocinadores e instituidores para debater medidas de fomento e 

incentivo à previdência complementar fechada.  X – Atuação dos dirigentes eleitos 

– A presença de representantes dos trabalhadores na gestão dos fundos é de 

fundamental importância para proteger o patrimônio dos participantes. XI – 

Institucional idade – Reforçar o papel institucional da PREVIC e a atuação em 



Associação dos Aposentados da CRT - AACRT 

Relatório de Diretoria de 2015 

 

 

 

  18 

conjunto com outros órgãos (BACEN, CVM, CMN, CNPC, Judiciário), de maneira 

que o seu poder de fiscalização e punição não se limite à esfera administrativa e 

que o resultado da ação fiscal seja reconhecido em outras instâncias. XII – 

Formação e certificação – Intensificar as atividades de formação e qualificação dos 

dirigentes para melhorar sua capacidade de gestão dos planos de previdência e 

dos investimentos das reservas dos participantes. XIII – Déficit e superávit – 

Mudanças na legislação e nos normativos do CNPC para proibir a devolução de 

superávit a patrocinadores. Os excedentes devem ser utilizados somente para a 

revisão de premissas atuariais, a redução de contribuições ou a melhoria de 

benefícios. Brasília, 29 de maio de 2015. 
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VI  Atividades e Ações Sociais 

6.1 Ações e atividades desenvolvidas na Diretoria Social 

 A Diretoria Social, a qual é composta por duas assistentes sociais e duas estagiárias, 

desenvolveu junto aos associados diversas atividades em 2015 com o objetivo 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 trabalho coletivo 

estabelecido junto aos grupos de Voluntariado, Espaço Convivência e Qualidade de Vida. 

 A Coordenação Social realiza ainda atendimentos e acompanhamentos individuais 

aos sócios .  

Os números da Diretoria Social têm se mantido expressivos, conforme demonstrado 

no gráfico Resumo das Atividades Desenvolvidas. Foram realizados  atendimentos 

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

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

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

6.1.1 Grupo de Voluntariado 

 Nos dias 20 a 22 de Outubro foi realizado o 5º Encontro de Capacitação de 

Voluntários da AACRT na casa de eventos dos Capuchinhos, no Bairro Santo Antônio, em 

Porto Alegre, com a participação de nove associados que buscaram preparação para 

exercer o voluntariado.  

 O Grupo Voluntariado reúne-se mensalmente com o Serviço Social para tratar de 

assuntos de competência do grupo como acompanhamentos e visitas hospitalares, visitas 

às ILPIS (Instituições de Longa Permanência Para os Idosos), entre outros. O trabalho dos 

voluntários das visitas hospitalares tem sido muito positivo para os associados internados, 

num momento de fragilidade em que recebem o apoio e o abraço fraterno dos colegas de 

uma vida inteira, trocam experiências e recordam as histórias vividas na CRT.  

Atualmente, o Serviço Social tem cadastradas 33 ILPIS (Instituições de Longa Permanência 

Para Idosos) visitadas, para indicação e encaminhamento de possíveis demandas.           

6.1.2 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.  Entre as atividades 

organizadas em 2015 destacaram-se: 

JANEIRO -  Visita a Santo Amaro - A primeira atividade do ano organizada pelo Grupo 

Qualidade de  Vida foi em  29 de janeiro, quando um  grupo de 42 associados visitou a 

cidade de Santo Amaro. No passeio o associado pode conhecer um pouco da história  Rio-

Grandense, da imigração e culinária lusitana.  

MARÇO - ESPETÁCULO: “Sobre Anjos & Grilos – O Universo de Mario Quintana” - No dia 

26 de março, no auditório da AMRIGS, um grupo de 29 associados assistiu a montagem da 

peça “Sobre Anjos & Grilos – O Universo de Mario Quintana”., com duração de 2 horas, em 

comemoração ao aniversário de Porto Alegre. 
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ABRIL - CIRCO TIHANI - No dia 26 de abril a AACRT levou 45 associados de Porto Alegre 

para assistir a um maravilhoso espetáculo no Circo Tihany. Os ingressos foram obtidos em 

caráter de cortesia pela Coordenação do Serviço Social através da lei Rouanet. 

MAIO - V Encontro das Poderosas - No dia 22 de Maio, na sede AACRT em Porto Alegre 

ocorreu o V encontro das “Poderosas” intituladas este ano como “Encontro de Divas” 

contando ao todo com 76 participantes. Esta atividade objetiva o resgate da valorização 

feminina para que se sintam Mulheres Especiais, como Você! 

JUNHO - SEMANA DO APOSENTADO - Entre os dias 22 e 26 de junho foi realizada a VII 

Semana do Aposentado, mais uma atividade oferecida pela AACRT organizada pelo Grupo 

Qualidade de Vida com apoio da Coordenação Social. Durante toda a semana os associados 

participaram de várias  atividades integradas com outras oficinas praticadas na associação, 

como a Oficina de Artesanato, Pintura, Ritmos e Culinária e com o Chá, no qual foi 

apresentada uma palestra sobre saúde. No dia 23/06 um grupo de associados participou de 

uma visita guiada aos estádios de futebol do Internacional e do Grêmio. Na sexta-feira, 

26/06, o encerramento da semana aconteceu em um almoço na ASTTI, organizado pela 

Oficina de Culinária para um grupo de 200 pessoas, através de ilhas com  diferentes e 

cardápios, que puderam ser degustados por todos. 

JULHO - Morro Reuter - Visita a Morro Reuter (Serra gaúcha) ao restaurante El Paradiso, 

localizado em uma área prestigiada pela natureza, com o cardápio que incluiu as comidas 

típicas Italiana e Alemã - 45 associados  

AGOSTO - PEÇA TEATRAL “O MÉDICO A FORÇA” -  Comédia que retratou a história de um 

médico que faz milagres. Após a apresentação os atores e diretores conversaram com os 

participantes sobre a peça e apresentações teatrais em geral. 

SETEMBRO – “O PEQUENO PRÍNCIPE” - 42 associados assistiram o filme “O Pequeno 

Príncipe”, personagem que comprova que em qualquer idade estamos sempre aprendendo 

e construindo e desconstruindo paradigmas.  

OUTUBRO - Orquestra Villa Lobos - Em 15 de outubro 26 associados foram prestigiar a 

apresentação da Orquestra Villa Lobos, tributo a Beatles, com regência de Cecília 

Rheingantz, no teatro Renascença. 

6.1.3 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 2015 o grupo reuniu-se quinzenalmente 

para organizar os dois torneios de Porto Alegre, bem como o Estadual. 

 Em um clima de alegria, descontração e espírito esportivo, o terceiro Torneio 

Estadual de Jogos da AACRT foi realizado novamente no Hotel Fazenda Figueiras no 

período de 15 a 20 de novembro de 2015. 

 O número de jogadores inscritos aumentou bastante neste ano, com o interior 

acrescentando força e disposição ao torneio, que passou de 114 em 2014, para 138 em 

2015, sendo por isso  acrescido mais  um dia à agenda para adequação dos jogos. Além 

disso, uma nova categoria de jogo de cartas foi introduzido nas competições, trazido pela  

Delegacia de Santa Maria: o Mexe-Mexe, que contou com 39 competidores. 
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 As categorias disputadas foram Sinuca, Dominó, Pebolim, Canastra, Pontinho, Xadrez, 

Damas, Escova, Futebol de Mesa, Futsal, Pife, Mexe-Mexe e General.  Foram 

disponibilizadas ainda outras atividades como caminhada, passeio a cavalo, ritmos, 

hidroginástica e muito mais.  

6.1.4  Oficina de Teatro 

 Entre várias apresentações, a Oficina de Teatro “Alô CRT” realizou três importantes 

espetáculos: no encontro em Camboriú, houve a estreia da peça sobre o Departamento 

Comercial da CRT. Repetindo o sucesso conquistado com a peça “Cinderela”, o grupo fez 

duas apresentações de caráter solidário: no mês das crianças (em outubro) na Casa do 

Pequenino (escola de educação infantil que atende 120 crianças) e em dezembro, no asilo 

SPAAN, sendo prestigiado por 42 residentes da instuição. 

6.1.5 Oficina de Artesanato 

 A oficina vem aumentando o número de sócias que participam dos encontro 

semanais para treinar e aprender técnicas de trabalhos manuais. Em 2015, a pintura de 

estátuas "Namoradeiras" foi uma das técnicas desenvolvidas na oficina, ministrada pela 

associada Mari Ester Mainardi, proporcionando às participantes da oficina uma 

possibilidade de renda adicional com a venda das obras.  

6.1.6 Oficina de Pintura em Tela 

 Em 2015, duas turmas de associados entre 10 a 12 pessoas, tiveram contato  inicial 

com a técnica da pintura em acrílico, desenvolvendo sua sensibilidade artística. As telas da 

primeira turma foram expostas nas dependências da associação durante a Semana do 

Aposentado, em junho de 2015. 

6.2  Resumo das Atividades Desenvolvidas 
Atendimentos  aos  Associados jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 TOTAIS

Atendimento Individual 9 15 16 14 11 11 12 18 13 12 21 16 168

Atendimento de grupos = Número de Participantes 02 = 57 04 = 15 36 = 449 36 = 443 40 = 608 47= 593 27 = 196 31 = 446 38 = 485 26 = 351 30 = 335 16 = 373 333=4351

Atendimento para informação e Inscrição das Atividades                 26 55 106 229 272 280 120 213 218 210 182 165 2076

Empréstimos de Materiais Ortopédicos 2 4 5 8 9 10 6 12 15 5 5 7 88

Visitas Domiciliares 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5

Visitas Hospiatales Serviço Social AACRT                17 22 16 20 14 33 24 25 18 17 18 11 235

Visitas Hospitalares Voluntários AACRT                31 6 7 15 7 12 8 5 6 2 9 11 119

Visitas Voluntários em ILPIS AACRT   0 0 3 4 6 3 5 2 0 4 4 1 32

Contato telefônico com associados/familiares 78 68 70 146 98 187 241 168 217 243 185 128 1829

Contato telefônico com Hospitais 34 81 92 141 194 210 193 184 188 158 170 63 1708

Envio de SMS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11

 Envio de E-mails 86 156 239 159 170 188 236 77 200 197 130 100 1938

TOTAIS MENSAIS 286 413 591 773 822 982 874 736 914 875 755 521 8542

 

6.3  Resumo das demais atividades desenvolvidas 
OUTRAS ATIVIDADES jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 TOTAIS

Contato telefônico com entidades/outros 4 10 8 10 9 14 7 3 8 11 14 6 104

Participação Eventos AACRT 0 1 2 2 2 1 0 0 0 1 2 1 12

Seleção Estagiária 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Atividade Externa 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5

TOTAIS MENSAIS 6 14 10 12 11 19 7 3 9 12 16 7 126
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6.4 Perspectivas da Diretoria Social para o ano de 2016 

• Incorporação das atividades do PGS; 

•  Manutenção e qualificação das atividades existentes; 

• Continuar promovendo e estimulando a participação dos sócios nas atividades 

oferecidas; 

• Ampliar as turmas das oficinas existentes, na medida do espaço disponível e da 

procura; 

• 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; 

Montagem da peça Histórias da Rede; 

• Oficina de Futsal: aquisição de uniformes e bolas; manutenção dos encontros na 

ASTTI às sextas-feiras, após o treino de futsal, com samba e tira-gosto; 

• Grupo Qualidade de Vida - reavaliação dos objetivos do Grupo;  

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

Estadual de Jogos. 
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VII  Eventos Sociais  

7.1 Almoços 

 Nos almoços de 2015 o 

número de participantes se manteve 

significativo. As chamadas para os 

eventos foram realizadas através de 

contato com associado por telefone, 

e-mail, divulgação no site e nos 

eventos. Os almoços foram 

organizados em locais diversos, 

contando com uma média de 282 

(duzentos e oitenta e duas) pessoas.  

 Como parte do Programa de Integração Capital-Interior, diversas delegacias 

participaram dos almoços mensais: março - 14 associados da Delegacia de Santa Cruz do 

Sul; abril - 20 associados da Delegacia de Osório; maio - 12 associados da Delegacia de 

Santo Ângelo; junho - 16 associados da Delegacia de Santa Maria; julho - 14 associados da 

Delegacia de Novo Hamburgo; agosto - 11 associados da Delegacia de Cachoeira do Sul, 

setembro - participaram 3 delegacias - Canoas, Pelotas e Rio Grande, totalizando 39 

associados; outubro - 14 associados da Delegacia de Lajeado; novembro - último almoço do 

ano na Casa de Portugal - 334 pessoas - participaram as Delegacias de Caxias e Alegrete 

com 27 associados. O gráfico ao lado demonstra a participação dos associados nos almoços 

mensais.  

7.2    Chás Semanais  

 No ano de 2015, os chás 

na AACRT tiveram atrações 

diversificadas como palestras, 

informações e descontração. 

Durante o ano, tivemos as 

seguintes atrações: CHÁ DE 

LANÇAMENTO DO CD DO CORAL, 

CHÁ DE CARNAVAL, CHÁ COM 

KARAOKE, CHÁ COM BINGO, CHÁ COM PALESTRAS, sobre INCLUSÃO DIGITAL e SAÚDE 

PREVENTIVA, e o CHÁ GAUDÉRIO no Acampamento Farroupilha. Analisando o gráfico 

podemos verificar que a média de participantes por chá neste ano foi de 83 (oitenta e três) 

pessoas. Os chás com maior participação foram: O chá de Carnaval, o chá de Lançamento 

do CD do Coral, e no mês de maio o tradicional chá em Homenagem dia das Mães com 109 

participantes. 

7.3    Samba  

 Neste ano a AACRT retomou o tradicional Samba, realizado na ultima quarta-feira 

do mês, das 16h às 20h, animado pela Banda da AACRT, que é composta por associados. O 

samba teve uma ótima aceitação e contou em média com a participação de 86 associados. 
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7.4    Coral  

 O Coral realiza ensaio semanal todas as quintas-feiras na sede da associação, 

sobre a regência do Maestro Alberto Ricardo Gerst. Criado inicialmente com o objetivo de 

cantar em cerimônias, celebrações solenes e eventos variados da AACRT,  com o passar do 

tempo os objetivos do Coral se ampliaram e o grupo passou a fazer parte de movimentos 

culturais e educacionais na cidade e no Estado.  

 Além do Coral de Porto Alegre, no dia 17 de março de 2015 foi lançado o  Coral 

AACRT de Caxias do Sul, com a participação da diretoria da AACRT, do maestro Alberto 

Gerst e por dois representantes do Coral de Porto Alegre. O Coral de Caxias, formado por 

vinte vozes femininas, passou a reunir-se uma vez por semana, sob as orientações do 

maestro Alberto.  

 Ainda em 2015 o Coral AACRT de Porto Alegre lançou oficialmente o seu CD, 

durante um Chá realizado no Clube Geraldo Santana que contou com a presença de 157 

associados. Participou ainda de diversas apresentações conforme descrito a seguir: 26/04 - 

Sociedade Canto de Concordia - Três Coroas - RS; 05/07 - Festival de Corais - Campo Bom - 

RS; 29/08 - 3º Festival de Coros - São Pedro da Serra - RS; 22/09 - Encontro das Delegacias 

Regionais da AACRT- Caxias - RS; 09/10 - Integração de Regiões - Novo Hamburgo - RS; 

29/10 - Encontro da AACRT, Hotel Mercure - Balneário Camboriú - SC; 08/11 - 50º Festival 

de Coros do RS, Centro Cultural 25 Julho - Porto Alegre - RS; 25/11 - Amigo Secreto e Culto 

Ecumênico da AACRT, Geraldo Santana - Porto Alegre - RS; 29/11 - Festival de Corais, na 

Sociedade 30 de Novembro - Sapiranga - RS; 02/12 - Confraternização de Natal Regional 

AACRT - Sapucaia - RS; 10/12 - Apresentação no Hospital Cardiologia - Porto Alegre - RS. 

7.5    Oficina de Violão  

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

oportunizar através do processo percepção-expressão-comunicação, oferecer o 

conhecimento de si mesmo, a descoberta do outro e a possibilidade de algum domínio da 

linhagem musical.  

 Em 2015 a AACRT renovou o contrato com a Escola de Música Estúdio FM, para 

realizar as oficinas de violão, na sede da associação, nas manhas de quarta-feira, com 2 

(duas) turmas de até 6 associados e na manhã de quinta-feira com 1 (uma) turma 

composta também por 6 associados.  

7.6    Turismo 

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

Parque da Guarda, em Santo Antônio da Patrulha. 

 Maio: 26º Festimalha - Top Model Terceira Idade - Participação do concurso Top 

Model Festimalha 3ª Idade em Nova Petrópolis (dia 15), com 86 associados. A 

associada Iolanda Bohn, foi eleita Top Model Terceira Idade na categoria Visitante.  

 Junho: Passeio a Veranópolis e Bento Gonçalves - No dia 11/07 a AACRT levou 

117 associados às duas cidades (de Porto Alegre e Novo Hamburgo). 

 Agosto: AACRT no Rio de Janeiro - AACRT levou 92 pessoas ao Rio de Janeiro e à 

cidade histórica de Petropolis no período de 20 a 25 de agosto. 
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7.7   Outros Eventos  

 Janeiro: 9º Baile Estadual do Aposentado - Dia 23 de janeiro, no Clube dos 

Namorados, em Porto Alegre, foi comemorado o 31º aniversário da entidade, com 

a participação de mais de 80 associados da AACRT. No desfile para escolha da Miss 

e do Mister Fetapergs 2015, o associado Mário Almeida (falecido em 05/12/2015) 

foi escolhido Mister Fetapergs 2015, sendo a Miss Maria Izabel de Souza Gomes, 

da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana 

(Atapur). A candidata da AACRT Iolanda Bohn elegeu-se como 2º Princesa. A 

AACRT levou mais uma vez o prêmio de torcida mais animada. 

 Abril: Assembleia Geral Ordinaria de Eleições - Realizada no dia 29 de abril de 

2015, no Salão Panorâmico do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana, 

elegeu por aclamação os membros da Chapa Sugestão, única inscrita no processo 

eleitoral que vai reger a associação pelo período de Maio/2015 a Abril/2018. Na 

mesma tarde, 1/3 dos membros do Conselho de Administração, a Diretoria 

Executiva e o Conselho Fiscal tomaram posse. 

 Maio: Congresso ANAPAR - A AACRT levou 29 sócios a Brasilia para participarem 

do evento.  

 Junho:  Homenagem aos Sócios Beneméritos - Dia 03 de junho os sócios Alice 

Liana Dresch, Ayrton Newton Rosa, Ilo Weiss, Pedro Assis Capellão e Luciana Maria 

Centeno dos Santos (homenagem póstuma) receberam o título de Sócio 

Benemérito da nossa entidade, o qual, de acordo com o Parágrafo 3º do Artigo 5º 

do Estatuto, é concedido exclusivamente a associados especiais, que tenham 

prestado relevantes serviços à associação e ao corpo social da entidade, com 

aprovação da Diretoria, do Conselho de Administração e homologação da 

Assembleia Geral Ordinária dos associados. A cerimônia que reuniu associados e 

parentes dos homenageados no salão de festas da associação durante o chá. Esta 

distinção, de acordo com o Artigo 7º, Capítulo II, confere aos sócios beneméritos a 

isenção do pagamento da contribuição mensal. 

 Julho: Arraiá da Telefonista - Dia 1º de Julho, na ASTTI, a tradicional festa 

organizada em parceria com a Astti e Sinttel-RS, que reuniu 163 participantes 

entre telefonistas e convidados. Na festa foram homenageadas as telefonistas 

Maria Bernadete de Andrade Behncke, Marlene Conceição da Silva Barata e Lenita 

Silva de Quadros. Além das homenagens teve premiação para melhor 

caracterização, comida típica e muita animação.  

 Setembro: Homem de Rede - Evento tradicionalmente realizado em parceria com 

ASTTI e Sinttel-RS, é uma homenagem anualmente prestada a um grupo de 

trabalhadores aposentados e ativos que realizaram uma atividade fundamental 

para a telefonia dos gaúchos, os homens e mulheres da área de rede. A festa 

contou com 290 participantes. No cardápio, muito Chopp e salchipão, 

incrementado com molho, batata palha e queijo ralado. Os Trabalhadores da Rede 

homenageados com uma placa, foram Ronaldo Souza Espinosa, indicado pela 

ASTTI, Iolanda Mendonça Lisboa, representando as mulheres e Paulo Cesar 
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Martins, representando os homens de rede, pela AACRT e Mauro Brito, 

representando o trabalhador ativo, indicado pelo Sinttel-RS. A Banda da AACRT 

animou a turma por mais de duas horas, com associados tocando e cantando 

muito samba. A festa continuou até o início da madrugada, embalada pelo som de 

um DJ contratado pelas entidades. 

 Outubro: AACRT Participa do Ato Dia Mundial do Idoso - A Federação dos 

Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul (Fetapergs), em conjunto com 

suas associações congregadas de vários municípios do Estado, promoveu em 01 de 

outubro (dia mundial do idoso) a realização de ato público no Largo Glênio Peres, 

em Porto Alegre. A AACRT se fez presente com 30 associados, o objetivo era 

chamar atenção para os seguintes temas: desaposentação, reajuste das 

aposentadorias igual ao salário mínimo, fim do Fator Previdenciário e não à 

terceirização. 

 Outubro: Encontro da AACRT - O Encontro, foi realizado em Camboriú - SC de 25 a 

30/10/15, com a participação de 400 pessoas,  foi mais uma vez um sucesso, 

coroando o trabalho da equipe de Eventos e dos voluntários que trabalharam 

incansavelmente durante todos os cinco dias. Muitas atividades foram 

programadas e intensamente aproveitadas pelos participantes, entre os jantares e 

almoços: shows musicais, atividades físicas diárias na piscina e dependências do 

hotel (em virtude da chuva), baile, Oktoberfest AACRT, passeio a Brusque e 

Blumenau, show de talentos, apresentação do coral e do teatro. No último dia, 

como é costume a diretoria dialogar com os sócios presentes, ficou definido 

também que o IX Encontro da AACRT, em outubro de 2016, deverá ser realizado 

no Rio Grande do Sul ou em local próximo, ainda não definido. Durante o encontro 

no dia 27/10, foi realizado o desfile para escolha da Miss e Mister AACRT 2016, 

com um júri isento composto por convidados externos à associação escolheram a 

Miss e o Mister AACRT, dentre mais de quinze candidatos associados entre 

homens e mulheres. São eles: Adir Ribas Fagundes (Porto Alegre) e Juliana Oliveira 

Sales (Santa Maria), que irão representar a AACRT no Baile da Fetapergs em 

janeiro do próximo ano.  

 Outubro: Encontro dos Pensionistas  - Data já consagrada no mês de outubro na 

AACRT, neste ano o Encontro de Pensionistas aconteceu no dia 07 de outubro, 

reunindo o crescente grupo de pensionistas que está descobrindo como é bom 

fazer parte da associação. Neste encontro, 44 pensionistas compareceram e 

confraternizaram, sendo homenageadas Elida Varoni e Leny Fialho, representando 

o grupo de pensionistas.  

 Novembro:  Amigo Secreto e Culto Ecumênico - Cento e oitenta e dois associados 

compareceram ao Culto Ecumênico da associação, realizado no Clube Geraldo 

Santana na tarde de 25 de novembro de 2015, quando receberam palavras de 

sabedoria, conforto e esperança enfatizando a PAZ manifestada e cantada pelo 

Frei Franciscano Luiz Turra e pelo espírita Ivan Selbach. O Coral da AACRT 

presenteou a todos com uma linda sequencia de cantigas de Natal e o Grupo de 



Associação dos Aposentados da CRT - AACRT 

Relatório de Diretoria de 2015 

 

 

 

  27 

Samba alegrou a turma tocando vários sambas conhecidos. No segundo momento 

do evento, os convidados fizeram a troca de presentes no “Amigo Secreto” e a 

seguir brindaram com espumante (com e sem álcool) o encerramento do ano. Um 

farto coquetel foi servido já no meio da tarde e o Grupo de Samba reassumiu a 

festa contagiando a todos com sua animação. 

 Dezembro: Jantar Baile AACRT 38 ANOS - O Jantar Baile deste ano, em 

comemoração aos 38 anos da AACRT, realizado no dia 05/12/15, no Clube Geraldo 

Santana, cujo tema foi “Uma Noite no Havaí”, reunindo 515 pessoas. O Jantar 

temático começou a ser servido às 20 horas e, às 22 horas, os primeiros presentes 

foram sorteados. Durante várias interrupções durante a noite, mais de cem 

brindes foram sorteados entre os associados, contendo desde cestas de Natal 

recheadas de delícias, até tablet, celular, três televisores 32 polegadas, 

eletrodomésticos diversos, conjuntos de panelas, vales-viagem e diárias de hotel e 

muitos outros, alguns adquiridos pela AACRT e outros doados por alguns 

parceiros. Depois da homenagem aos aniversariantes do mês de dezembro, a 

surpresa foi à banda de pagode da associação (sem nome ainda), formada há seis 

meses, fazer sua estreia com uma animação contagiante, levantando a plateia a 

“sair no pé” nas cinco músicas apresentadas. Ao iniciar o baile foram convidados 

os bailarinos contratados com animação da Banda Tropical. 

 Confraternização Corpo Diretivo AACRT - A confraternização de encerramento do 

ano da Diretoria, Conselhos de Administração, Fiscal e convidados aconteceu no 

dia 17 de Dezembro, na sede da AACRT, com um delicioso almoço, feito pelo 

colega Moreira, após o almoço todos participantes foram presenteados com 

cestas natalinas.  

 Confraternização Empregados da AACRT - Aconteceu no dia 18 de dezembro, em 

um jantar com música, onde todos comemoraram o final de ano com muita 

alegria, dança e receberam da diretoria cestas natalinas.  

7.8     Perspectivas da Coordenação de Eventos para 2016 

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

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

confraternização, com uma meta de 400 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 dos Corais de Porto Alegre e Caxias do Sul em 

diversos eventos, principalmente das delegacias AACRT. 

  Promover um encontro de corais, convidando corais de entidades parceiras de 

Porto Alegre. 

  Aumentar a participação dos associados na oficina de violão e criar oficina de 

acordeon.  

  Organizar mais eventos de confraternização com os coordenadores voluntários e 

parceiros da AACRT.  

  Realizar o Baile de 39 anos da AACRT com a participação de mais de 500 pessoas, 

fazendo deste Baile, uma festa inesquecível com o tema “Festa a Fantasia”.  

  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.  

  Aumentar a participação das Delegacias do Interior em todos os Eventos da 

AACRT. 

  Utilização da Sede Social de Lajeado para realizar eventos tais como: almoços, 

chás, encontros, palestras entre outros.  

  Ampliar o samba da AACRT, adquirindo mais instrumentos musicais para 

incentivar a participação dos associados.  

  Dar continuidade na oficina de percussão, com aulas realizadas na AACRT, para os 

associados integrantes da Banda. 
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Mês Inclusões Mês Inclusões Mês Inclusões

set/12 44 jan/14 (cap.) 10 jan/15 (cap.) 2

out/12 194 jan/14 (int.) 13 jan/15 (int.) 1

nov/12 96 fev/14 (cap.) 11 fev/15 (cap.) 7

dez/12 68 fev/14 (int.) 0 fev/15 (int.) 0

jan/13 49 mar/14 (cap.) 17 mar/15 (cap.) 5

fev/13 37 mar/14 (int.) 17 mar/15 (int.) 0

mar/13 68 abr/14 (cap.) 10 abr/15 (cap.) 1

abr/13 56 abr/14 (int.) 5 abr/15 (int.) 2

mai/13 51 mai/14 (cap.) 38 mai/15 (cap.) 2

jun/13 47 mai/14 (int.) 6 mai/15 (int.) 0

jul/13 (cap.) 31 jun/14 (cap.) 11 jun/15 (cap.) 2

jul/13 (int.) 39 jun/14 (int.) 2 jun/15 (int.) 1

ago/13 (cap.) 37 jul/14 (cap.) 25 jul/15 (cap.) 2

ago/13 (int.) 95 jul/14 (int.) 4 jul/15 (int.) 0

set/13 (cap.) 15 ago/14 (cap.) 13 ago/15 (cap.) 17

set/13 (int.) 105 ago/14 (int.) 4 ago/15 (int.) 2

out/13 (cap.) 39 set/14 (cap.) 12 set/15 (cap.) 6

out/13 (int.) 64 set/14 (int.) 0 set/15 (int.) 0

nov/13 (cap.) 22 out/14 (cap.) 10 out/15 (cap.) 15

nov/13 (int.) 7 out/14 (int.) 2 out/15 (int.) 0

dez/13 (cap.) 18 nov/14 (cap.) 23 nov/15 (cap.) 8

dez/13 (int.) 13 nov/14 (int.) 0 nov/15 (int.) 0

dez/14 (cap.) 9 dez/15 (cap.) 7

dez/14 (int.) 6 dez/15 (int.) 1

Total 1524

VIII   Programa de Gerenciamento da Saúde AACRT e ASTTI 

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

sendo o ano do pico 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. Em 2014 a média de adesões foi mais baixa, 

em média 21 e em 2015 

foi de 7 adesões ao mês. 

Durante o ano de 

2015 foram incluídos no 

programa 81 associados, 

sendo 7 (7%) do interior e 

74 (93%) da capital e 

região metropolitana.  

A tabela ao lado 

mostra o número de 

adesões acumuladas, 

considerando captação 

através do banco de dados 

(73%), por demanda 

espontânea (27%). 

 

 

8.1    Estratificação da carteira 

Em dezembro de 2015 a classificação dos assistidos no PGS estava assim distribuída: 

 

 

          
 

 

 

 

Faixa Etária Assistidos %

0-29 12 1%

30-39 16 1%

40-49 15 1%

50-59 151 13%

60-69 505 43%

70-79 270 23%

80-89 165 14%

90-99 40 3%

100 ou + 2 0%

TOTAL 1176 100%

Faixa Etária 
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Durante o programa houve inativações por diversos motivos, sendo os de maior 

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

possuem mais o plano da UNIMED ou o vínculo com a associação). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Programa Oncológico 

O Programa Oncológico começou em novembro de 2013 com a migração de 1 

assistido do programa de gerenciamento de crônicos. Em 2014 foram inseridos 6 indivíduos 

através da captação e mais 9 vindos do crônico, em 2015 entraram no oncológico 17 

pessoas, 6 novas e 11 migraram do crônico. 

Durante o ano de 2015, 8 pessoas foram inativadas do Oncológico, entre elas 2 que 

retornaram para o PGS. 

Diagnóstico Assistidos %

Diabetes Mellitus e outros transt. endócrinos  239 20%

Doenças cerebrovasculares  10 1%

Doenças do aparelho respiratório  38 3%

Doenças do sistema nervoso  35 3%

Doenças hipertensivas  626 53%

Doenças isquêmicas do coração  34 3%

Neoplasias  13 1%

OUTROS  181 15%

Sem Diagnóstico 0 0%

Total 1176 100%

MOTIVOS DAS EXCLUSÕES TOTAL %

Alta solicitada pelo paciente ou familiar 150 41%

Óbito 70 19%

Exclusão pelo Convênio 88 24%

Fora da área de abrangência 17 5%

Dificuldade de contato 17 5%

Migrou para Oncológico 21 6%

Hospitalizado 2 1%

Total 365 100%

Diagnósticos 
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8.3    Atendimento ao Interior 

Desde janeiro de 2015 a periodicidade de visitas a cada cidade do interior se dá a 

cada 6 meses. 

 

8.4   Gerenciamento de Internação  

Foram realizadas, até o mês de dez/15, 403 visitas aos hospitais, destas, 41% de 

assistidos acompanhados pelos programas. 

Classificação:        

    

 
 

8.4.1  Resultados 

 14% dos visitados que ainda não faziam parte do PGS, foram identificadas como 

elegíveis e aceitaram fazer parte dos programas. 

 Encaminhamento ao home care da operadora, para atendimento até o término do 

tratamento. 

 Melhor acompanhamento dos assistidos dos programas, com maior clareza das 

informações 
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8.5  Metas Clínicas 

Período analisado: 01/07/14 até 31/06/2015 

                

 

8.6  Programa de Saúde Preventiva 

 Em abril de 2015 o Programa de Saúde Preventiva teve início, sendo realizadas 41 

inclusões até o momento, de um total de 1.492 nomes. 

 Deste grupo, 38 pessoas são do plano de saúde Unimax (93%), dois do Unifácil (5%) e 

um do Centro Clínico Gaúcho (2%).  

Dados de captação:  

      
 As principais razões da baixa adesão foram: dados incorretos, dificuldade de contato, 

faz parte dos crônicos, está fora da área de abrangência, não é mais associado, não possui 

mais UNIMED, óbito. 

8.7  Readequação dos Módulos e Custos 

 Até dez/14, o valor praticado ao PGS era de R$107,00 per capita. A partir de jan/15, 

juntamente com a adequação dos módulos, a cobrança passou a ser de acordo com o 

proposto na tabela a seguir: 

 

 Durante os meses de jan/15 a março/15 realizamos a adequação dos assistidos nos 

módulos propostos com isto se observa a redução gradativa dos custos com o programa.  

NOME DO 

MÓDULO
MÓDULO PADS BREVE DESCRIÇÃO VALOR

SUPER IDOSO MEDIA I Todos os idoso, acima de 81 anos 101,00R$  

CRÔNICO I MEDIA II Descompensados e novas adesões 101,00R$  

CRÔNICO II MEDIA III Módulo da maioria 80,00R$     

CRÔNICO III BAIXA I
Assistidos compensados que migraram 

para o crônico light
50,00R$     

INTERIOR BAIXA II Assistidos do interior 80,00R$     
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8.8  Pesquisa de Satisfação 

 Durante o mês de setembro de 
2015 foi realizada uma pesquisa com os 
participantes do PGS – Programa de 
Gerenciamento da Saúde, com objetivo 
de avaliar o grau de satisfação com o 
programa. 
 A pesquisa, realizada pela Plural 
Pesquisas, ouviu cerca de 35% dos 
participantes (401 pessoas) e revelou que 96,5% estão satisfeitos com o PGS e quase que a 
totalidade dos entrevistados são portadores de alguma doença crônica.  
 As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 72% das causas 
de mortes no Brasil. A hipertensão arterial, o diabetes, a doença crônica de coluna, o 
colesterol (principal fator de risco para as cardiovasculares) e a depressão são as que 
apresentam maior prevalência no país. 
 Uma das principais vantagens apontadas foi que, depois que começaram a receber o 
acompanhamento do programa, conseguiram melhorar os hábitos ligados aos fatores de 
risco como tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados de 
colesterol, baixo consumo de frutas e verduras e sedentarismo trazendo uma melhora 
considerável na qualidade de vida e na autoestima dos participantes do programa.  
 Na pesquisa, 85,6% dos entrevistados declararam que conseguiram manter ou 
melhorar os índices de saúde em relação ao ano anterior, reduzindo a necessidade de 
atendimentos médicos emergenciais, internações e o número de vezes que sentiam dor ou 
mal estar.  
 

8.8.1    Avaliação da Saúde 

 Em relação ao ano passado, 53,4% dos entrevistados disseram que sua saúde está 

igual a do ano passado; 28,7% afirmaram estar com a saúde melhor; 13,5% acham que estão 

pior de saúde; 3,5% estão muito melhor de saúde e 1% muito pior.  
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8.8.2   Avaliação dos profissionais 

Apresentação 

 Ótimo – 69,6%  

 Bom – 29,9%  

 Regular – 0,5%  

Atenção 

 Ótimo – 66,8%  

 Bom – 31,9%  

 Regular – 1,2%  

Pontualidade 

 Ótimo – 64,1%  

 Bom – 34,7%  

 Regular – 1,2%  

Competência 

 Ótimo – 64,6%  

 Bom – 34,9%  

 Regular – 0,5%  

 Quando questionados sobre as orientações recebidas, 100% responderam que são  

“Claras e Objetivas”. 

8.8.3  Satisfação com o PGS 

 96,5% dos entrevistados estão satisfeitos com o PGS; 0,7% estão insatisfeitos e 2,70% 

estão indiferentes. 
 

8.9  Perspectivas do PGS para 2015 
Para 2016, o Programa de Gerenciamento da Saúde terá o objetivo de promover a 

adesão ao Programa de Saúde Preventiva, manter eficiente e eficaz o programa de Crônicos, 

o Acompanhamento às Internações Hospitalares e o Programa Oncológico, acompanhando 

os resultados e propondo ajustes quando necessários. 
 

8.10   Demonstrações de Resultados Contábeis/Financeiros  do PGS em 2015  
 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 31/12/2015: 

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) 

1.283.465,97 

495.002,18 

53.857,57 

1.832.325,72 

(1.331.604,07) 

(108.074,64) 

(8.139,06) 

1.447.817,77 

384.507,95 
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2) Balanço Patrimonial em 31/12/2015: 

CONTA ATIVO PASSIVO 

BANRISUL - Conta corrente 

BANRISUL - CDB 

Contribuições a receber 

Tributos a recolher 

Fornecedores  

Patrimônio Líquido 

TOTAL 

95,14 

693.931,69 

153.937,50 

 

 

 

847.964,33 

 

 

 

6.515,31 

7.513,61 

833.935,41 

847.964,33 
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IX   Assuntos Relevantes Desenvolvidos em 2015 

 Processo Eleitoral – gestão administrativa 2015/2018 

 O Presidente Newton Lehugeur apresentou ao Conselho de Administração em 

19/12/2014 (Ata 209), o cronograma do processo eleitoral da Associação, gestão 2015/2018, 

aprovado por unanimidade, incluindo a nomeação da Comissão Eleitoral em 10/03/2015; 

Instalação da Comissão Eleitoral (Art. 11, Parágrafo Único, do Regimento Eleitoral) em 

17/03/2015; Publicação do Edital de Convocação das Eleições (Art. 50, do Estatuto) em 

26/03/2015; Prazo para inscrição das chapas (Art. 14, do Regimento Eleitoral) de 27/03 a 

07/04/2015; Publicação das chapas inscrita (Art. 16, do Regimento Eleitoral) em 10/04/2015; 

Período da campanha eleitoral, caso houver mais de uma chapa inscrita (Art. 10, Parágrafo 

Único, do Regimento Eleitoral) de 10 a 28/04/2015; Assembleia Geral Ordinária de Eleições 

(Art. 50, do Estatuto) em 29/04/2015 e a Posse dos eleitos (Art. 58, do Estatuto) ficou 

marcada para 30/04/2015.  

 Da Comissão Eleitoral fizeram parte os associados Luiz Carlos da Silva Tonaiser, Mary 

Ester Mainardi e Rubilar Silva, indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho.  

Em 26/03/2015, os Conselheiros Efetivos e Suplentes apresentaram a  Chapa Sugestão - 

gestão 2015-2018 para a nova administração da Entidade,  cumprindo o que rege o Artigo 60 

do Estatuto. A chapa apresentada foi a seguinte: 1 - Conselho de Administração (renovação 

de um terço dos membros e substituição de cargos vacantes): a - Mandato de nove anos 

(renovação) Membros efetivos: Jorge Oir da Silva, Marly de Roma Pinheiro Prado e Rui 

Gastão Silva de Oliveira; Membros suplentes: João Luiz Guns e Ondina da Costa Vargas b - 

Mandato de seis anos (substituição); Membro efetivo : João Alberto Oliveira de Andrade em 

substituição a Luciana Maria Centeno dos Santos (falecida). 2 – Conselho Fiscal: Membros 

efetivos: Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e Tabajara da Silva Bregão. Membros 

suplentes: Ceila Maria Terezinha Poloni, Dorothy Carmem Tomazi de Bona e Luiz Carlos 

Abrão da Paz. 3 – Diretoria Executiva: Diretor Presidente: Newton Lehugeur, Diretor Vice-

Presidente: Eva Beatriz Teixeira Corrêa Diretor Secretário: Lisete Maria Krug, Diretor 

Tesoureiro: Jairo Baroni Castoldi, Diretor Social: Márcia Gomes de Souza, Diretor Adjunto: 

Darci Werle. Como houve a inscrição de chapa única, conforme aprovado pelo Conselho de 

Administração, a posse dos eleitos ocorreu no mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária, na 

tarde de 29/04/2015, sendo a Chapa Sugestão eleita pela unanimidade dos associados 

presentes na Assembleia Geral de Eleição. 

 Empréstimo ao SINTTEL/RS  

 Em 15/07/2014, a AACRT efetuou empréstimo ao SINTTEL/RS no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) para quitação de uma dívida determinada pela Justiça, 

cuja quitação seria efetuada até o dia 10 de abril de 2015. No Contrato Particular de Mútuo 

firmado entre as partes 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 era de R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).  
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 O SINTTEL/RS encaminhou documento ao Presidente Newton Lehugeur, em 

23/03/2015, solicitando prorrogação do prazo de quitação do empréstimo de 10 de abril de 

2015 para 31 de dezembro de 2015, em razão da impossibilidade financeira de honrar o 

compromisso, mantendo todas as demais cláusulas e condições de garantia estabelecida no 

Contrato Particular de Mútuo, datado de 15 de julho de 2014.  

 O pedido foi aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração, com o alerta 

de que todos os encargos financeiros advindos seriam de responsabilidade do SINTTEL/RS e 

a quitação do empréstimo pelo SINTTEL/RS foi prorrogada até a data de 31 de dezembro de 

2015. 

 No dia 29 de maio de 2015, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a 

proposta recebida do SINTTEL/RS de pagamento parcial do empréstimo, ou seja, 

amortizando parte do valor principal da dívida, no valor de R$250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais).  

 Em 17/12/2015 o SINTTEL/RS pagou a segunda e última parcela devida (somente do 

principal) no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), solicitando que o valor 

dos encargos financeiros que somam a quantia de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco 

mil reais) fosse pago em doze parcelas iguais e sucessivas de R$12.083,33 (doze mil, oitenta 

e três reais e trinta e três centavos), com vencimento no dia 20 de cada mês, iniciando o 

pagamento no mês de janeiro de 2016, com término em 20 de dezembro de 2016. Após 

análise por parte do Conselho de Administração, a proposta foi aceita. 

 Aprovação do Relatório de Diretoria de 2014 

 O Presidente Newton fez, na data de 23/04/15, a apresentação do Relatório da 

Diretoria Executiva do ano de 2014 em Reunião do Conselho de Administração, colocando-se 

à disposição dos Conselheiros para prestar todos os esclarecimentos necessários para uma 

avaliação precisa da situação econômica, financeira, patrimonial e administrativa da AACRT, 

à luz dos documentos apresentados. O Relatório da Diretoria Executiva do ano de 2014 foi 

aprovado, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes e, parabenizaram a Diretoria 

Executiva, pelo excelente trabalho realizado no ano de 2014, em todos os setores da 

Associação. 

 A seguir, o Contador Gilberto Bristot procedeu a apresentação do Balanço Patrimonial 

e de Resultados do Exercício Social de 2014. Durante a apresentação houve alguns 

questionamentos por parte dos Conselheiros e prontamente foram dadas as devidas 

explicações sobre os mesmos. Após a análise do Relatório da Diretoria Executiva do ano de 

2014, do Balanço Patrimonial e de Resultados do Exercício Social de 2014, e conhecimento 

do parecer do Conselho Fiscal, os Conselheiros de Administração emitiram, nesta data de 

23/04/2015, o seguinte parecer: “Os Conselheiros de Administração da Associação dos 

Aposentados da Companhia Riograndense de Telecomunicações – AACRT, após analisarem o 

Relatório da Diretoria Executiva sobre as atividades desenvolvidas no ano de 2014, o Balanço 

Patrimonial e de Resultados do Exercício Social de 2014 e, ainda, o parecer favorável do 

Conselho Fiscal datado de 07 de abril de 2015, aprovam os documentos, encaminhando-os a 

apreciação e votação da Assembleia Geral Ordinária, convocada para o dia 29 de abril de 



Associação dos Aposentados da CRT - AACRT 

Relatório de Diretoria de 2015 

 

 

 

  38 

2015, conforme Edital de Convocação, postado no jornal Zero Hora, em Porto Alegre, na 

data de 23 de abril de 2015”. 

 Concessão de Título de Benemérito 

 Na reunião da Diretoria Executiva do dia 06 de abril de 2015 (Ata nº820) foi aprovado, 

de acordo com o Capítulo II, Artigo 5º, Parágrafo 3º, do Estatuto, para serem agraciados com 

o título de Sócio Benemérito os seguintes associados efetivos que prestaram relevantes 

serviços à Associação: 01 - Alice Liana Dresch; 02 - Ayrton Newton Rosa; 03 - Ilo Weiss; 04 - 

Luciana Maria Centeno dos Santos (homenagem póstuma) e 05 - Pedro Assis Capellão, sendo 

os nomes aprovados por unanimidade pelo  Conselho de Administração e ratificados pela 

Assembleia Geral Ordinária do dia 29 de abril de 2015. 

 Pagamento da anuidade de associados junto a ANAPAR  

 O Conselho homologou, por unanimidade, a continuidade do pagamento pela AACRT 

das anuidades de associados junto a ANAPAR até o final da presente gestão administrativa, 

mês de abril de 2018. O valor atual individual da anuidade é de R$42,50 (quarenta e dois 

reais e cinquenta centavos) e o número de associados é de 739 (setecentos e trinta e nove). 

 A AACRT acompanha as ações traçadas no XIV Congresso da ANAPAR, dentre elas o 

fortalecimento e a luta dos participantes, sempre em parceria com entidades sindicais, 

associações de aposentados e com os dirigentes eleitos dos fundos de pensão. 

 Doação da Sede Social da AECRT–Lajeado para a AACRT 

 No dia 11/06/2015 foi assinado pelos gestores das duas Entidades, no Tabelionato de 

Notas da cidade de Lajeado, a Escritura Pública de Doação para AACRT do imóvel urbano 

pertencente à AECRT-Lajeado, sendo que, em 04/07/2015 foi registrada em nome da AACRT, 

no Cartório de Imóveis de Lajeado. Para a devida averbação e levantamento das necessárias 

reformas com o objetivo de dotar a Sede com excelentes condições de lazer, foi criada 

Comissão de Obra, coordenada pelo Diretor Darci Werle, para realizar um memorial 

descritivo completo (prioridades, autorizações, custos, prazos, contratos, etc.) e 

posteriormente o acompanhamento das reformas e as obras definitivas. 

 Retorno do Imposto de Transição Causa Mortis e Doação-ITCD 

 A  AACRT decidiu buscar junto a Secretaria da Fazenda do RS, através da sua assessoria 

jurídica, a devolução do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) pagos pela AACRT, a título de 

imposto de transmissão, referente ao processo de doação do imóvel urbano pela AECRT-

Lajeado. Salientou, ainda, de que o honorário a ser pago ao escritório de advocacia, em caso 

de êxito, será de 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser devolvido. 

 Aplicação Financeira no BANRISUL 

 A partir de encontro com o Gerente do Banrisul, a Diretoria Executiva aprovou 

proposta de que as sobras de caixa da AACRT, a partir de 01 de julho de 2015 sejam, pelo 

prazo de um ano, aplicadas em renda fixa na modalidade CDB-DI, devendo durante esse 

tempo ser realizada avaliação de desempenho com as taxas das atuais aplicações, as quais 

serão mantidas nos fundos atuais. O Conselho de Administração aprovou proposta da 

Diretoria Executiva. 
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 Homenagem nas Delegacias Regionais de Caxias do Sul e Rio Grande 

 Com referência às homenagens nas delegacias regionais, o Conselho de Administração 

definiu o seguinte: 01 - Na fachada do prédio ficará placa com o nome da Delegacia 

Regional; 02 - Por sua vez, as sedes sociais das referidas delegacias ficarão nominadas assim: 

2.1 - Na Delegacia Regional de Caxias do Sul: Sede Social Lourdes Tessari e Mário Angrisani; 

2.2 - Na Delegacia Regional de Rio Grande: Sede Social Dalva Leal Martins; 03 - No interior do 

prédio deverá ser colocada placa e foto(s) do(s) homenageado(s). 04 - Visando a 

padronização a escolha do tamanho da placa e da foto ficarão a cargo da Diretoria Executiva. 

 Nome CRT em Praça em Capão da Canoa  

 O Prefeito Municipal de Capão da Canoa sancionou Lei atribuindo o nome da CRT a 

uma praça localizada no entroncamento entre a Avenida Martinho Jovino Espíndola e Rua 

Dom Luiz Guanella. A AACRT deverá construir a praça para a comunidade, com a colocação 

de calçada, de bancos e plantio de árvores. 

 Instalações do Conselho Municipal da Pessoa Idosa em Osório 

 Em 10/06/2015 foi instalado pelo Prefeito Municipal de Osório o Conselho Municipal 

da Pessoa Idosa, para o qual a AACRT, atendendo convite formulado indicou, na condição de 

titular, o associado e atual Delegado Regional de Osório Sr. Claudinei Moreira Pereira das 

Neves e na condição de suplente, o associado Valdir Wolf. 

 Inauguração da Sede Social da Delegacia Regional de Rio Grande 

 Realizada no dia 10 de dezembro, a cerimônia inaugural prestou homenagem à ex-

Delegada Dalva Leal Martins, dando o seu nome à nova Sede Social da Delegacia. A Diretoria 

da AACRT, juntamente com representantes do Conselho de Administração foram 

recepcionados pela Delegada Maria Teresinha Nunes Ferreira e pelo Vice Delegado, Dinarte 

Rodales de Souza. O evento contou ainda com a presença de associados de Rio Grande, da 

Delegada de Pelotas Neiva Echevengua e de seu Vice, Manoel Luiz da Silva Pinto. 

Houve descerramento da placa inaugural com o nome da Sede e da foto de Dalva Leal 

Martins. 

 Seguro de Vida em Grupo  

 Desde 01 de outubro de 2015 foi iniciado o processo de revitalização da atual apólice 

de seguro de vida em grupo, contratado junto à empresa Icatu Seguros. A mensalidade 

sofreu um reajuste de 10% (dez por cento) para o segurado com idade inferior a 65 anos e 

de 14,5% (quatorze e meio por cento) para o segurado com idade superior a 65 anos.  

 Pagamento de honorários de êxito 

 Tendo em vista a cobrança de honorários de êxito no percentual de 1% (um por cento) 

pelo escritório de advocacia Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados, considerando o 

que está firmado nos contratos de prestação de serviços jurídicos visando à defesa da AACRT 

nas notificações de lançamento de débitos fiscais e autos de infração expedidos pela Receita 

Federal, datados de 21/07/2011 e 03/04/2013, o Diretor Presidente solicitou parecer da 

assessoria jurídica da AACRT sobre a referida cobrança, a qual, por sua vez, esclareceu que 

não há valores pendentes a serem pagos, uma vez que, a cláusula 3 dos contratos, e suas 
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alíneas, estabelece que somente seriam devidos honorários de êxito de 1% na hipótese de 

acolhimento de defesa apresentada na esfera judicial e, como no caso concreto a extinção 

da cobrança se deu na esfera administrativa, não há que se falar em cobrança dos referidos 

honorários de êxito. O escritório Pimentel & Rohenkohl, por sua vez, em defesa ao 

posicionamento acima citado afirma que, como os dois processos se encerraram pelo 

provimento dos recursos voluntários apresentados pelos mesmos, não há nenhuma previsão 

de exclusão dos honorários de êxito e que qualquer interpretação neste sentido é absurda, 

com todas as vênias.  

 O Conselho de Administração decidiu formar uma comissão composta pelo Presidente 

Newton, pelo Diretor Tesoureiro Jairo e o Conselheiro Ruben Vives, para viabilizar um 

acordo com o escritório de Advocacia Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados, o que 

não foi possível. Por esta razão, foi realizada consulta ao escritório de advocacia Cenço e 

Cenço Advogados Associados, o qual cobrou honorários no valor de R$10.000,00 (dez mil 

reais) pelo parecer - “Interpretação de Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos 

envolvendo cláusula de êxito”, datado de 21 de maio de 2015, que concluiu que a AACRT 

não deveria pagar os valores de honorários de êxito cobrados pelo Pimentel & Rohenkohl 

Advogados Associados. Os Conselheiros decidiram, por unanimidade, tendo em vista 

posicionamento de dois pareceres jurídicos, pelo não pagamento dos honorários de êxito ao 

escritório de Advocacia Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados. Decidiram também 

que o escritório Cenço & Cenço Advogados Associados  deveria ser contratado para 

defender, nas esferas administrativa e judicial, a AACRT, caso houvesse insistência de 

cobrança dos honorários de êxito por parte do escritório de advocacia Pimentel & 

Rohenkohl Advogados Associados. O valor inicial desta contratação foi R$10.600,00 (dez por 

cento do valor da ação) e mais R$10.600,00 em caso de êxito. Em rápida reação, o Escritório 

Cenço e Cenço  obteve liminar na justiça sustando o referido processo de cobrança. A 

Diretoria Executiva revogou os poderes concedidos ao escritório de advocacia Pimentel & 

Rohenkohl Advogados Associados, referente à primeira ação impetrada em 17/10/2007 e 

contratou o escritório de advocacia Cenço e Cenço Advogados Associados para substituí-lo, 

com custo mensal do valor de R$500,00 (quinhentos reais) para a devida representação e 

acompanhamento do processo, sem instituição de cláusula com honorário de êxito. 

 Em outubro de 2015 o escritório de advocacia Pimentel & Rohenkohl Advogados 

Associados obteve vitória, em primeira instância do judiciário, na ação movida contra a 

AACRT. De acordo com a situação e seguindo orientações da assessoria jurídica da AACRT, a 

Diretoria Executiva determinou o depósito judicial de R$106.000,00 (cento e seis mil reais), 

referente ao valor da causa, em antecipação ao ingresso da ação de apelação e busca de 

liminar do agravo de instrumento para sustar os efeitos da sentença. 

 No agravo de instrumento impetrado pela defesa da AACRT, a Décima Segunda 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça/RS, através do relator do processo, Desembargador 

Pedro Luiz Pozza, deu ganho de causa à associação, solicitando, a seguir, o depósito judicial 

de mais R$10.129,09, referente à atualização do valor principal da causa de R$106.000,00 

(cento e seis mil reais), que foi efetuado em 22/10/2015. 
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X – Contingência Fiscal 

 A AACRT no decorrer do primeiro semestre de 2015 recebeu comunicado emitido pelo 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal do Brasil informando que os 

processos de números 11080.722.4430/2011-55 (abrangendo período de 01/2007 a 

12/2008) e 11080.722.992/2013-26 (abrangendo período de 01/2009 a 12/2010) foram 

extintos, tendo os mesmos sido encaminhados para arquivo. A Associação está aguardando 

idêntico comunicado para o período de 12/2001 a 12/2006. 
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XI  Demonstrações Financeiras e respectiva análise    
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XII  Parecer do Conselho Fiscal 
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XIII Parecer do Conselho de Administração    

 


