
 

 1 RELATÓRIO DE DIRETORIA 2018 

                       Associação dos Aposentados  

                                        da CRT - AACRT 

 

 

RELATÓRIO  

DA DIRETORIA 

 EXECUTIVA 

 2018 

 

 

 
Abril/2019 

 



 

 2 RELATÓRIO DE DIRETORIA 2018 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2018 

 

 

 

Senhoras e Senhores Associados da AACRT, 

 

 

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias submetemos à 

apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Diretoria Executiva contendo 

as atividades desenvolvidas no exercício de 2018 na AACRT, incluindo as 

informações e comentários referentes à situação econômico-financeira. 

 

 

A Diretoria Executiva 
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I  Plano de Ação para o ano de 2019 

 O Plano de Ação para o ano de 2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 

29/10/2018 - Ata nº 859 e pelo Conselho de Administração em 30/10/2018 – Ata nº 249, 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, através da Coordenação de Projetos Sociais, a 

manutenção 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, de 

eventos e cultural. 05) Continuar, através da Coordenação de Projetos Sociais, na busca de 

convênios para manutenção 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)  Memorial CRT: 7.1 – Incluir no 

Estatuto da AACRT que o Memorial CRT torna-se um patrimônio da AACRT, com duração 

ilimitada; 7.2 – Criação da linha de tempo, considerando o layout, impressão dos painéis e 

instalação dos mesmos; 7.3 – Definir a política de manutenção do acervo cultural a ser 

instalado; 7.4 – Recuperação de peças, livros e encadernações; 7.5 – Aquisição de 

equipamento de multimídia para apresentação de audiovisual e/ou visual das fotos e dos 

vídeos, por evento; 7.6 – Definição e aquisição de expositores, urnas, armários e outros. 

08)  Implantar no novo prédio lindeiro à Associação, em construção, ambulatório 

médico/odontológico, composto de 01 (uma) sala de enfermagem, de 02 (dois) 

consultórios médicos (Médico Clínico Geral e Médico Geriatra) e de um consultório 

dentário.  09)  Continuar mantendo o relacionamento e participação com entidades 

vinculadas diretamente a AACRT, tais como ANAPAR, SINTTEL/RS, ASTTI, FETAPERGS, 

COBAP, Fundação Atlântico de Seguridade Social e outras entidades afins, divulgando aos 

associados todas as atividades programadas 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 
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malas diretas, além da publicação no informativo O Jubilado. 11) Atualizar o Estatuto da 

AACRT, contemplando basicamente quatro pontos: 11.1 - incorporar as alterações 

aprovadas “ad referendum”; 11.2 - estabelecer critérios para a transição de gestão; 11.3 - 

contemplar o processo das eleições (Capitulo XI do Estatuto); 11.4 - Itens que venham a 

tornar mais flexível e transparente a administração da Entidade. 12) Dar continuidade ao 

Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS, através de equipe própria, no subprograma 

dos crônicos, oncológico, das internações hospitalares e da saúde preventiva. 

1.1   Plano de Ação das Delegacias Regionais para o ano de 2019 

 Foram definidas as seguintes ações para o Interior do Estado para o ano de 2019: 

Plano de ação para as Delegacias Regionais: 1.1 – Dar continuidade ao plano de visitas 

anuais de Diretores/ Representantes da AACRT às Delegacias Regionais; 1.2 – Sistema de 

voluntariado: dar continuidade as atividades de voluntariado no interior; 1.3 - Dar 

continuidade ao estudo de implantação de sedes sociais nas Delegacias, em parceria de 

locação com o SINTTEL/RS ou não; 1.4 – Dar continuidade a programação dos almoços 

semestrais em cada Delegacia Regional e um almoço ou jantar no final do ano; 1.5 – Dar 

continuidade à criação de oficinas, em Delegacias Regionais que possuem sede social; 

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

 

II   Premissas Orçamentárias para 2019 

 As premissas orçamentárias para o ano de 2019 foram aprovadas pela Diretoria 

Executiva na reunião na data de 18/09/2018 na reunião da Diretoria Executiva (Ata nº 858) 

e na data de 28/09/2018 na reunião do Conselho de Administração (Ata nº 248), sendo 

estas as seguintes:  

01 – O valor total anual das despesas não deverá ultrapassar o valor total anual das receitas, 

com a utilização do valor do patrimônio líquido para gasto com investimento. 02 - O valor 

total com pagamento da folha de empregados não poderá ultrapassar a 35% (trinta e cinco 

por cento) do total da receita.  03 – Manutenção, por questão estratégica e de segurança, 

da política de não alugar o salão de festas, a área da cozinha e o auditório da sede social.  

04 – Eliminar o subsídio doado pela Associação a associados, quando da participação no 

encontro anual, na semana do aposentado e nos torneios de jogos. 05 – Visando redução 

de custos, a Associação deixará de custear as despesas decorrentes de deslocamento de 

associados das Delegacias Regionais (condução, refeição e hotelaria) em eventos 

promovidos ou não pela Associação. Estas despesas deverão ser pagas pelo próprio 

associado. 06 – Facilitar a associado, que esteja em dia com compromissos junto a AACRT, 

participação em eventos externos (turismo/viagens) sem cobrança de encargos 

financeiros, com quitação das parcelas em data anterior ao início dos respectivos eventos, 

com valor de parcela mensal no limite mínimo de R$100,00 (cem reais). 07 – Nos almoços 

mensais da Associação em Porto Alegre, não haverá subsídio da entidade para participação 

de associados das Delegacias Regionais. 08 – Na participação em qualquer tipo de evento 
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pago, o associado após a realização do pagamento ou do compromisso de pagamento 

parcelado, terá direito, em caso de desistência, ao equivalente a 70% (setenta por cento) 

do valor total. Em caso de desistência, por motivo de saúde comprovada, o ressarcimento 

será de 100% (cem por cento) do valor total. 09 – Pagamento do custo com deslocamento 

de associados (Van, Micro-ônibus ou Ônibus), em número superior a 10 (dez) associados, 

quando convidados pela Diretoria Executiva para participação em eventos sociais. 10 – 

Manutenção do subsídio de R$40,00 (quarenta reais) para pagamento de refeição a 

associados do interior do Estado, na participação em eventos sociais.  11 – Ressarcimento 

do valor da refeição a associado voluntário, de até R$25,00 (vinte e cinco reais), através de 

apresentação de comprovante de despesa, que por questão de necessidade de trabalho 

venha a permanecer por dois turnos na sede social da Associação. 12 – O associado que 

possuir dois endereços residenciais (exemplo: na Capital e no Litoral) terá considerado 

apenas aquele endereço que estiver cadastrado na Associação e fará jus às vantagens e 

subsídios somente no local cadastrado. 13 – Orçar valor para gastos com o Programa de 

Gerenciamento da Saúde – PGS (parceira com a entidade ASTTI). 14 – Continuar na 

concentração de esforços na busca de aumento de sócios contribuintes e de contribuintes 

convidados, visando à oxigenação do quadro social.  15 – Incentivar o ingresso nos Planos 

de Saúde Regulamentados UNIFÁCIL e UNIMED Pleno de associados e seus dependentes, 

que atualmente não possuem nenhum tipo de plano de saúde.  16 – Contratação de 

profissionais externos remunerados nas Oficinas, somente a partir do número mínimo de 

participação de 10 (dez) associados e dependentes na Capital e de 05 (cinco) associados e 

dependentes no Interior, com exceção das Oficinas que utilizam instrumentos de música e 

a do teatro. 17 – Por questão de economia, não haverá intercâmbio entre as Delegacias 

Regionais (visita ou recepção). 18 – Manutenção dos atuais projetos sociais. 19 – Qualquer 

doação efetuada por parceiros em favor da Associação, sob forma de diárias de hotel, 

passagens, vouchers, eletroeletrônicos, etc., deverá ser revertida aos associados ou 

convertida em valores monetários e incorporado ao patrimônio da entidade. 20 - Manter 

a premissa orçamentária, com relação ao regime tributário, aprovada na reunião mensal 

do dia 26/06/2012 (item 5.2 da Ata nº184): - Decisão de aguardar novo parcelamento fiscal 

para então proceder à denúncia espontânea, visando o acerto do pagamento da dívida 

referente ao imposto de renda sobre aplicações financeiras, continuando no orçamento do 

ano de 2019 de rubrica com o provisionamento do valor devido. 

III  Políticas de Gestão  

 Em 27 abril de 2018 tomaram posse os novos membros dos Órgãos da Administração 

Social da AACRT para o triênio 2018/2021 com a missão precípua de promover a qualidade 

de vida e cuidar da saúde dos sócios. 

 Foco permanente dos gestores da Associação dos Aposentados da CRT, em 2018 o 

bem-estar do sócio continuou sendo a motivação principal para o aprimoramento do 

trabalho de atendimento do plano de ação estabelecido para o ano. 



 

 8 RELATÓRIO DE DIRETORIA 2018 

 O plano de saúde, seu alto custo, a saída de usuários por impossibilidade de 

pagamento e a inadimplência crescente foram os grandes vilões e motivo de preocupação 

e ações permanentes por parte dos Conselhos de Administração, Fiscal e da Diretoria 

Executiva da AACRT.  

 O Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS, no formato como vinha sendo 

operacionalizado, tornou-se um custo alto para a entidade e para o sócio, e a partir do 

segundo semestre de 2018 precisou ser reestruturado para um formato mais eficiente e 

mais eficaz. 

 A construção do prédio anexo também foi iniciada, sendo boa parte do ano dedicada 

a elaboração das plantas arquitetônicas e das autorizações e licenças para construção. 

Nesta fase foi feito o estaqueamento e iniciada a obra estrutural em si. 

 As políticas e procedimentos operacionalizados em 2018 foram os seguintes: 

3.1 Quadro de associados da AACRT 

 O total de sócios da AACRT em 31/12/2018 era de 4.449 pessoas, entre Efetivos, 

Contribuintes e Contribuintes Convidados, 6,69% a menos que em 2017 (319 associados).  

Estratificando por tipo de categoria social, é possível verificar uma redução no número de 

Sócios Efetivos da ordem de 11,92% (387 pessoas). Já nas categorias de Sócios 

Contribuintes houve um crescimento de 3,19% (43 sócios) e entre os Contribuintes 

Convidados o número cresceu 14,06% (17 sócios).  
 

QUADRO SOCIAL – AACRT  

 

RESUMO COMPARATIVO 2018/2017/2016  

 

 

 

 

 

 

Associados Tipo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Última 

Posição

Efetivo 3195 3192 3185 3176 3171 3162 3142 3133 3112 3101 2919 2862 2862

Contribuinte 1336 1353 1353 1361 1372 1375 1374 1388 1394 1408 1399 1390 1390

Convidado 124 129 133 135 137 133 132 141 144 143 144 146 146

Benemérito 45 46 48 49 49 50 51 51 51 52 50 51 51

TOTAL 4700 4720 4719 4721 4729 4720 4699 4713 4701 4704 4512 4449 4449

Associados(qtd) 4710 4720 4730 4741 4751 4762 4772 4783 4793 4804 4814 4825 4825

Percentual -0,21% 0,00% -0,23% -0,42% -0,46% -0,88% -1,53% -1,46% -1,92% -2,08% -6,27% -7,79%

2018 4700 4720 4719 4721 4729 4720 4699 4713 4701 4704 4512 4449

2017 4711 4715 4735 4731 4752 4777 4766 4795 4795 4799 4808 4826

Percentual -0,23% 0,11% -0,34% -0,21% -0,48% -1,19% -1,41% -1,71% -1,96% -1,98% -6,16% -7,81% -

4611 4618 4638 4635 4657 4680 4670 4702 4702 4708 4717 4739

Comparativo

Total

Previsto

Sócios AACRT dez/16 dez/17 dez/18 

Efetivos 3301 3249 2862 

Contribuintes 1229 1347 1390 

Convidados 92 128 146 

Beneméritos 48 44 51 

Total 4670 4768 4449 
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3.1.1  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". Além dessa condição 

Estatutária, foi aprovado pelo Conselho de Administração "ad-referendum" da Assembleia 

Geral Extraordinária, a promoção automática a Sócio Benemérito dos sócios efetivos que 

vierem a completar 90 (noventa) anos de idade. Os sócios beneméritos tornam-se isentos 

da mensalidade da AACRT. 

 No ano de 2018 foram incluídos no quadro de sócios beneméritos 13 sócios efetivos 

e 6 (seis) vieram a óbito, encerrando o ano 51 associados nesta categoria (com isenções 

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

de 26/03/2013). 

3.2 Gestão Administrativa 

3.2.1   Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação 

 No ano de 2018 foram feitos vários ajustes e melhorias no sistema de informatização 
da AACRT (INDEX), em conjunto com os Colaboradores da entidade, buscando aprimorar o 
Fluxograma e os controles internos, visando a integração de todos os departamentos com 
o setor financeiro. A seguir alguns tópicos dos trabalhos desenvolvidos: 
1) Setor Eventos e Social: Viagens e Oficinas – todas as negociações com associados 
feitas no sistema, com diversos tipos de parametrização adequados a cada setor. Os recibos 
emitidos são importados pelo financeiro e os setores conseguem acompanhar todo o 

4200

4300
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4700

4800

4900

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Associados Total - Mês

Previsto
Realizado
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4711 4715 4735 4731 4752 4777 4766 4795 4795 4799 4808 4826

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Comparativo 2018-2017
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2017
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processo desde a sua negociação até o provisionamento do recibo pelo Financeiro. Os 
setores enxergam de forma on-line os associados que estão em aberto com seus 
pagamentos. É possível também parametrizar todas as situações necessárias para cada 
inscrição, tipo, “Acomodações, Ônibus, Jogos, Camisetas, Times, Mesas”. 
2) Setor Financeiro: Foram feitos diversos ajustes e melhorias, dentre eles o 
procedimento de baixas e importações de recibos automatizados, melhoria no Fluxo de 
Controle e relatórios. 
3) Cobrança: As negociações de pendências financeiras que eram feitas manualmente 
hoje são efetuadas via processo informatizado, diretamente no sistema, permitindo assim 
um ganho no tempo e controle do mesmo. Após esta negociação feita pelo Gerente da 
AACRT com o devedor, o financeiro finaliza o processo e importa automaticamente para 
dentro da ficha do associado levando as condições acertadas para controle. 
4) Jurídico: Está em fase final a informatização de todo o processo do jurídico junto ao 
escritório de advocacia, fazendo com que tenhamos todos os processos dentro do sistema.  
5) Controle: Relatório de Inadimplência - grandes melhorias foram feitas, sendo que 
agora é possível automaticamente filtrar por produto ou geral, e definir o envio 
automatizado de SMS para os associados em aberto. Neste relatório pode-se acompanhar 
associados que estão no Jurídico, SPC, Liminar, associados Ativos e inativos e óbitos. Outra 
melhoria no Sistema é o controle de Viagens, Passeios entre outras atividades da AACRT 
onde se pode informar para o sistema Bloquear Associados com pagamento em aberto. 
6) Imobilizado: Todo o imobilizado da AACRT foi inserido no sistema, que dispõe de 
relatório de controles de onde estão alocados cada ativo imobilizado.  Dentro desse quesito 
também foi automatizado o empréstimo aos associados de imobilizados cadastrados no 
departamento social (cadeiras de rodas, muletas, cadeiras de banho, etc.), facilitando o 
controle do empréstimo com a contagem regressiva da entrega do imobilizado pelo 
associado. 
7) Jogos: Várias situações dentro da inscrição nos jogos da AACRT foram automatizadas 
para este fim, ou seja, a Parametrização para cada associado: Camiseta, Jogo, Times, Etc... 
8) Site da AACRT: na Área do Associado, está disponivel o Boleto do mês corrente para 
impressão em PDF. 
9) Geral: Implantação de “AP” Autorização de Pagamento - todos os setores, ao 
solicitarem pagamento a Fornecedores ou Adiantamento de valores, registram no sistema 
através das APs. Ficou definido pela Diretoria os níveis de liberação e autorização que as 
APs têm para seu fluxo interno: o colaborador emite a AP, o diretor libera e o gerente 
autoriza, o financeiro só pode importar a AP para pagamento após todas as etapas de 
liberação finalizadas, sendo feitas automaticamente seu provisionamento pelo Financeiro. 
Cada setor pode acompanhar o andamento de sua AP. 
10)  Saúde: Melhoria no "Sistema Novo Unimed" dentro do Index que permite identificar 
as alterações de plano feitas pelos beneficiários e o número do cartão;  Criação do campo 
referente ao motivo da exclusão do titular, onde se identifica se a exclusão se deu por 
inadimplência;  A forma de fechamento das informações para a elaboração da declaração 
de valores pagos para fins de IRRF;  Inclusão da data de cobrança das consultas que são 
disponibilizadas na área do associado no site da AACRT. 
 
*Existem ainda alguns processos em Andamento junto com a equipe do Sistema INDEX, na 
busca contínua de melhorias e aperfeiçoamento para melhorar o Fluxo e Controle Interno 
da AACRT. 
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3.3 Interiorização   

 Os investimentos da AACRT nos associados do interior em 2018, através das 

Delegacias Regionais, foram os seguintes: 

3.3.1    Encontro com as Delegacias Regionais  

Em 2018 o Encontro das Delegacias Regionais foi realizado em uma única edição no 

Hotel Embaixador, em Porto Alegre, entre os dias 02 e 05/10/2018. 

No evento, os assuntos tratados foram: apresentação do Relatório da Diretoria 

Executiva do ano de 2017, do Balanço Patrimonial e de Resultados do ano de 2017, das 

Premissas Orçamentárias para o ano de 2019, apresentação de duas Delegacias Regionais, 

Seguro de Vida e outros tipos de seguros, Sistema Gestão de Indicadores, Banrisul, Grupo 

Interentidades de Negociação Previdenciária – GINP: informação, Coordenação de Projetos 

Sociais e Coordenação de Eventos, assuntos operacionais (planos de saúde, descontos 

Fundação Atlântico e inadimplências, Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS, tema 

a respeito de saúde: apresentação, Espaço para as entidades ASTTI e SINTTELRS, Memorial 

CRT, participação de Encontro de Corais na ASTTI, Orçamento para o ano de 2019. 

 

3.3.2   Atividades das Delegacias Regionais em 2018 

 O interior do Estado, representado pelas Delegacias Regionais, a cada ano vem 

demonstrando um crescimento substancial em sua participação nas atividades promovidas 

pelas suas delegacias, assim como nas oferecidas pela área de eventos associação.  

 Destaque-se que o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva vem 

defendendo uma maior participação dos sócios do interior em consecutivos planejamentos 

anuais, mas este resultado não teria sido tão expressivo sem o engajamento dos delegados 

e vice delegados regionais, grandes responsáveis por esta conquista com seu excelente 

trabalho.  As delegacias que possuem sede organizaram oficinas de atividades físicas, 

atraindo mais sócios para as sedes regionais e promovendo mais saúde e qualidade de vida 

para os mesmos, além dos almoços, chás e demais atividades organizadas pelos mesmos. 

As atividades realizadas pelas DELEGACIAS do interior e Outros Estados se concentraram, 

basicamente, nas seguintes: 

- Almoços semestrais, chás e encontros festivos de encerramento do ano; 

- Oficinas (corais, teatro, danças e outras, nas Delegacias com sede - Caxias/Novo  

    Hamburgo/Santa Maria/Passo Fundo e Pelotas); 

- Visitação e integração com outras Delegacias; 

- Vinda a Porto Alegre para participar do almoço mensal da Sede; 
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Os gastos/investimentos das respectivas localidades estão demostrados na tabela e 

gráfico abaixo: 

 
ORÇAMENTO DAS DELEGACIAS 2018 

  

Número Cidade Delegacia Previsto  Realizado  

001 Alegrete ALG  R$ 26.500,00 R$ 10.692,26 

002 Cruz Alta CRA R$ 18.400,00 R$ 4.625,35 

003 Santa Cruz do Sul SCR R$ 55.802,00 R$ 35.251,36 

004 Santa Maria STM R$ 108.436,00 R$ 93.323,25 

005 Bento Gonçalves BTG R$ 22.900,00 R$ 13.825,47 

006 Cachoeira do Sul CAS  R$ 14.000,00 R$ 11.167,77 

007 Canoas CAN R$ 27.760,00 R$ 10.500,10 

008 Caxias do Sul CAX R$ 90.930,00 R$ 53.642,18 

009 Guaíba GUA R$ 33.280,00 R$ 31.926,77 

010 Lajeado LJO R$ 15.200,00 R$ 1.737,40 

011 Novo Hamburgo NOH R$ 89.060,00 R$ 66.173,89 

012 Osório OSO R$ 49.450,00 R$ 23.386,96 

013 Outros Estados OES R$ 12.700,00 R$ 2.030,00 

014 Passo Fundo PAF R$ 48.030,00 R$ 33.054,98 

015 Pelotas PEL R$ 83.470,00 R$ 54.722,02 

016 Rio Grande RGR R$ 65.810,00 R$ 43.965,12 

017 Taquari TUI R$ 15.700,00 R$ 5.503,78 

018 Viamão VIM R$ 24.680,00 R$ 16.374,94 
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Pela ordem do volume de gastos/investimentos, o comportamento foi o seguinte: 

1º - RESSARCIMENTO/SUPRIMENTO MENSAL -  (aluguel/condomínio/ segurança 

monitorizada/seguro/telefone/internet/manutenção/água/luz/material de 

escritório/material de limpeza e de cozinha/correio/eventos de Delegacias sem 

sede/outros-combustível).................................................................R$ 329.685,86 

2º - OFICINAS...............................................................................R$   99.775,04 

3º - ALMOÇOS SEMESTRAIS/ENCONTROS FESTIVOS.....................R$    66.202,69 

4º - VISITAÇÃO/INTEGRAÇÃO........................................................R$    44.908,98 

5º - DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO............................................R$      2.012,55 

 

Demonstrativo do orçamento total geral. 

 

As Delegacias tiveram um orçamento REALIZADO menor que o ORÇADO, na ordem 

de 36,89%, no total geral, considerando os seguintes aspectos: 

• Apelo da Diretoria Executiva, aos sócios, para buscar a diminuição dos 

gastos/investimentos, tendo em vista a dificuldade na arrecadação de todas as 

mensalidades com o não desconto em folha protagonizado pela Fundação 

Atlântico. 

• A falta de dados históricos consolidados, visto que a grande evolução das demandas 

dos sócios do interior elevou o previsto orçado. 

• Com a utilização da sede campestre, várias Delegacias realizaram a integração com 

outras, na sede de Lajeado, concentrando os almoços do último semestre/2018 e 

encontros festivos de encerramento do ano, em um único evento. 
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IV  Planos de Saúde  

4.1 Planos de Saúde UNIMED Porto Alegre 

 Em 2018, os planos de saúde e emergências médicas da UNIMED Porto Alegre 

gerenciados pela AACRT tiveram redução do número de usuários, tal como vem ocorrendo 

nos últimos anos. 

Plano Ano de 2017 Ano de 2018 Crescimento Em % 

Plano Antigo 169 141 -28 -16,57 

Unifácil 183 212 29 15,84 

Unimed Pleno 401 486 85 21,20 

Unimax 4760 3759 -1001 -21,03 

Unipart 134 616 482 359,70 

Unimax Func. 30 30 0 0,00 

SOS Unimed 268 262 -6 -2,24 
 

 O plano de saúde antigo (Não Regulamentado) teve -16,57% (menos dezesseis virgula 

cinquenta e sete por cento) usuários que no ano anterior. Com relação a participação no 

plano de saúde Unifácil, este aumentou 15,84% (quinze virgula oitenta e quatro por cento). 

Já o plano Unimed Pleno, cresceu 21,20% (vinte e um virgula vinte por cento); o número de 

adesões ao plano de emergências médicas SOS Unimed teve um decréscimo de -2,24% (dois 

virgula vinte e quatro por cento).  O plano Unimax sofreu uma redução no número de 

usuários da ordem de –21,03% (menos vinte e um vírgula zero três por cento). O plano 

Unipart teve uma variação positiva no número de inclusões da ordem de 359,70% 

(trezentos e cinquenta e nove virgula setenta por cento). 

 Em resumo, a AACRT iniciou o ano de 2018 com um total de 5.945 usuários em seus 

planos de saúde e encerrou o ano com 5.506, sendo incluídos 1.015 novos usuários e 

excluídos 1.454, a grande maioria destes por inadimplência.  

 Além da redução da capacidade financeira dos associados, cujo reajuste anual do 

plano de benefícios ocorre de acordo com o INPC e o reajuste do plano é estabelecido pela 

sinistralidade mais o índice médico-hospitalar, outro fator que afetou negativamente o 

quadro do plano de saúde foi a decisão da direção da Fundação Atlântico de Seguridade 

Social em não permitir mais que as entidades e o Sinttel realizem seus descontos na folha 

de benefícios. Com isto, muitos associados não se deram conta de que o dinheiro que 

sobrou em suas contas era para pagar o plano de saúde. 

 Um terceiro fator que pesou nesta balança foi a evasão de usuários para o plano de 

saúde do Sindicato dos Engenheiros – SENGE, cujo valor da mensalidade do plano de saúde 

Unimax estava mais baixo que o da AACRT, principalmente devido a massa mais jovem que 

compõe aquele plano.  

 

 



 

 15 RELATÓRIO DE DIRETORIA 2018 

4.1.1 Quadro de Usuários dos Planos UNIMED em 2018 

Período
PLANO 

ANTIGO
UNIFACIL

UNIMED 

PLENO
UNIMAX UNIPART

UNIMAX 

FUNC.

SOS 

UNIMED
TOTAL

Posição em 01/01/2018 169 183 401 4760 134 30 268 5945

Inclusões em 2018 00 45 117 237 580 05 31 1015

Exclusões em 2018 28 16 32 1238 98 05 37 1454

Posição em 31/12/2018 141 212 486 3759 616 30 262 5506
 

 

 

 

4.1.2  UNIMED – Resumo dos Índices de Reajuste em 2018 

• Reajuste Plano Não Regulamentado (Antigo AMB): 20,00% 

• Reajuste Plano Regulamentado (Unimax): 18,00% 

• Reajuste Plano Regulamentado Unipart: 8,89% 

• Reajuste Plano Regulamentado (Unifácil): 18,00%  

• Reajuste Plano Regulamentado (Unimax - Funcionários): 8,89%  
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4.1.3 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIFÁCIL 

 Em 01/12/2018 o plano Unifácil teve um reajuste anual de 18% (dezoito por cento); 

4.1.4 Reajuste contratual do Plano de Saúde Não Regulamentado 

 O índice de reajuste contratual anual do Plano de Saúde Não Regulamentado, a partir 
de 01 de janeiro de 2018, foi de 20% (vinte por cento).  
 
4.1.5 Reajuste Contratual do Plano de Saúde Unipart 
 O plano de Saúde Unipart foi reajustado em 8,89% em dezembro/2018. 
 

4.1.6 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIMAX 

 Conforme disposto pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o reajuste 

das mensalidades dos planos de saúde deve ocorrer anualmente, no aniversário do 

contrato, independente da data de inclusão do titular e dos dependentes.  

Para calcular este reajuste, as operadoras de planos de saúde todos os anos avaliam 

seus contratos, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos planos.  

Estes ajustes acontecem em razão do repasse às mesmas do aumento nos custos dos 

serviços hospitalares, como também em decorrência do crescimento da utilização do plano 

pelos usuários, que geraram um desequilíbrio nas contas (Entradas de Mensalidades < 

Despesas do plano de saúde). 

A comissão formada pela AACRT e ASTTI participou de uma intensa negociação com 

a UNIMED para definir questões relativas ao reajuste anual, empenhada e comprometida 

em negociar o índice que tivesse o menor impacto possível, mas que garantisse a 

continuidade do contrato com a UNIMED. 

Como resultado, chegou-se a um índice de 18% de reajuste, o menor possível para 

que a UNIMED renovasse o contrato, passando a vigorar a partir de julho/2018. 

4.1.7    Benefícios Família concedidos no período 

 O plano UNIMAX concedeu o Benefício Família* a 16 dependentes de sócios titulares 

falecidos no ano de 2018 e encerrou 13 benefícios, fechando o ano com 86 pessoas 

recebendo o Benefício. Em 2018 a posição dos Benefícios Família concedidos era a 

seguinte:   

 

Período Usuários que solicitaram benefício

Posição em 01/01/2018 83

Inclusões em 2018 16

Exclusões em 2018 13

Posição em 31/12/2018 86
 

* 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. 

 



 

 17 RELATÓRIO DE DIRETORIA 2018 

4.2 Centro Clínico Gaúcho  

 O Centro Clínico Gaúcho teve crescimento de um usuário em 2018, considerando 9 

inclusões e 8 exclusões de associados no ano. 

Período Usuários Centro Clínico 

Posição em 01/01/2017 70 

Inclusões em 2018 09 

Exclusões em 2018 08 

Posição em 31/12/2018 71 

 

4.2.1 Índice de Reajuste em 2018 - Centro Clínico Gaúcho  

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários até 58 anos Região Metropolitana: 3,53% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários acima 59 anos Região Metropolitana: 3,53% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários Agregados: 6,32% 

Reajuste Plano Regul. (Standard) – Usuários Interior/RS: 6,32% 
 

4.3 Ecco-Salva Emergências Médicas 

 O convênio com Ecco-Salva Emergências teve uma redução de 37 associados em 

2018, encerrando o mês de dezembro/18 com 414 usuários. 

Período Usuários Ecco Salva 

Posição em 01/01/2018 451 

Inclusões em 2018 33 

Exclusões em 2018 70 

Posição em 31/12/2018 414 
 

4.3.1 Índice de Reajuste de Ecco-Salva Emergências Médicas em 2018. 

  Reajuste Plano: Não ocorreu reajuste em 2018, da mesma forma que em 2017. 

V  Seguro de Vida 

 A apólice do seguro de vida em grupo dos associados da AACRT vence em outubro de 

2019. A empresa RSul/Vida Seguros, corretora da Seguradora Icatu Seguros ofereceu uma 

proposta de indicativo de solução para longevidade da atual apólice, aprovada pela 

Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo: 1 – Manter o preço mensal atual: para 

essa linha de solução o segurado permanece com o preço atual e seu capital segurado 

reduzirá em 25%, no mês posterior a sua anuência; 2 – Manter o capital segurado atual: 

para essa linha de solução o segurado permanece com o seu capital segurado, entretanto 

anuirá concordando com um aumento do seu prêmio mensal na ordem de 25%. Em 

conjunto com as medidas propostas pela corretora e também para não onerar mais os 

segurados, o repasse mensal de pró-labore para a AACRT na operação em questão passou 

de 10% para 6%, que na prática permaneceu em valores similares ao inicial.  
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5.1  Movimentação Cadastral 

Em 2018 o número de segurados do seguro de vida em grupo da AACRT teve uma 

redução de 149 pessoas, passando de 1.272, em jan/18, para 1.117, em dez/18.    

PERÍODO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total 

TOTAL DE INCLUSÕES 16 7 4 6 1 4 2 3 1 0 0 1 45 
              

TOTAL DE EXCLUSÕES 10 10 6 5 6 7 10 8 49 48 20 15 194 
                            

TOTAL DE 
SEGURADOS 
VIGÊNTES MÊS A MÊS 

1272 1269 1267 1268 1263 1260 1252 1247 1199 1151 1131 1117 

 

5.2 Sinistralidade 

 Durante o período em análise, houve um total de 39 eventos que demandaram 

pagamento de seguro, todos por morte natural.   

 

 

5.3 Faturamento versus Sinistralidade 

 

 

PERÍODO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total

MORTE NATURAL 5 2 4 4 4 5 6 2 1 1 4 1 39

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

MORTE 
NATURAL

100%

MORTE 
ACIDENTAL

0%

INVALIDEZ POR 
ACIDENTE

0%

Mês Competência jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total

TOTAL DO FATURAMENTO 411.595,29 414.764,40 412.715,60 410.659,32 409.078,08 407.474,59 404.572,04 404.002,04 387.075,92 371.345,82 431.199,29 424.747,57 4.889.229,96

SINISTRALIDADE 342.801,66 86.722,16 319.885,80 239.914,35 200.179,11 296.238,01 479.971,45 163.392,13 79.971,45 83.420,68 333.682,72 83.420,68 2.709.600,20

SALDO BRUTO 68.793,63 328.042,24 92.829,80 170.744,97 208.898,97 111.236,58 -75.399,41 240.609,91 307.104,47 287.925,14 97.516,57 341.326,89 2.179.629,76

80,441010* M A R GEM  T ÉC N IC A  » »

-R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

TOTAL DO FATURAMENTO
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VI  Defesa dos Direitos dos Associados relativamente ao Plano de Previdência  

6.1 Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária - GINP 

 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 2018 os principais assuntos 
tratados foram: 

• Elaboração do planejamento do GINP para o ano de 2018; 

• Acompanhamento das Notificações Judiciais enviadas 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; 

• Acompanhamento das ações judiciais contra a Fundação Atlântico de Seguridade Social 
referente ao não desconto de valores de mensalidades, planos de saúde e outros nos 
contracheques da Fundação; 

• Continuidade das parcerias políticas com as entidades ANAPAR, FITRATELP, FENAPAS e 
no final do ano sendo incluída a FETAPERGS; 

• No mês de janeiro foi homologado pela Sétima Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro 
o Plano de Recuperação Judicial da Patrocinadora Oi, garantindo a viabilidade 
operacional e a sustentabilidade da referida empresa e principalmente definindo o 
pagamento da dívida do Plano de Benefícios Saldado junto a Fundação Atlântico de 
Seguridade Social; 

• No mês de julho, na sede social da Fundação Atlântico de Seguridade Social, foi realizado 
encontro do representante do GINP, Gilnei Azambuja, com o Presidente da referida 
Fundação, Fernando Pimentel; 

• No mês de julho, em Brasília, representantes do GINP participaram de audiência pública 
sobre governança do regime de previdência complementar, promovida pela Secretaria 
de Previdência do Ministério da Fazenda; 

• A Fundação Atlântico de Seguridade Social divulgou o Edital, o Regulamento e o 
Calendário para eleição indireta de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal. Os 
membros do GINP decidiram novamente não participar do processo, optando por entrar 
com recurso administrativo junto à PREVIC e posteriormente, se for o caso, com ação 
de caráter judicial; 

• No Diário Oficial da União de 29/10/2018 foi publicada a aprovação pela PREVIC da 
incorporação do Plano de Benefícios BrTPREV ao Plano de Benefícios TCSPREV, 
promovida pela Fundação Atlântico de Seguridade Social; 

• Na data de 19/12/2018 as entidades AACRT e SinttelRS realizaram Assembleia Geral 
Extraordinária para tratar dos assuntos:  incorporação do Plano de Benefício BrTPREV e 
processo eleitoral. 

 
6.2  ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão 
 A Anapar – Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão foi fundada 
em 2001 com o objetivo de representar e defender os interesses dos participantes ativos e 
assistidos dos fundos de pensão junto aos poderes públicos (Executivo, Legislativo e 
Judiciário), às empresas patrocinadoras e às entidades de previdência, com jurisdição em 
todo o território nacional. 
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• O XIX Congresso Nacional de Participantes, realizado no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18 
de maio de 2018, foi marcado pela preocupação com as reformas trabalhista e 
previdenciária.  A ANAPAR terá ainda grandes desafios, especialmente, para resistir às 
ofensivas aos fundos de pensão, sendo o principal deles o PLS 388, que ataca a 
democracia na gestão dos fundos, acabando com a participação dos associados na 
direção dos planos. 
Os participantes do XIX Congresso definiram os seguintes posicionamentos: 
I. Continuar com luta contra a Reforma da Previdência que elimina direitos e fragiliza os 
mecanismos de proteção social aos trabalhadores. 
II. Lutar pela democratização dos fundos de pensão e pela paridade em todas as 
instâncias de decisão sem voto de qualidade. 
III. Exigir da Previc e dos patrocinadores que cumpram a legislação e as normas editadas 
pelo Congresso Nacional e órgãos reguladores competentes. 
IV. Lutar pela volta do Ministério da Previdência Social com o controle da elaboração 
das políticas de previdência social e complementar e das atividades do CNPC e da CRPC. 
V. Lutar contra a aprovação do PLP 268/2016, que reduz a representação dos 
participantes e entrega a gestão do patrimônio ao mercado financeiro. 
VI. Defender a aprovação do PLP 84/2015, que propõe a paridade em todos os órgãos 
de gestão dos fundos de pensão sem voto de qualidade e aumenta o poder de decisão 
e fiscalização dos participantes. 
VII. Defender a permanência do piso de um salário mínimo para todo benefício 
previdenciário, o resgate da política de valorização do salário mínimo e a correção dos 
benefícios superiores a um salário mínimo. 
VIII. Defender o fortalecimento das prerrogativas do Conselho Fiscal em oposição à 
interferência de auditorias que usurpem as suas funções e encareçam a administração 
dos planos de previdência. 
IX. Ser contra a unificação da Previc e da Susep, que procura favorecer o capital 
financeiro. 
X. Lutar contra as decisões da Previc de impedir a posse de dirigentes eleitos, medida 
que atenta contra a decisão democrática dos participantes. 

 

• Nos dias 08 e 09 de novembro de 2018, a Regional RS da ANAPAR realizou no hotel 
Embaixador em Porto Alegre, o seu XV Seminário de Participantes de Fundos de Pensão, 
com a participação de 120 pessoas de vários estados como SP, DF, RJ, PR e SC. O 
seminário abordou assuntos atuais como o cenário econômico nacional e internacional, 
perspectivas de futuro para a previdência complementar fechada e um panorama do 
sistema.  

 
 
VII Atividades e Ações Sociais 

7.1 Ações e atividades desenvolvidas na Diretoria Social 

A Diretoria Social da AACRT tem como principal missão garantir o bem-estar dos 

associados através do atendimento, orientação e acompanhamento dos mesmos e de seus 

familiares, prestando a assistência necessária, conforme a competência. Para tanto, são 

realizados projetos, atividades e oficinas que promovem a melhoria das condições de saúde 

e da qualidade de vida dos associados, bem como a integração do quadro social, resultando 
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no compartilhamento de experiências e despertando potencialidades, dando um novo 

sentido à vivência da aposentadoria.   

 Cabe considerar que no ano de 2018 a Diretoria Social, operacionalizada pela 

Coordenação de Projetos Sociais, promoveu alterações na equipe técnica, além de 

mudanças nas atividades realizadas pelas assistentes sociais e estagiárias, buscando olhar 

as atividades já realizadas sob uma nova perspectiva, ampliando também os horizontes 

para a realização de novos projetos.  

 

7.2   PGS – Programa de Gerenciamento da Saúde  

O Programa de Gerenciamento da Saúde (PGS) teve início em setembro de 2012, foi 

incorporado em 2016 à Coordenação de Projetos Sociais e sofreu nova modificação no final 

de 2018. O PGS é gerenciado por um grupo que envolve a equipe técnica e Diretores das 

entidades AACRT e ASTTI e deixou de ser operacionalizado pela Hospitalar ATS em junho 

de 2018.  

Com o término do contrato de prestação do serviço realizado pela Hospitalar ATS, 

as entidades formaram um grupo de trabalho para estudar e redesenhar o novo formato 

do programa. A reestruturação tem como objetivos atender melhor o associado e utilizar 

a verba de forma mais eficiente.  

A primeira atitude das entidades foi a contratação como empresa da especialista 

em gestão de saúde, Luciane La-Rocca Silveira, para coordenar a criação e execução do 

novo projeto do PGS, a partir de 01/10/18. 

Outra medida tomada pelas entidades foi buscar no mercado um médico para 

realizar o trabalho de auditoria e acompanhamento das faturas de cobrança das 

internações hospitalares dos sócios usuários dos planos de saúde Unimed. 

O médico contratado foi Dr Rogério Alexandre Nedir Dornelles, que iniciará as suas 

atividades no programa a partir de janeiro de 2019. 

O final do ano de 2018, foi dedicado a procurar uma estrutura física para a equipe 

do PGS, que passou a ser composta pela coordenadora Luciane, o médico Dr Rogério, a 

assistente social Lauana e a estagiária de serviço social Shaiane. Foi estabelecida uma 

parceria de trabalho entre o PGS e o serviço social das entidades que passaram a 

acompanhar as internações hospitalares em conjunto. 

Outro foco do PGS no período foi a reformulação do projeto de Atividades Físicas 

do programa, com o estabelecimento de protocolos de avaliação, mudança no tempo e 

horário da massagem, com o objetivo de mensurar o resultado das atividades para os 

associados. 

As situações como dificuldades no relacionamento familiar, falta de orientação, 

agravos de saúde, depressão, dificuldade financeira, estigmas relacionados ao 

envelhecimento, entre outros, são tratados pela equipe do PGS, em parceria com os 

respectivos serviços sociais das entidades, conforme indicação ou por demanda 

espontânea.  
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7.2.1 Atividades do PGS 

Como parte do PGS, as atividades físicas tiveram início em 2013, sendo oferecidas 

pela empresa Veloz Assessoria Esportiva, caminhada orientada, alongamento, 

hidroginástica, zumba e massagem.  

No final do ano de 2018, foi solicitado à empresa Veloz, prestadora do serviço, um 

novo projeto com redefinição dos objetivos das atividades e com protocolos de avaliação, 

para que possam ser medidos os resultados e adequadas as atividades, se necessário. 

 

Tabela 1: Relação de participantes das atividades PGS de janeiro a dezembro de 2018.  

 

Gráfico 1: Porcentagem de participações das atividades PGS de janeiro a dezembro de 
2018.  

JANEIRO 29 40 16 37 122

FEVEREIRO 16 44 4 36 100

MARÇO 33 50 13 40 136

ABRIL 32 58 16 43 149

MAIO 35 54 13 45 147

JUNHO 33 33 9 39 114

JULHO 26 29 16 54 125

AGOSTO 28 34 17 46 125

SETEMBRO 23 39 9 44 115

OUTUBRO 33 40 15 43 131

NOVEMBRO 31 42 17 46 136

DEZEMBRO 30 30 14 41 115

TOTAL/ATIVIDADE 349 493 159 514 1515

MESES

Relação de Participantes das Atividades

ALONGAMENTO ZUMBA
CAMINHADA E 

HIDROGINÁSTICA

QUICK 

MASSAGE
TOTAL/MÊS
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7.2.2 Visitas Hospitalares 

        Com a formatação do novo Programa de Gerenciamento da Saúde, as visitas 

hospitalares que são realizadas pelo serviço social, contam agora com o apoio da equipe 

do programa e o trabalho é feito em parceria. As visitas hospitalares são realizadas aos 

associados que internam nos hospitais de Porto Alegre. A identificação das internações é 

feita pelas guias de autorização da Unimed ou através da informação repassada por 

familiares e colegas associados. O processo metodológico passa pelos seguintes passos: é 

feita pesquisa das guias no site da Unimed. Realizada consulta dos dados do associado no 

sistema Index, para verificação da categoria do associado, se ele é titular ou dependente 

da Unimed. Após consulta, é feito contato com os hospitais para confirmar as internações, 

obter data da internação e número do leito. Esta etapa só é possível pela parceria 

estabelecida com as recepcionistas dos hospitais. No Hospital Moinhos de Vento, essas 

informações são levantadas no local, já que não repassam informações por telefone. 

Quando são identificadas internações no interior, o contato é feito com os familiares ou 

com os delegados e voluntários locais. Depois de identificados os associados internados, a 

assistente social e estagiária de Serviço Social realizam visitas hospitalares com o objetivo 

de verificar a situação dos associados bem como, o motivo da internação e verificar se os 

associados estão sendo devidamente acompanhados pelo hospital e seu médico e se estão 

recebendo o apoio familiar. Também há intervenção quando existe alguma dúvida em 

relação ao plano de saúde e são divulgadas as atividades do Serviço Social, do PGS e da 

associação, promovendo a integração entre os associados.  Nas sextas feiras, é 

encaminhado um relatório das internações à diretoria.          

7.2.3 Controles e Busca de Alternativas para o Plano de Saúde 

Considerando que a questão chave para o associado da AACRT e da ASTTI tem sido 

o alto custo do plano de saúde, em junho de 2018 foi estabelecido contrato com a empresa 

Britz Health Service, especializada na prestação de serviços administrativos na área da 

saúde, a fim de assessorar as entidades em dois tipos de serviços: 1 – Tratativas junto à 

operadora de plano de saúde Unimed Porto Alegre e da complexidade da legislação 

específica e técnica que envolve o assunto saúde, durante o prazo de três meses; 2 – Estudo 

de viabilidade para implantação de plano de saúde no modelo de autogestão. 

 

7.2.4  Demonstrações de Resultados Contábeis/Financeiros do PGS em 2018  

 A seguir, as demonstrações contábeis que fornecem, respectivamente, as situações 

econômica e financeira do Programa de Gerenciamento de Saúde: 
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Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2018: 

 

CONTA           SALDO 

(+) Contribuições da AACRT 338.812,19 

(+) Contribuições da ASTTI 143.777,57 

(+) Receita financeira 7.719,50 

      Total de receitas (1) 490.309,26 

(-) Despesas com saúde    (832.323,27) 

(-) Despesas administrativas (105.581,81) 

(-) Despesas tributárias (1.165,06) 

     Total de despesas (2) 939.070,14 

(=) Déficit do exercício (2) – (1) 448.760,88 

 

Balanço Patrimonial em 31/12/2018: 

 

CONTA           ATIVO      PASSIVO 

BANRISUL – Conta corrente 72,91  

BANRISUL – CDB 26.910,69  

Contribuições a receber 23.757,20  

Tributos a recolher  338,81 

Fornecedores  21.457,22 

Patrimônio Líquido  28.944,77 

TOTAL 50.740,80 50.740,80 

 

7.3  Coordenação de Projetos Sociais  

Neste ano de 2018, foram priorizadas as atividades voltadas para a inclusão do maior 

número de associados nas atividades da AACRT. O objetivo principal foi fazer com que o 

associado saísse de casa com o intuito de se divertir e conviver com seus colegas. 

Buscou-se temas de interesse atuais e que preocupam o associado, tais como a 

educação financeira, melhoria no equilíbrio e prevenção das quedas e palestras sobre 

aposentadoria feliz, sobre ILPIs (“Mudando de Endereço”), atendendo a estes interesses 

através dos projetos específicos, em um trabalho desenvolvido em conjunto entre as 

assistentes sociais da AACRT, estagiárias em Serviço Social e associados voluntários: 

✓ Oficinas:  a Assistente Social Mônica Coelho e a Estagiária Valquíria Morena Pereira 

Vieira são as responsáveis pela execução do Projeto das Oficinas; 

✓ Visitas hospitalares: a Assistente Social Isabel Pimenta e a Estagiária Bruna Fernandes 

da Silva são as responsáveis pela execução do Projeto das Visitas Hospitalares. 
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✓  Grupo Vida Plena: neste projeto são responsáveis a Coordenadora Maria Beatriz 

Talavera Campos e a Estagiária Bruna Fernandes da Silva, apoiadas pela Diretora Social 

Marcia Gomes de Souza. Participam deste grupo os voluntários: 

Ieda Fátima Tomazzoni – coordenadora; Rosi Martins, Ivete Prado, Lenita Quadros, 

Neida Viegas, Olga Nomi, Luis Felipe Ribas, Roberto Bossle, Luis Carlos Braga e Luis 

Moacir Rosa. 

✓ Grupo Voluntariado: a Assistente Social Isabel Pimenta e a Estagiária Bruna Fernandes 

da Silva são as responsáveis pelo grupo Voluntariado. Participam deste grupo os 

seguintes voluntários: Maria José Salomé – coordenadora; Ana Lúcia Centeno, Ieda 

Fátima Tomazzoni, Inês Zanetti, Iolanda Bohn, Ledi Andrades, Leocádia Avanze, Luis 

Felipe Vila Nova Ribas, Luiz Carlos Braga da Silva, Maria Aparecida dos Gonçalves, Neida 

Marina de O. Viegas, Olga Nomi F. Ferreira, Pedro Fontoura Garcia, Rosa Alpoim Leite, 

Sandra Alves, Suzana Fernandes, Vera Sirlei S. Machado e Valdir Huff. 

✓ Grupo Inclusão Social: Neste projeto são responsáveis a Coordenadora Maria Beatriz 

Talavera Campos, a Assistente Mônica Coelho e a Diretora Social Marcia Gomes de 

Souza, responsável pela coordenação deste grupo.  

✓ Grupo Lar Seguro: Em 2018 o Grupo Lar Seguro, com a participação de colaboradores 

do Grupo Voluntariado, estabeleceu um guia referencial com diversos Residenciais e 

Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs, (visitados com um olhar crítico e 

observando uma série de quesitos), o qual foi publicado no site da AACRT, informando 

localização, faixa de preços e serviços oferecidos, visando facilitar a escolha dos 

interessados.  

Cabe destacar também, que os empregados da Coordenação de Projetos Sociais 

participaram também da Geronto Fair, uma feira profissional que abordou soluções para a 

terceira idade, no mês de setembro na cidade de Gramado e do 1º simpósio Qualidade de 

Vida no Envelhecimento, no mês de junho, promoção do SINDIHOSPA (sindicato dos 

hospitais e clinicas de Porto Alegre), ambos eventos gratuitos.  

  

Oficinas  

Neste projeto a coordenação de Projetos Sociais cuida das já existentes oficinas da 

área e propõe a criação de novas, conforme as necessidades e interesse dos associados. 

Em 2018 foram criadas três novas oficinas: Equilíbrio, Dança de Salão e Educação 

Financeira, totalizando 14 oficinas, sendo 9 gratuitas e 5 com participação financeira do 

associado. As oficinas disponibilizam um espaço em que podem, não apenas desenvolver 

aptidões, como também, ter momentos de lazer, relaxamento e integração.  

A tabela a seguir apresenta as oficinas e a frequência dos associados nas aulas em 

2018.      
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(*) Oficinas com duas turmas semanais 

(x) Não houve aula nestes meses 

Analisando a tabela podemos constatar que houve 2.890 presenças nas aulas das 

oficinas no ano de 2018.  Os associados que participam das oficinas recebem aulas 

semanais com uma ou duas horas de duração. 

O grupo da Oficina de Teatro assistiu, no mês de agosto, a peça IMOBILHADOS, do 

Grupo Máscara em Cena, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, para a qual foi 

viabilizada pela Associação a compra de ingressos, com a participação de 30% do custo 

total. 

Com a saída do professor em agosto, a Oficina de Pintura optou por seguir por conta 

própria por um tempo, sem a contratação de novo professor. Os associados que dispunham 

de maior conhecimento sobre a técnica de pintura em acrílico passaram a orientar os 

demais colegas da oficina, tornando a oficina gratuita. 

Grupo Vida Plena 

O Grupo Vida Plena é composto por associados voluntários que, juntamente com a 

equipe técnica da Coordenação de Projetos Sociais e Diretora Social, ajudam a planejar, 

organizar e executar atividades mensais para os associados da AACRT, com o objetivo de 

propiciar aos mesmos atividades socioculturais, socioeducativas e de lazer, promovendo  

qualidade de vida, convívio social e saúde. 

Entende-se que a participação dos associados na organização das atividades 

proporciona aos indivíduos um momento de identificação do particular com o coletivo, 

OFICINAS/ 

MÊS 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Artesanato X x 56 47 26 39 33 26 24 35 28 14 

Ritmos 14 16 32 40 34 27 30 25 32 39 34 19 

Dança de Salão X X X X X 55 30 30 26 16 9 2 

Educação 

Financeira 
X X X X X X X 29 X 39 21 4 

Equilíbrio X X X X X X X 22 14 23 15 6 

Pensamento X X 56 47 26 39 33 26 24 35 28 14 

Reiki X 9 33 46 40 28 44 32 26 39 33 35 

Pilates * 16 14 23 18 19 27 30 32 28 39 29 12 

Culinária X X 11 X 11 11 13 9 12 16 X X 

Pintura em Tela X X 20 21 17 15 24 17 17 15 19 9 

Plantas e Bonsai x X X 19 16 4 8 13 2 3 6 3 

Ioga * x x 38 37 35 33 40 63 33 27 28 22 

Teatro x x x 21 15 20 22 20 10 11 7 11 

Informática x x x 16 8 6 13 5 6 10 9 2 

Total/ 

Participantes/ mês 
30 39 269 312 247 304 320 349 254 347 266 153 

TOTAL GERAL 2890 
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tendo em vista que estes tornam-se porta-vozes do quadro social, auxiliando a equipe 

técnica a identificar os interesses coletivos, prevenindo ocorrências de depressão e o 

agravo do quadro clínico, que por vezes se acentuam em decorrência da solidão e o 

isolamento. Dessa forma, o Grupo Vida Plena busca resgatar os colegas que, por vezes, 

estão afastados, reinserindo-os no convívio dentro da associação e das demais atividades 

ofertadas pela entidade, como também da sociedade, através de políticas públicas voltadas 

aos idosos e ligadas a cultura e lazer.  

O cuidado com as Oficinas demandaram as seguintes atividades da Coordenação de 

Projetos Sociais: divulgar, receber, atender, orientar, inscrever, contatar com os 

instrutores, providenciar recursos materiais, emitir recibos de pagamento para as oficinas 

pagas, estimulando assim o vínculo com os associados, permitindo que os mesmos 

percebam que são bem acolhidos e sintam prazer em frequentar a  associação, realizam 

atendimentos individuais, visitas domiciliares e hospitalares, contatos telefônicos e 

empréstimo de materiais ortopédicos.  

 

Atividades oferecidas pelo Grupo Vida Plena em 2018 

ATIVIDADES VIDA PLENA 2018 

MÊS REALIZADO ATIVIDADE N°  PARTICIPANTES 

JANEIRO Um dia na Praia de Rondinha 64 

FEVEREIRO Uma noite em Rondinha 74 

MARÇO Ônibus de Turismo 54 

ABRIL Teatro Guri de Uruguaiana 44 

MAIO Semana do Aposentado 86 

JUNHO Teatro- “PQ Casamos?” 48 

JULHO Dia dos Avós- Museu da PUC 59 

AGOSTO Eles & Elas- Visita aos Estádios 42 

SETEMBRO Rolê nos Museus 20 

DEZEMBRO Fundação Gaia 52 

Atividades do grupo Programadas para 2019: 

ATIVIDADES VIDA PLENA PARA 2019 

MÊS ATIVIDADE DATA 

JANEIRO/FEVEREIRO Revivendo Rondinha 29/01 a 01/02 

MARÇO/ABRIL Semana do Aposentado 08 a 12/04 

MAIO/JUNHO Elas & Eles: 31/05 

JULHO/AGOSTO Eles & Elas:  30/07 

SETEMBRO/OUTUBRO Avós e Netos: 14/10 

NOVEMBRO/DEZEMBRO Atividade Ambiental?  25/11 
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Grupo Voluntariado 

O grupo Voluntariado, formado por associados da AACRT e por uma assistente social 

e uma estagiária tem o objetivo de realizar visitas a sócios que estão em período de 

internação e a Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs, no intuito de 

identificar locais que possam acolher associados que necessitem deste tipo de 

encaminhamento. 

Visitas hospitalares realizadas pelo Grupo Voluntariado em 2018  

Nesta proposta de trabalho, os voluntários do Grupo Voluntariado realizam visitas 

hospitalares para seus colegas (associados) e seus dependentes do plano de saúde Unimed, 

como também aos demais associados que estão vinculados a outros planos de saúde ou 

através do Sistema Único de Saúde- SUS, desenvolvendo um processo permanente de 

apoio e conforto aos internados.  

Para que haja a realização da visita hospitalar pelo voluntário, a assistente social 

primeiramente realiza uma visita técnica na qual identifica as questões que cabem o 

repasse de informações, assim como, se os associados/dependentes gostariam de receber 

visita dos membros deste grupo.  

Ressalta-se que no ano de 2018, em decorrência das fraudes ocorridas em hospitais 

com a abordagem dos familiares de pacientes por golpistas, houve grande dificuldade na 

identificação dos associados/dependentes junto aos setores de internação dos hospitais 

por telefone, impedindo a realização de uma maior quantidade de visitas aos pacientes. 

Tais questões refletem diretamente no acompanhamento realizado pelo Serviço Social e 

PGS e nos dados quantitativos apresentados abaixo.   

 

 

Os dados compreendem o período de abril a dezembro de 2018, visto que os meses 

de janeiro, fevereiro e março abrangem o período de férias dos voluntários. 
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Visitas nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)  

As visitas nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são outra 

atividade desenvolvida pelo Grupo Voluntariado. Estas visitas têm como objetivo elaborar 

um banco de cadastramento dessas instituições para repasse aos/as associados/as e seus 

familiares. Nesse sentido, tem-se como intuito possibilitar que o associado e seus familiares 

decidam com maior propriedade de conhecimento sobre qual instituição se enquadra seu 

perfil, sua situação econômica e suas particularidades.  

No ano de 2018 ocorreu o cadastramento de 11 novas instituições em no banco de 

cadastramento.   

 

 
 

Visitas Hospitalares realizadas por Assistente Social 

A visita hospitalar é realizada com o objetivo de levar apoio da AACRT aos associados 

durante o período de internação e garantir os direitos destes em relação ao Estatuto do 

Idoso, aos Planos de Saúde e a condição de sócio. Além de prestar assessoria para o 

programa de gerenciamento e acompanhamento das internações no que diz respeito a 

visita em loco, apoio as altas e acompanhamento a familiares.  

A partir do levantamento dos dados contabilizou-se durante ao ano 292 visitas 

hospitalares realizadas pela assistente social e estagiária dedicadas a esta tarefa. Estima-se 

que, em média, foram realizadas 24 visitas por mês no ano de 2018 aos 

associados/dependentes internados na região metropolitana de Porto Alegre.  Cabe 

salientar que este trabalho se tornou mais efetivo com a nova sistemática implantada 

juntamente com o PGS, quando o serviço social ficou responsável exclusivamente pelas 

visitas hospitalares. 
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Opinião dos associados das oficinas sobre o trabalho da equipe 

  O trabalho realizado pela equipe de Projetos Sociais teve uma aceitação muito 

positiva durante o ano, fato que é possível constatar pelos depoimentos que foram dados 

pelos associados de diversas oficinas da Entidade. A seguir alguns depoimentos de 

integrantes da Oficina de Educação Financeira e do Grupo Vida Plena: 

 “Essa oficina mudou a minha visão sobre gastos desnecessários” – Lúcia Maria Santos das 

Chagas - Oficina de Educação Financeira 

“Nunca é tarde para aprender. No auge dos meus 60 anos, em plena melhor idade, aprendo 

cotidianamente com os ensinamentos expostos na Educação Financeira. Ainda sobre a 

idade, a melhor instrução que fica é que o que deve envelhecer é somente o dinheiro, para 

ser investido tardiamente, não a consciência sobre nossas economias, temos que sempre 

ter controle sobre elas. Portanto, agradeço imensamente o espaço dado na Oficina de 

Educação Financeira e acredito que, com o meu empreendorismo particular, na venda dos 

meus doces, estou seguindo firme todas as orientações ofertadas.” – Vera Sirlei Schornes 

Machado - Oficina de Educação Financeira 

“Esse curso nos ajuda para conduzir melhor nossa receita/despesa, para que consigamos 

administrar com responsabilidade às finanças do dia, mês, ano. É fundamental para que 

não tenhamos despesas desagradáveis”. – Ana Maria Albernaz - Oficina de Educação 

Financeira  

“Eu tinha uma certa dificuldade para separar as atividades do “Vida Plena” de outros 

grupos de voluntariado da AACRT, até que um dia fui convidada para fazer parte desse 

grupo. E, para minha surpresa, descobri que Vida Plena é o grupo que está sempre 

pensando, buscando, analisando, planejando atividades para nosso associado. O Grupo 

reúne-se quinzenalmente para trocar ideias, conversar, contar experiências, avaliar eventos 
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realizados, visando sempre um planejamento que agregue lazer, conhecimento, integração 

e harmonia em diferentes locais. Quando ocorre uma data comemorativa, o Grupo busca 

desenvolver algo que nos remeta àquele dia, como, por exemplo, a visita ao Museu da PUC, 

reunindo avós e netos, em comemoração ao Dia dos Avós. Tivemos, entre vários eventos, o 

passeio na Linha Turismo, visitando pontos históricos de nossa Capital, pelos quais muitas 

vezes passamos sem prestar a mínima atenção; uma tarde cultural no MARGS e no 

Santander, para apreciação das obras expostas, encerrando o passeio com um gostoso café 

na Cafeteria do MARGS; a visita ao Sítio Gaia, onde a interação com a natureza foi a estrela 

do evento. Na “Semana do Aposentado”, tivemos cinco dias com atividades diversas, que 

vão desde o “exercício do cérebro” no “Adivinhe e Cante”, a desenvoltura e criatividade no 

“Show do Improviso”, mais passeios, almoços, café da tarde, até a competitividade na 

gincana de encerramento, composta de brincadeiras variadas. Em dezembro, juntamente 

com Setor de Eventos, o Grupo organizou o encerramento do ano com um almoço na Sede 

de Lajeado, quando houve a confraternização e apresentação de todas as oficinas e grupos 

de voluntariado da Associação. 

O Grupo Vida Plena tem como objetivo proporcionar uma vida mais plena possível para 

nosso sócio. Foram colocadas em nossas dependências “Caixas de Sugestões”, onde o 

associado poderá sugerir passeios e/ou atividades de seu interesse. Com isso o Grupo, além 

de ter o retorno do pensamento do sócio, procurará trabalhar em cima dessas sugestões, 

buscando cada vez mais ir ao encontro do interesse do associado, realizando atividades que 

integrem, divirtam e, acima de tudo, proporcionem momentos de convivência inesquecíveis. 

Que 2019 seja um ano de trabalho para o VP e muito satisfação para nosso associado!” – 

Neida Marina Viegas – Voluntária Grupo  Vida Plena 

 

VIII Eventos Sociais na AACRT 

8.1  Almoços Mensais 

Nos almoços mensais, 

o número de 

participantes entre 

sócios Efetivos, Contri-

buintes e Convidados 

continuaram num 

crescente. Com a 

manutenção dos 

convites aos partici-

pantes dos almoços da 

AACRT, realizados 

através de contato por 

telefone, e-mail, site, 

do informativo O Jubilado, WhatsApp e nos Eventos o comparecimento a todos os almoços 
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da AACRT superaram as expectativas. Os almoços foram realizados principalmente no salão 

do Clube Sargento Expedicionário Geraldo Santana e na ASTTI, tendo, porém, o almoço de 

encerramento do ano sido realizado na Casa de Portugal. Em 2018 os almoços tiveram uma 

média de 259 (duzentos e cinquenta e nove) pessoas, incluindo neste número os sócios 

convidados das delegacias do Interior, conforme gráfico. 

8.2  Chás Semanais  

Os chás con-

tinuaram acontecen-

do nas quartas feiras 

a tarde, apre-

sentando atrações 

como Bingo, Karaokê 

e o tradicional Chá 

Campeiro realizado 

no Galpão da ASTTI, 

no Acampamento 

Farroupilha, no mês 

de setembro. 

Como demonstrado no gráfico, a média de frequência foi de 70 sócios por evento, sendo 

que os chás com bingo, a homenagem ao dia das mães e o campeiro foram os mais 

disputados pelos sócios. 

8.3   Samba  

           Neste ano, a Banda de Samba, composta exclusivamente por sócios aposentados da 

CRT, fez muito sucesso em suas apresentações dentro e fora da AACRT. Durante as últimas 

quartas-feiras dos meses de março, abril, julho e agosto aconteceu a roda de samba, onde 

os sócios confraterni-

zaram, dançaram ao 

som de boa música e se 

deliciaram com petis-

cos preparados em 

casa por empregados e 

voluntários da AACRT. 

No gráfico a seguir 

pode-se verificar o 

sucesso do samba nos 

eventos mensais. 

8.4   Coral da AACRT 

 Durante as quintas-feiras de 2018, os membros do Coral da AACRT de Porto Alegre 

se reuniram na sede para ensaio, preparando com dedicação e cuidado para o sucesso que 
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vêm fazendo em suas apresentações dentro e fora da AACRT. Entre muitas apresentações 

sob a batuta do maestro Alberto Ricardo Gerst, em setembro participou do Encontro de 

Corais em Nova Hartz, a convite da Prefeitura. 

 A partir de 2017, a AACRT passou a contar com quatro Coros: Porto Alegre (com 28 

sócios participantes), Santa Maria (30 sócios participantes), este sob a regência da 

maestrina Laura Jacira Fabricio da Silva, Caxias do Sul, com 24 sócios participantes, também 

sob a regência do maestro Alberto Gerst, e o mais novo o Coral, de Pelotas, com 24 sócios 

participantes, sob a regência da maestrina Caroline dos Santos Peres. 

8.5   Oficinas Musicais da  AACRT  

Oficina de Violão (Professor Valdi) - com 10 participantes - ensaios semanais. 

Oficina de teclado (Maestro Alberto) - 9 participantes 

Oficina de Cavaco (professor Everton) - 5 participantes - ensaios semanais 

Oficina de Percussão (professor Bruno) - 27 participantes. 

 

8.6   Turismo  

8.6.1 Turismo Estadual  

Natal Luz - Nos dias 14 e 15 de dezembro o setor de Eventos realizou o tradicional passeio 

a Gramado, conduzindo 69 sócios para assistir o esplendor do acender das luzes Natalinas. 

A hospedagem foi na Pousada São Chico, em São Francisco de Paula, concluindo o passeio 

com almoço e compras.  

Fest Malha - Dia 04 de maio, 40 sócios foram levados ao Fest Malha, em Nova Petrópolis, 

a maior feira de malha tricot do Sul do Brasil, além participarem do Top Model Terceira 

idade na Sociedade Cultural e Recreativa Tiro ao Alvo, também naquela cidade. Como 

representantes da AACRT neste evento, desfilaram os associados Paulo Bidart e Ieda 

Tomazzoni, sob os aplausos da torcida e animação da banda. 

8.6.2 Turismo Nacional  

Recife - De 23 a 29 de agosto, em parceria com Sieben Tour Agência de Viagens, realizada 

a viagem a Recife, com participação de 100 associados. O roteiro contou com uma 

programação extensa e repleta de atrações inesquecíveis, proporcionando a associados de 

várias delegacias do interior que conhecessem o turismo de Pernambuco. 

8.7  Comemorações e Homenagens  

Dia da Telefonista - Dia 29 de junho - Um grande arraial, com casamento da roça e carreteiro 

campeiro foi organizado em parceria com ASTTI e SINTTEL no Salão da Sede Campestre de Lajeado, 

com a presença de 141 sócios. Foram homenageadas as telefonistas Liane Beatriz Gomes Dutra e 

Vera Sirlei Schornes Machado.   

Homem de Rede - Aconteceu no dia 14 de setembro, na ASTTI, a homenagem ao Homem de 

Rede, evento realizado em parceria com ASTTI e o Sinttel. Estiveram presentes 163 homens de Rede 
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aposentados e da Rede Ativos, sendo homenageados como representantes da Capital e da Rede 

ativa: Saturnino Manoel da Rosa (in memorian), Wilmar da Silva Porto, Antonio Osório Barbosa e 

Valério de Oliveira Pinto Morrudo. O Evento contou com o tradicional Salsipão e Chopp com muita 

música, ao som das Bandas da AACRT e Banda do associado Paulo Bidart. 

Dia da Pensionista - No dia 31 de outubro, no salão de festas da AACRT, ocorreu a 

homenagem às Pensionistas, com objetivo de manter viva a memória de seus esposos e 

esposas, ex-colegas da CRT. Participaram 80 sócios, sendo a Pensionista Homenageada a 

sócia Giseh Helmann, que recebeu uma placa da AACRT. 

8.8  Congressos, Encontros e Seminários  

Congresso ANAPAR - Realizado no Rio de Janeiro nos dias 17 e 19 de maio, com a presença 

de 8 sócios levados da AACRT.  

Seminário ANAPAR – RS - Dias 08 e 09 de novembro, em Porto Alegre no Hotel Embaixador, 

o Seminário da Anapar Rio Grande do Sul, com a presença de 28 pessoas de Porto Alegre e 

também de outros Estados. 

Encontro Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos da COBAP – Outubro/2018 

Encontro dos Aposentados da AACRT - De 21 a 27 de outubro foi realizado o XI Encontro 

de Aposentados da AACRT, no Resort Costão do Santinho em SC, com a presença de 398 

sócios, sendo 60% do interior. Várias atrações, encontros, festas animadas como o baile 

dos Anos 70/80/90, a Dupla Juno e Junior e a Banda, além da tradicional conversa com a 

diretoria.  A gastronomia, muito variada desde o café completo, os almoços e os jantares, 

ofereceu opções saudáveis para todos.    

Encontro de Coros – No dia 04 de outubro a associação promoveu, no Salão das Figueiras 

na ASTTI, o II Encontro de Coros, com a participação dos quatro Coros da AACRT e de dois 

convidados (o Coral do Grêmio Náutico Gaúcho e o da Caixa Econômica Federal). O 

encontro foi prestigiado por 125 convidados. 

8.9  Bailes, Confraternizações e outros eventos  

Baile da FETAPERGS - O XII Baile Estadual do Aposentado, promovido pela Fetapergs no dia 

24 de Janeiro 2018 (Dia do Aposentado), na cidade de Feliz. No evento foi comemorado 

ainda 34º aniversário da Fetapergs. Mais de 1.000 aposentados de 38 entidades filiadas a 

Fetapergs de todos cantos do RGS. A AACRT compareceu com 100 sócios. Na eleição dos 

novos Mister e Miss Fetapergs 2018, a AACRT concorreu com o Mister AACRT, Paulo Bidart 

e com a Miss Ieda Tomazzoni, sendo esta última vencedora. Teve ainda a melhor torcida e 

animação de nossa banda. 
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Baile de Carnaval da AACRT - Ocorreu no salão AACRT o tradicional pré-Carnaval, no dia 

07 de fevereiro, contando com 67 sócios, que se divertiram ao som marchinhas antigas 

executadas pela Banda da AACRT até as 20 horas, relembrando os saudosos bailes de 

máscara. 

Amigo Secreto e Culto Ecumênico - Cuja pauta principal é o encontro entre os sócios e 

momentos de reflexão e fé. O culto deste ano contou com a presença do Irmão Arno 

Antunes da Igreja Católica Santo Antônio, do Pastor João de Deus Antunes, da Igreja 

Evangélica e da senhora Déa Lucia Mansur da Silveira, Preletora do Seicho No Ie. 

Apresentação do Coral da AACRT tornou o momento muito emocionante com belas 

canções natalinas.  

Logo após o Culto ecumênico, iniciou-se o Amigo secreto, com a troca de presentes entre 

os sócios. Um delicioso coquetel com doces e salgados foi servido e o brinde fechou o 

evento. Participaram deste Evento 163 sócios. 

Jantar Baile dos 41 Anos da AACRT  - Para encerrar as comemorações do aniversário dos 

41 anos da AACRT, realizou-se o Jantar Baile no Clube Geraldo  Santana, com 509 

participantes, entre sócios da capital e do interior, empregados da AACRT, convidados e  

parceiros (Astti, Sinttel, Rio Sul Seguros, Unimed, Planalto, Luminatur, MTM Advogados, 

Bristot Contadores, Veloz, Vans do Sul,  Espaço Arquitetura e Design, Meridien Club, Centro 

Clinico Gaúcho e Outros). O tema da festa foi “Uma Noite na Bahia” e o baile foi animado 

pela Banda Caravelle. Os sócios compareceram vestidos a carater, sendo premiada a 

melhor caracterização. Foram sorteados diversos brindes entre os sócios, entre eles 

televisores, celulares, fornos e muitos outros itens.  

Almoço de Encerramento das Oficinas - No dia 12 de dezembro, na Sede de Lajeado, com 

a participação de 132 sócios, os setores de Eventos e Social reuniram-se para confraternizar 

e comemorar o encerramento das oficinas, onde os oficineiros da AACRT se apresentaram 

divulgando os as atividades realizadas no decorrer de todo o ano, tais como, violão, cavaco, 

teclado, artesanato, teatro, reiki, ritmos, pensamentos, pintura em tela, bonsai, zumba, 

Coral e Banda. 

Confraternização Corpo Diretivo da AACRT - No dia 18 de dezembro, realizou-se o almoço 

de confraternização da Diretoria Executiva, Conselhos de Administração, Fiscal e 

Consultivo, preparado e servido pelo Chef Aldo Campomar Vetorello. Neste almoço foi feita 

a entrega da cesta Natalinas a todos os participantes. 

Confraternização dos Empregados e Estagiários - No dia 14 de dezembro no salão da 

AACRT, foi realizado o jantar de confraternização dos empregados, estagiários e 

voluntários. No evento foram distribuidas cestas Natalinas a todos. 
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8.10  Oficina de Jogos  

Torneio de Porto Alegre – O primeiro torneio teve início em 19 de março, estendendo-se 

com várias modalidades de jogos no mês de março e abril, e contou com a participação de 

86 associados. O almoço de encerramento aconteceu no dia 11 de maio, com a premiação 

dos vencedores.  O segundo torneio de Porto Alegre, iniciado em 16 de julho, contou com 

a presença de 61 participantes, que disputaram 13 modalidades nas dependências da 

AACRT. O almoço de premiação dos vencedores se deu no dia 31/08, sendo preparado pela 

equipe de funcionários do setor de eventos. 

VI Torneio Estadual de Jogos da AACRT - Foi realizado em Capão da Canoa, no Hotel Araça, 

no período de 21 a 27 de novembro. Composto por 13 modalidades de jogos: dominó, 

general, xadrez, futebol de mesa, canastra, mexe-Mexe, sinuca, pebolim, pontinho, pife, 

escova, futsal e damas, reuniu 105 sócios de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e um grande 

número de sócios do interior do Estado. Durante o período do torneio, além dos jogos 

houve festas e bailes, com animação da banda da AACRT em uma noite. 

8.11   Perspectivas da Coordenação de Eventos da AACRT  

• Continuar inovando e criando atividades e Eventos que venham a agregar mais 

qualidade de vida aos sócios; 

• Prestar a homenagem a Telefonista da Capital e do Interior através do arraial da 

Telefonistas  

• Manter a parceria existente para comemoração do Homem de e da Telefonistas com 

o Sinttel e a Astti. 

• Convidar mais pensionistas para o evento de outubro, objetivando maior contato e 

entrosamento com estes sócios, aumentando sua participação nos Eventos e 

atividades desenvolvidos na AACRT; 

• Contatar com os associados de Porto alegre que não costumam frequentar as 

atividades oferecidas pela AACRT, através de telefonemas e de convite, para venham 

conhecer a sede e conviver novamente com os colegas da CRT;  

• Procurar cada vez mais trazer palestras educativas, de saúde e todos os assuntos 

pertinentes a nossa classe de aposentados; 

• Divulgar os quatro Coros existente na AACRT através aceitação de convites das 

delegacias do interior, para apresentações, sendo que este é o objetivo da criação dos 

Coros da AACRT; 

• Promover III Encontro de Coros com mais convidados das entidades co-irmãs de Porto 

alegre; 

• Dar encerramento e contemplar o vencedor da letra do Hino da AACRT, conforme 

editado no Jubilado; 

• Aumentar e incentivar as inscrições de participação nas oficinas de violão e cavaco; 

• Realizar o Jantar Baile de 42 anos da AACRT; 
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• Aumentar o número de sócios na Anapar e também conseguir ampliar a participação 

nos Seminários e Congressos mantendo-os informados e atualizados sobre assuntos 

gerais dos Fundos de Pensão; 

• desenvolver ao máximo o turismo na AACRT em âmbito estadual e nacional, levando 

os aposentados da AACRT a conhecer os mais diversos lugares do Brasil; 

• manter os Eventos internos existentes para os empregados da AACRT, e buscar 

maiores incentivos aos empregados proporcionado pela área de Eventos, mantendo 

as confraternizações e boa convivência entre os mesmos; 

• Aumentar a participação das delegacias do interior em eventos, viagens,  Homem de 

Rede, Telefonista e Pensionistas; 

• Aumentar a participação nos torneios de jogos da Capital e do Interior, fazendo valer 

o lema” Praticando saúde e Realizando Sonhos”; 

• Promover palestras motivacionais a todos os participantes dos Torneios de jogos; 

• Incentivar o interior a criar coordenadores de Jogos e mais oficinas. 

 

IX Atividades do Memorial   

Durante o ano de 2018 o Memorial CRT teve como principal realização a conclusão 

do documentário “A Era CRT”, vídeo que buscou contar a história da telefonia no Rio 

Grande do Sul, contextualizando-a no mundo, e tendo como enfoque principal o período 

de 1962 até o ano 2.000, quando a Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT 

atuou no cenário riograndense até ser privatizada. 

As demais atividades desenvolvidas pelo Grupo do Memorial em 2018 foram as 

seguintes: 

• Fevereiro a dezembro: término do inventário do acervo de objetos tridimensionais e 

bibliográfico / documental cedidos pela empresa Oi; 

levantamento de objetos de telecomunicações/telefonia para descarte cedidos pela 

Oi; classificação, seleção, identificação e descarte de cerca de 3.200 fotografias 

(trabalho segue em andamento com as demais fotos); 

• Documentário “A Era CRT" – 22/maio - Lançamento na Sociedade de Engenharia /RS, 

reunindo ex-colegas convidados que participaram das gravações como depoentes, 

membros do Conselho de Administração e Fiscal e Diretoria Executiva da AACRT; 

diversos jornalistas dos principais jornais de Porto Alegre foram convidados por e-mail, 

sem nenhum comparecimento.  

• Apresentação do documentário para os delegados da AACRT, no hotel Embaixador, 

Porto Alegre, em outubro/18, com distribuição de cópias em DVD para apresentação 

nas Delegacias. 

• Apresentação do documentário no Encontro Anual da CRT no Costão do Santinho e 

sorteio de cópias naquele evento e nos almoços mensais. 

• No final do ano houve a publicação do documentário no youtube. 
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X   Assuntos Relevantes Desenvolvidos em 2018 

Comissão Eleitoral: Homologada pelo Conselho de Administração a Comissão Eleitoral no 

processo eleitoral gestão 2018/2021: Mary Ester Mainardi, Luiz Carlos da Silva Tonaiser e 

Ieda Tomazzoni. 

Chapa Sugestão – gestão 2018/2021: Em 27/03/2018, os Conselheiros Efetivos e Suplentes 

da AACRT encaminharam carta ao Diretor Presidente Newton Lehugeur, a qual é transcrita 

a seguir, na íntegra: “Porto Alegre, 27 de março de 2018. Newton Lehugeur, M.D. 

Presidente do Conselho de Administração da AACRT, N/Capital. Prezado Presidente: Os 

membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da AACRT, abaixo assinados, 

empenhados no cumprimento do que rege o Artigo 60 do Estatuto, e em atendimento ao 

item 2 (Chapa Sugestão - gestão 2018-2021 – aprovação) da pauta da 242ª reunião 

ordinária agendada para a data de hoje, apresentam a chapa sugestão para a nova 

administração da Entidade, gestão 2018/2021: 1 - Conselho de Administração (renovação 

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

anos (renovação) - Membros efetivos: Ruben Dario Vives, Reynaldo Ribeiro de Mello e 

Jaqueline Dulac Goulart; Membros suplentes: Rosa Alpoim Leite e Sérgio Fontoura da Silva; 

b – Mandato de seis anos (substituição) - Membro efetivo : José Jurandir Teixeira Leite em 

substituição a Marly de Roma Pinheiro Prado (falecida); c  - Mandato de três anos 

(substituição) – Membro Suplente: Jaime Souza De Marco em substituição a Ironita 

Rezende (renunciante); 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. Sendo o que tínhamos para 

o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente”. 

Pendências da Fundação: Com a decisão da Fundação Atlântico de não efetuar os 

descontos das entidades nos contracheques dos aposentados, nos meses de junho, julho, 

novembro e dezembro/2017 e de janeiro a março/2018, aproximadamente 15% (quinze 

por cento) do valor que deveria ser descontado pela Fundação Atlântico através do 

contracheque dos associados ficaram pendentes de cobrança. Com isso, a Associação, além 

de efetuar de forma antecipada o referido pagamento à Unimed Porto Alegre, necessitou 

emitir documentos de cobrança, resultando muitos inadimplentes. Esse processo será 

dificultado, principalmente financeiramente, se a Fundação Atlântico não efetuar mais 

nenhum tipo de cobrança nos contracheques. As entidades AACRT e SINTTEL/RS estão 

acompanhando as ações jurídicas implantadas, visando reverter essa situação. 

Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS: Em junho, as entidades AACRT e ASTTI 

decidiram pela rescisão do contrato de prestação de serviços vigente desde o ano de 2012 

com a Empresa Hospitalar ATS, que tinha como objetivo o gerenciamento e execução de 

parte do Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS. 
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Contratação de profissional externo para o PGS:  contratada em junho pelas entidades 

AACRT e ASTTI, a empresa Britz Health Service, especializada na prestação de serviços 

administrativos na área da saúde para assessoramento ao Programa de Gerenciamento da 

Saúde – PGS, para prestação de dois tipos de serviços: 1 – Tratativas junto à operadora de 

plano de saúde Unimed Porto Alegre e da complexidade da legislação específica e técnica 

que envolve o assunto saúde, durante o prazo de três meses; 2 – Estudo de viabilidade para 

implantação de autogestão. O valor da contratação foi rateado entre as duas entidades a 

razão de 2/3 para a AACRT e 1/3 para a ASTTI. 

Inauguração da Sede Campestre da Associação em Lajeado: inaugurada na data de 22 de 

junho de 2018 a Sede Campestre da Associação em Lajeado. 

Comissão de Obra (Projeto Estaqueamento e Projeto Estrutural): Aprovada pelo Conselho 

de Administração proposta da Comissão de Obra a respeito dos Projetos de Estaqueamento 

e Estrutural para construção do prédio de 800 m2 no terreno lindeiro à sede social da 

Associação: 1 – Projeto de Estaqueamento: contratação da empresa Laurecy O da Silva – 

Oliveira Fundação Helice Cuntinua e Munck no valor de R$44.770,17; 2 – Projeto Estrutural: 

aprovada a contratação da empresa Rejane da Silva Coelho ME pelo valor de R$462.000,00. 

Também concordou com a contratação da empresa de assessoria jurídica da Associação 

para elaboração dos contratos de prestação de serviços. O Conselho de Administração 

homologou as decisões da Diretoria Executiva, alertando para o fato de que em data 

anterior a assinatura dos contratos de prestação de serviços com as empresas vencedoras 

do processo, fossem colhidas todas as certidões negativas necessárias, principalmente a do 

CREA/RS certificando de que as empresas estão em situação regular e de que não possuem 

nenhum auto de infração na área técnica.  

O Adv. Guilherme Moraes, assessor jurídico da Associação, apresentou o resultado das 

certidões negativas encaminhadas pelas duas empresas melhores classificadas em cada um 

dos dois projetos e ao Arq. Gilberto Teixeira, responsável técnico pelo projeto da obra, o 

detalhamento técnico de ambos os projetos, sendo as empresas aprovadas pelo Conselho 

de Administração para contratação. 

Proposta de alteração estatutária (item 5.6.2 da Ata nº 246): A Diretoria Executiva propôs, 

com aprovação do Conselho de Administração, a partir de 01 de agosto de 2018, ampliar a 

categoria de Sócio Contribuinte Convidado. O Sócio Contribuinte titular poderá associar, 

na condição de Sócio Contribuinte Convidado, pessoas de seu grupo familiar de primeiro e 

segundo grau de parentesco consanguíneo (pai, mãe, filhos, irmãos, avós e netos), 

considerando também inclusos os cônjuges ou companheiros(as) dos parentes. Nova 

redação do Estatuto: Capítulo II, Art. 5º, no final do parágrafo 2º: “Serão considerados 

sócios contribuintes convidados aqueles pertencentes ao grupo familiar de contribuinte 

titular a) Considera-se como grupo familiar os parentes de primeiro e segundo grau de 

consanguinidade, considerando-se inclusos os cônjuges ou companheiros(as) dos 

parentes”. 


