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RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AACRT 

DO ANO DE 2019 

 

 

 

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 2019 na AACRT, incluindo as 

informações e comentários referentes à situação econômico-financeira. 

 

 

A Diretoria Executiva 
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RELATÓRIO DE DIRETORIA DA AACRT 2019 
 

I Gestão Estratégica da Entidade  

1.1  Plano de ação para o ano de 2020    

 O plano de ação para o ano de 2020, aprovado pela Diretoria Executiva em 

24/10/2019 - Ata nº 870 e pelo Conselho de Administração em 29/10/2019 – Ata nº 259, 

está descrito a seguir: 

01    Manter a contratação de médico para compor o grupo do Programa de Gestão da 

Saúde – PGS; 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;  05   Continuar, através da Coordenação de Projetos Sociais, na manutenção 

e na busca de novos convênios para 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 
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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 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 Gestão da Saúde – PGS, através de equipe própria, no 

subprograma dos crônicos, das internações hospitalares e da saúde preventiva;  13 

Plano de ação para as Delegacias Regionais.   

 

1.2        Plano de Ação das Delegacias Regionais para o ano de 2020 

 O plano de ação definido para as Delegacias Regionais para o ano de 2020 foi o 

seguinte:  

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

Delegacias Regionais;  Sistema de voluntariado: dar continuidade as atividades de 

voluntariado no interior; Dar continuidade ao estudo de implantação de sedes sociais 

nas Delegacias, em parceria de locação com o SINTTEL/RS ou não;  Dar continuidade a 

programação dos almoços semestrais em cada Delegacia Regional e um almoço ou 

jantar no final do ano;  Número mínimo de 05 (cinco) associados para ter subsídios em 

oficinas e eventos. 

                                                                                                            

 

II  Premissas Orçamentárias para 2020 

 As premissas orçamentárias para o ano de 2020, aprovadas na data de 

19/09/2019, na reunião da Diretoria Executiva (Ata nº 869) e na data de 24/09/2019, na 

reunião do Conselho de Administração (Ata nº 258), foram as seguintes:  

01 – O valor total anual das despesas não poderá ultrapassar o valor total anual das 

receitas, com a utilização do valor do patrimônio líquido apenas 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 – Reduzir dos atuais 15% (quinze por cento) 

para 10% (dez por cento) o percentual do subsídio a ser doado pela Associação a 

associados, quando da participação no encontro anual, na semana do aposentado e nos 

torneios de jogos. Para os associados usuários dos planos de saúde da Unimed Porto 

Alegre, com prazo superior a um ano, o percentual de 15% (quinze por cento); 05 – 

Visando redução de custos, a Associação deixará de custear as despesas decorrentes de 

deslocamento de associados das Delegacias Regionais (condução, refeição e hotelaria) 
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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 dentro do próprio exercício social e em 

data anterior ao início do respectivo evento, 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 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 até R$40,00 (quarenta reais) para pagamento de refeição a 

associados do interior do Estado, na participação em eventos sociais; 11 – Manutenção 

do 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 ou mais 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 Gestão em Saúde – PGS (programa em 

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  contratados pela Associação 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; 17 – Por questão de economia, manter a premissa de que não 

haverá subsídio da Associação para intercâmbio entre as Delegacias Regionais (visita ou 

recepção); 18 – Manutenção dos atuais projetos sociais; 19 – Qualquer doação efetuada 

por associado ou empresa parceira em favor da Associação, sobre forma de diárias de 

hotel, passagens, vouchers, eletrodomésticos, etc, deverá ser revertida aos associados 

ou convertida em valores monetários e incorporado ao patrimônio da entidade; 20 – 

Implementar o informativo O Jubilado digital em periodicidade mensal ou bimensal com 

divulgação no Site, por e-mail ou WhatsApp e passar a elaboração do mesmo por jornal 

em papel, de periodicidade atualmente trimestral para semestral; 21 - 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 
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dívida referente ao imposto de renda sobre aplicações financeiras, continuando no 

orçamento do ano de 2020 de rubrica com o provisionamento do valor devido. 

III  Resultados da Gestão Administrativa 

3.1        Políticas de Gestão 

Desde meados de 2018 a diretoria da AACRT vem falando em redução de 

despesas como medida de precaução para levar a frente os compromissos que possui 

com seu corpo social. 

Os motivos que levaram a associação a chegar a esta decisão vem sendo fortemente 

divulgados aos sócios por meio do jornal O Jubilado e por meio do discurso e ações da 

Diretoria Executiva e cabem ficar registrados neste relatório.  

A associação faz a gestão dos planos de saúde Unimed, assim como, do seguro de vida 

de seus associados, e é através da taxa de administração que recebe destes contratos 

que consegue oferecer as diversas atividades e oficinas com valores subsidiados aos 

sócios. Não é a mensalidade cobrada dos sócios, no valor de R$ 23,00 em 2019, que 

torna possível proporcionar tantas opções e vantagens ao quadro social.  

Destacamos a seguir os principais fatores externos, surgidos principalmente a partir de 

2018, que conseguiram enfraquecer a arrecadação da nossa associação:  

Reajustes dos Planos de Saúde Unimed - Este tem sido um dos principais motivadores 

da redução na arrecadação, devido, basicamente, à saída das pessoas dos planos por 

impossibilidade de arcar com o mesmo. Os reajustes do plano de saúde Unimax vêm 

sendo muito acima da inflação, e acima também do INPC, que é o índice que atualiza os 

benefícios no fundo de pensão. A justificativa da Unimed para os altos reajustes tem 

sido que o grupo é idoso, que interna muito, que gasta mais do que arrecada. Para evitar 

que os sócios ficassem sem atendimento de saúde, foram oferecidos planos mais 

acessíveis. As entidades AACRT e ASTTI, juntas, procuraram se aparelhar melhor para 

argumentar com a Unimed e discutir os reajustes. 

Em dez/2015, a AACRT tinha 6.184 associados nos planos de saúde Unimed e, quatro 

anos depois, em out/2019 estava com 4.861. Outro fato que ninguém imagina é que a 

AACRT recebe mensalmente a fatura integral da Unimed e a quita, buscando a cobrança 

dos sócios posteriormente. Muitas vezes precisa buscar dinheiro na reserva patrimonial 

para quitar esta fatura. 

Ação da Fundação Atlântico: não desconto nos contracheques - Esta decisão da 

Fundação Atlântico, questionada judicialmente pela AACRT sem sucesso, agravou ainda 

mais a situação da entidade, que precisou iniciar um processo de cadastramento de 

débito em conta e/ou envio de docs de cobrança, gerando mais custos e maior 

inadimplência. 

Saída de sócios para planos de outra entidade de classe - Mais um revés para o nosso 

plano foi o fato de que uma entidade classista de nível superior conseguiu incluir em seu 
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plano de saúde pessoas de outras classes profissionais também de nível superior, 

levando uma grande parcela de associados da AACRT para o seu plano, que tinha um 

custo menor que o nosso devido a oxigenação e baixa média etária. 

Processos judiciais requerendo redução da mensalidade aos 59 anos - Temos ainda um 

grupo considerável de associados que, sem entender o espírito de coletividade do nosso 

plano, ao completarem 59 anos, quando a mensalidade do plano de saúde muda para a 

faixa mais alta, ingressaram na justiça contra o mesmo, evocando o estatuto do idoso. 

Ocorre que os juízes em geral decidem pela manutenção da mensalidade anterior ao 

reajuste e outros ainda estendem esta decisão a todo o grupo familiar, inclusive filhos e 

netos, que permanecem pagando um valor insuficiente. Na verdade, não é a Unimed a 

penalizada por esta sentença, mas todos os demais associados da AACRT que utilizam o 

plano de saúde, pois acabam pagando a mais pela falta daquele valor da mensalidade 

obtida na justiça. 

Redução da taxa SELIC (taxa básica) - Em outubro/16 a taxa SELIC era de 14% e a AACRT 

chegou a ter através da rentabilidade em seus investimentos de renda fixa no Banrisul 

uma renda anual de aproximadamente 1,4 milhão de reais. Em dezembro de 2019 esta 

rentabilidade caiu para 5%, e o ganho com aplicações financeiras em 2019 foi de 

R$470.197,59. 

Estas são as principais razões pelas quais a AACRT vem promovendo ações para reduzir 

suas despesas e busca focar suas políticas em alternativas para manter o equilíbrio 

financeiro e continuar promovendo o bem-estar dos sócios da melhor maneira possível. 

 

3.2 Quadro de associados da AACRT  

 O total de sócios da AACRT em 31/12/2019 era de 4.219 pessoas, entre Efetivos, 

Contribuintes e Contribuintes Convidados, 5,17% menor que em 2018 (230 associados).  

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

de Sócios Efetivos da ordem de -5,94 % (170 pessoas). Também na categoria de Sócios 

Contribuintes houve um decréscimo de -4,10% (57 sócios), assim como entre os 

Contribuintes Convidados, onde o número foi reduzido em 4,79% (07 sócios). Houve 

crescimento apenas entre os sócios Beneméritos, que passaram a 55 pessoas (7,84%). 

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

Efetivo 2836 2832 2817 2793 2781 2769 2752 2734 2715 2703 2696 2692

Contribuinte 1342 1352 1351 1350 1349 1343 1335 1331 1328 1327 1330 1333

Convidado 128 130 132 131 133 134 134 135 136 136 139 139

Benemérito 46 45 47 46 45 42 49 48 49 51 51 55

TOTAL 4352 4359 4347 4320 4308 4288 4270 4248 4228 4217 4216 4219

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

Percentual -7,60% -7,65% -8,10% -8,88% -9,32% -9,95% -10,52% -11,19% -11,79% -12,22% -12,42% -12,56%

2019 4352 4359 4347 4320 4308 4288 4270 4248 4228 4217 4216 4219

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

Percentual -7,40% -7,65% -7,88% -8,49% -8,90% -9,15% -9,13% -9,87% -10,06% -10,35% -6,56% -5,17%

Comparativo

Total

Previsto
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RESUMO COMPARATIVO 2019/2018/2017 

Sócios AACRT dez/17 dez/18 dez/19 

Efetivos 3249 2862 2.692 

Contribuintes 1347 1390 1.333 

Convidados 128 146 139 

Beneméritos 44 51 55 

Total 4768 4449 4.219 

 

 

 

 

3.2.1 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 2019 foram incluídos 4 (quatro) novos sócios no quadro de 

beneméritos, encerrando o ano com 55 associados nesta categoria (com isenções 

4352 4359 4347 4320 4308 4288 4270 4248 4228 4217 4216 4219

4700 4720 4719 4721 4729 4720 4699 4713 4701 4704

4512
4449

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

Comparativo 2019-2018
2019

2018

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

Efetivo 0 10 3 2 5 3 3 2 1 2 2 2 35

Contribuinte 5 19 7 14 11 6 6 8 6 6 7 7 102

Convidado 1 2 3 2 4 1 2 1 1 1 5 1 24

Benemérito 2 0 2 0 0 0 8 0 2 3 0 4 21

TOTAL 8 31 15 18 20 10 19 11 10 12 14 14 182

Efetivo 20 11 13 18 10 9 14 11 12 11 5 6 140

Contribuinte 10 9 6 13 10 12 14 12 8 7 4 4 109

Convidado 1 0 1 3 2 0 2 0 0 1 2 1 13

Benemérito 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 31 21 20 34 22 21 30 23 20 19 11 11 263

Efetivo 6 3 5 8 7 6 6 9 8 3 4 0 65

Contribuinte 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7

Convidado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benemérito 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 9

TOTAL 6 3 7 11 10 9 7 10 10 4 4 0 81

Exclusão

Adesão

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

191, de 26/03/2013). 

 

3.3    Promoção das atividades nas Delegacias Regionais 

Os resultados apresentados em 2019 em relação as atividades das Delegacias 
Regionais, sob a coordenação do Diretor Adjunto da AACRT, Darci Werle, comparando-
se com o exercício de 2018 quanto aos gastos/investimentos com os sócios foram 
superiores, tanto sob o aspecto financeiro como participação em atividades e grandes 
eventos. 
Levando em consideração recomendações emanadas do Plano de Ação para as 
Delegacia Regionais para 2019: item 1.4 – “Dar continuidade à programação dos 
almoços semestrais em cada Delegacia e um almoço ou jantar, no final do ano”; item 
1.5 – “Dar continuidade à criação de oficinas em Delegacias com sede social”. Levando 
ainda em conta as Premissas Orçamentárias da AACRT para 2019:  item 04  -“Eliminar o 
subsídio doado pela AACRT aos associados quando da participação no Encontro Anual, 
na Semana do Aposentado e no Torneio de Jogos”;  item 17  – “Por questão de 
economia, não haverá intercâmbio de Delegacias Regionais (visitas ou recepção)”, o 
resultado obtido foi favorável, conforme segue abaixo gráfico orçamento previsto e 
realizado para2019. 

 
Orçamento Delegacias 
     

Delegacia  Previsto/2019 Realizado/2019 

Alegrete ALG R$ 8.350,00 R$ 1.503,02 

Bento Gonçalves BTG R$  8.050,00 R$  4.990,40 

Canoas CAN R$  11.500,00 R$ 7.719,45 

Cachoeira do Sul CAS R$  6.800,00 R$ 5.710,07 

Caxias CAX R$  47.130,00 R$ 28.376,33 

Cruz Alta CRA R$ 6.700,00 R$ 3.181,53 

Guaíba GUA R$ 30.504,00 R$ 27.736,31 

Lajeado LJO R$ 7.400,00 R$ 5.484,15 

Santo Ângelo STA R$ 29.240,00 R$ 23.759,10 

Santa Cruz do Sul SCR R$  35.260,00 R$ 9.089,31 

Santa Maria STM R$ 94.500,00 R$ 74.488,33 

Novo Hamburgo NOH R$  71.450,00 R$ 87.884,06 

Osório OSO R$ 17.800,00 R$ 14.994,64 

Rio Grande RGR R$ 37.950,00 R$ 38.605,22 

Passo Fundo PAF R$  38.300,00 R$ 47.057,33 

Pelotas PEL R$  58.550,00 R$ 32.617,52 

Taquari TUI R$ 7.200,00 R$ 4.452,90 

Viamão VIM R$ 13.100,00 R$ 7.663,92 

Outros Estados OES R$ 6.400,00        R$      - 

Total Geral R$  536.184,00 R$  425.313,59 
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Gráfico  - Relatório Valores – Previsto/ Realizado 2019 
 

 

Valores comparativos dos orçamentos de 2018/2019 

 
Delegacia 

 

 
Previsto/2018 

 
Realizado/2018 

 
Previsto /2019 

 
Realizado/2019 

Alegrete-ALG R$ 26.500,00 R$ 10.692,00 R$ 8.350,00 R$ 1.503,02 

Bento Gonçalves-BTG R$ 22.900,00 R$ 13.825,47 R$ 8.050,00 R$ 4.990,40 

Canoas-CAN R$ 27.760,00 R$ 10.500,10 R$ 11.500,00 R$ 7.719,45 

Cachoeira do Sul-CAS R$ 14.000,00 R$ 11.167,77 R$ 6.800,00 R$ 5.710,07 

Caxias do Sul-CAX                               R$ 90.930,00 R$ 53.642,18 R$ 47.130,00          R$28.376,33 

Cruz Alta-CRA                  R$ 18.400,00           R$ 4.625,35 R$ 6.700,00 R$ 3.181,53 

Guaíba-GUA                                            R$ 33.280,00 R$ 31.926,77 R$ 30.504,00 R$ 27.736,31 

Lajeado-LJO R$ 15.500,00 R$ 1.737,40 R$ 7.400,00                 R$ 5.484,15 

Santo Ângelo-STA                               R$ 57.645,00          R$ 30.651,58  R$ 29.240,00 R$ 23.759,10 

Santa Cruz do Sul-SCR                                    R$ 55.802,00           R$ 35.251,36 R$ 35.260,00 R$ 9.089,31 

Santa Maria-STM                                  R$ 108.436,00 R$ 93.323,25 R$ 94.500,00                 R$ 74.488,33 

Novo Hamburgo-NH               R$ 89.060,00 R$ 66.173,89                 R$ 71.450,00                 R$ 87.884,06 

Osório-OSO                                           R$ 49.450,00 R$ 23.368,96 R$ 17.800,00                 R$ 14.994,64 

Rio Grande-RGR                        R$ 65.810,00 R$ 43.965,12 R$ 37.950,00                  R$ 38.605,22 

Passo Fundo-PAF                  R$ 48.030,00 R$ 33.054,98                 R$ 38.300,00                 R$ 47.057,33 

Pelotas-PEL                             R$ 83.470,00 R$ 54.722,02                 R$ 58.550,00                 R$ 32.617,52 

Taquari-TUI                           R$ 15.700,00 R$ 5.503,78                  R$ 7.200,00                  R$ 4.452,90 

Viamão-VIM                                          R$ 24.680,00 R$ 16.374,94 R$ 13.100,00                 R$ 7.663,92 

Outros Estados-OES                              R$ 12.700,00 R$ 2.030,00 R$ 6.400,00                   R$ -.- 

Total Geral R$ 859.753,00 R$ 542.555,18 R$ 536.184,00 R$ 425.313,59 
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No total geral, obteve-se uma redução no orçamento realizado de 20,67% em 
2019. 
Esta economia deve-se as medidas anteriormente elencadas e pelo empenho dos 
Delegados Regionais, que atenderam os apelos da Diretoria Executiva para buscar a 
diminuição dos gastos/investimentos, tendo em vista a dificuldade na arrecadação de 
todas as mensalidades com o não desconto em folha de pagamento pela Fundação 
Atlântico, desde 2018. 
Com a formação de um banco de dados histórico, foi possível um orçamento mais 
realista entre previsto/realizado. A diferença entre o previsto e realizado em 2019 foi 
de 20,60%, enquanto no ano anterior foi de 36,80%. 

 
 

 
 
As restrições e medidas econômicas tomadas não afetaram a participação cada vez 
maior dos sócios do interior nas atividades promovidas nas respectivas localidades e 
oferecidas pela área de eventos da Associação, recomendada pelo Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva. 
No gráfico a seguir, podemos verificar a grande participação dos sócios do interior em 
relação aos de Porto Alegre nos grandes eventos promovidos. Como exemplo, o 
Encontro no Costão do Santinho, em que os sócios do interior somaram 56,78% em 2018 
e 51,00% em 2019. 
 
Participação dos Sócios em Grandes Eventos 
 

Costão do Santinho 2018 

 Sócios POA 172 

Sócios Interior 226 

Total 398 

 
 

 

 

Costão do Santinho 2019 

Sócios POA 153 

Sócios Interior 154 

Total 307 
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IV Planos de Saúde   

4.1 Planos de Saúde UNIMED PORTO ALEGRE  

 Em 2019, os planos de saúde e emergências médicas da UNIMED Porto Alegre 

gerenciados pela AACRT tiveram redução do número de usuários, resultado este que 

vem ocorrendo de forma bastante acentuada nos últimos anos, causando preocupação 

aos órgãos gestores da entidade. 

A AACRT iniciou o ano de 2019 com um total de 5.506 usuários em seus planos de saúde 

UNIMED e encerrou o ano com 5.023, sendo incluídos 611 usuários (a maioria nos planos 

Unipart e Unimed Pleno) e excluídos 1.094. Cabe ressaltar que entre estas inclusões e 

exclusões encontram-se as movimentações de planos, ou seja, associados que saíram 

do plano Unimax por incapacidade financeira e transferiram-se para planos menos 

onerosos. Os números absolutos, porém, dizem que uma grande parcela de sócios ficou 

sem plano algum, muitos deles sendo desligados por inadimplência. 

  

4.1.1 Quadro de Usuários dos Planos UNIMED em 2019     

Período 
PLANO 

ANTIGO 
UNIFACIL 

UNIMED 

PLENO 
UNIMAX UNIPART 

UNIMAX 

FUNC. 

SOS 

UNIMED 
TOTAL 

Posição em 

01/01/2019 
141 212 486 3759 616 30 262 5506 

Inclusões em 

2019 
00 49 104 75 360 02 21 611 

Exclusões em 

2019 
26 47 107 804 71 05 34 1094 

Posição em 

31/12/2019 
115 214 483 3030 905 27 249 5023 
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Plano Ano de 2018 Ano de 2019 Variação quant. Variação em % 

Plano Antigo 141 115 -26 -18,44 

Unifácil 212 214 2 0,94 

Unimed Pleno 486 483 -3 -0,62 

Unimax 3759 3030 -729 -19,39 

Unipart 616 905 289 46,92 

Unimax Func. 30 27 -3 -10,00 

SOS Unimed 262 249 -13 -4,96 

 

 O plano de saúde antigo (Não Regulamentado) teve -18,44% (menos dezoito 

virgula quarenta e quatro por cento) usuários que no ano anterior. Com relação a 

participação no plano de saúde UNIFÁCIL, este cresceu 0,94% (zero virgula noventa e 

quatro por cento). Já o plano UNIMED PLENO, reduziu -3 (menos três por cento).  O 

plano de saúde UNIPART, por sua vez cresceu 46,92% (quarenta e seis virgula noventa 

e dois por cento) em participações. O número de adesões ao plano de emergências 

médicas SOS UNIMED teve um decréscimo de -4,96% (menos quatro virgula noventa e 

00
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seis por cento).  Com a redução do número de empregados da associação em três 

pessoas, o plano destes também teve uma queda de 10% no número de usuários. O 

plano UNIMAX sofreu uma redução no número de usuários da ordem de -19,39% 

(menos dezenove virgula trinta e nove por cento). As razões para esta queda expressiva 

foram apontadas no Capítulo III – Resultados da Gestão Administrativa. 

     

4.1.2 UNIMED – Resumo dos Índices de Reajuste em 2019   

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

• Reajuste Plano Regulamentado Unimax: 16,00%  

• Reajuste Plano Regulamentado Unifácil: 9,50%   

• Reajuste Plano Regulamentado Unimed Pleno: 15,00% 

• Reajuste Plano Regulamentado Unipart: 3,38%  

• Reajuste Plano Regulamentado Unimax - Funcionários: 5,00%  

  

4.1.3 Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIFÁCIL  

 As entidades AACRT e ASTTI e a Unimed Porto Alegre acordaram que o índice de 

reajuste contratual anual, a partir de 01 de dezembro de 2019, para o plano de saúde 

UNIFÁCIL foi de 9,5%. 

        

4.1.4 Reajuste do Plano de Saúde UNIMED PLENO 

 Como resultado de uma ampla negociação com a Unimed Porto Alegre, ficou 

ajustado um índice de reajuste contratual anual, a partir de 01 de dezembro de 2019, 

de 15%. 

 

4.1.5  Reajuste contratual do Plano de Saúde Não Regulamentado   

 O índice de reajuste contratual anual acordado para o plano de saúde Não 

Regulamentado foi de 20%, a partir de 01 de janeiro de 2020. 

        

4.1.6   Reajuste contratual do Plano de Saúde UNIMAX    

Após mais um processo de negociação com a UNIMED Porto Alegre para 

definição do reajuste do plano de saúde Unimax para o período 2019/2020, que entrou 

em vigor em 1º de julho de 2020, ficou pactuado um reajuste de 16% para as 

mensalidades do plano. 

Cientes da importância desse item no orçamento de cada um dos associados, o grupo 

de negociação dos planos de saúde da AACRT e ASTTI buscou, no decorrer dos últimos 

anos, alternativas ao nível da saúde preventiva que resultaram em índices equilibrados 

de internação hospitalar quando comparados com outros planos da mesma categoria. 

Porém, observou-se a necessidade de se buscar um controle ainda maior sobre os 

custos, para que nas negociações com a Unimed fosse possível argumentar e propor 

reajustes dentro da realidade financeira das duas entidades. 
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O resultado desta nova forma negocial foi uma meia-vitória, pois, partindo-se do índice 

de 39% proposto pela Unimed, após rodadas difíceis de negociação, chegou-se aos 16% 

de reajuste (40% do inicial), o que estabeleceu uma mensalidade de R$ 1.324.76 para os 

que estão acima dos 59 anos, um dos menores índices de aumento obtidos até aqui. 

O diferencial deste ano em relação aos anteriores é que, antes, as entidades recebiam 

as informações e justificativas para os valores, mas não tinham como discuti-las ponto a 

ponto, ou questionar tópicos importantes e de alto custo. Agora, com a contratação de 

um médico perito e uma especialista em gestão em saúde, está sendo possível esmiuçar 

muitos pontos obscuros e conversar de igual para igual com a UNIMED. Isto elevou a 

negociação para um novo patamar. 

O valor do plano de saúde ainda está muito caro para o associado da AACRT, mas o 

importante nesta negociação é que estamos nos estruturando cada vez mais para o 

futuro que, sabe-se, nestes níveis de reajuste, não será muito promissor sem medidas 

pontuais e, quem sabe, mais radicais. 

                

4.1.6 Plano SOS Unimed  

 As mensalidades do plano SOS UNIMED praticadas em 2019 foram as seguintes: 

• Sócio e dependentes dentro do Plano Unimax – R$ 34,75 

• Sócio e dependentes dentro do Plano Unipart – RS 24,04 

• Sócio e dependentes dentro do Plano Não Regulamentado – R$ 35,14  

 

4.1.7 Benefícios Família concedidos no período   

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

titulares falecidos no ano de 2019 e encerrou 12 benefícios, fechando o ano com 84 

pessoas recebendo o Benefício. Em 2019 a posição dos Benefícios Família concedidos 

era a seguinte:   

 
 

 

 

 

 

 

* 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Período Usuários que solicitaram benefício 

Posição em 01/01/2019 86 

Inclusões em 2019 10 

Exclusões em 2019 12 

Posição em 31/12/2019 84 
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4.2  Centro Clínico Gaúcho - CCG - Movimentação de usuários em 2019 

 

Período Usuários Centro Clínico 

Posição em 01/01/2019 71 

Inclusões em 2019 32 

Exclusões em 2019 13 

Posição em 31/12/2019 90 

 

4.2.1 Índice de Reajuste em 2019 - Centro Clínico Gaúcho   
      

• Reajuste Plano CCG (Standard) – Usuários até 58 anos Região 

Metropolitana: em negociação. 

• Reajuste Plano CCG (Standard) – Usuários acima 59 anos Região 

Metropolitana: em negociação. 

• Reajuste Plano CCG (Standard) – Usuários Agregados: 10,97% 

• Reajuste Plano CCG (Standard) – Usuários Interior/RS: 10,97% 

 

4.3 Ecco-Salva Emergências Médicas - Movimentação de usuários em 2019. 

Período Usuários Ecco Salva 

Posição em 01/01/2019 414 

Inclusões em 2019 09 

Exclusões em 2019 27 

Posição em 31/12/2019 396 

4.3.1 Índice de Reajuste em 2019 - Ecco-Salva Emergências Médicas    

• Não ocorreu reajuste.  

 

V Seguro de Vida                                                                                                                                                

5.1  Movimentação Cadastral 

 

PERÍODO jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 
ago/1

9 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total 

                

INCLUSÕES 1 1 0 46 0 11 4 12 6 1 2 0 84 

 0           0  

EXCLUSÕES 29 28 20 22 28 30 21 16 16 14 7 7 238 
              

SEGURADO
S VIGÊNTES  

1245 1218 1198 1222 1194 1175 1158 1154 1144 1131 1126 1119 
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5.2 Sinistralidade  
 

 

 
 

5.3 Faturamento versus Sinistralidade  

MÊS 
COMPETÊNCIA jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total 

                

FATURAMENTO 396.078,28 376.573,51 368.321,52 365.394,39 367.305,26 371.451,03 377.656,13 370.557,56 368.530,73 362.370,34 378.814,16 375.008,57 4.478.061,48 

                

SINISTRALIDADE 274.065,36 80.360,68 324.678,08 166.841,36 112.079,43 281.701,80 95.279,29 187.736,28 299.216,84 80.360,68 0,00 0,00 1.902.319,80 

                            

SALDO BRUTO 122.012,92 296.212,83 43.643,44 198.553,03 255.225,83 89.749,23 282.376,84 182.821,28 69.313,89 282.009,66 378.814,16 375.008,57 2.575.741,68 

                            

% MARGEM 
TÉCNICA 

69,19% 21,34% 88,15% 45,66% 30,51% 75,84% 25,23% 50,66% 81,19% 22,18% 0,00% 0,00% 42,48% 

 

PERÍODO jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total 

                            

MORTE NATURAL 6 1 3 2 3 5 2 3 6 1 0 0 32 

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%

MORTE NATURAL
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Observação:  Nos valores concernentes ao pagamento de sinistros, estão considerados os valores 

das indenizações não pagas. 

 

VI Defesa dos Direitos dos Associados relativamente ao Plano de Previdência                                   

6.1 GINP – Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária 

O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária - GINP, formado por dirigentes 

das entidades AACRT e SINTTELRS, existe para vigiar e estudar assuntos referentes à 

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

Complementar Pública. No ano de 2019 os principais assuntos tratados foram: 

• Elaboração de planejamento do GINP para o ano de 2019; 

• Continuidade das parcerias políticas com as entidades ANAPAR, FITRATELP, FENAPAS 

e FETAPERGS; 

• A partir do mês de junho/19, por questão de economia, mudança da forma de 

pagamento às assessorias jurídica e atuarial de mensais por demanda de serviços 

prestados, tendo o serviço de taxação sido suspenso temporariamente; 

• Consulta à Fundação Atlântico de Seguridade Social a respeito do sistema de 

recadastramento de participantes, cujo último foi realizado no ano de 2005, estando 

os dados dos mesmos bastante desatualizados; 

• Obtidos pareceres técnicos das assessorias jurídica e atuarial sobre as vantagens e 

riscos da incorporação do Plano BRTPrev pelo Plano TCSPrev, sendo que ambos 

constataram e afirmaram da tranquilidade na referida operação. 

                        

6.2  ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão 

 A ANAPAR (Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar 

e Autogestão em Saúde) foi fundada no dia 24 de maio de 2001, em congresso nacional 

realizado em Belo Horizonte (MG), com a participação de cerca de 1.000 delegados 

representando quase todas as unidades de federação e mais de 110 entidades de 
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previdência complementar diferentes, vinculadas às mais diversas categorias 

profissionais. 

Nasceu da necessidade de unificar a luta de todos os participantes dos planos de 

previdência complementar brasileiros, ativos, aposentados e pensionistas, vinculados 

aos fundos fechados ou abertos, sejam eles patrocinados por empresas públicas ou 

privadas, ou diretamente pelos governos federal, estadual e municipal. 

O objetivo da ANAPAR é representar e defender os interesses dos participantes de 

planos de previdência complementar e de usuários de planos de saúde de autogestão 

junto aos poderes constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário –, aos órgãos de 

fiscalização e de supervisão, às empresas patrocinadoras e às entidades que compõem 

o sistema de previdência. Está habilitada, inclusive, a representar judicialmente seus 

associados. 

A ANAPAR também representa os participantes de planos de previdência complementar 

no Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e na Câmara de Recursos 

da Previdência Complementar (CRPC), órgãos vinculados à Secretaria de Previdência do 

Ministério da Economia. 

Uma das principais bandeiras da ANAPAR é a luta pela democratização das entidades de 

previdência complementar e dos planos de saúde de autogestão. No caso das entidades 

de previdência complementar, a ANAPAR defende que os participantes elejam, pelo 

voto direto, seus representantes para a diretoria executiva, conselho deliberativo e 

conselho fiscal, de maneira a compartilhar o controle dos fundos com as empresas 

patrocinadoras. 

Tem também como foco o investimento na formação dos dirigentes eleitos, para que 

estes representem com a máxima eficácia o interesse dos participantes. 

A ANAPAR nasceu para somar esforços com as entidades de classe representativas dos 

trabalhadores – centrais sindicais, sindicatos, associações de aposentados e associações 

de participantes dos planos de previdência complementar e de usuários de planos de 

saúde de autogestão. Procura sempre trabalhar em conjunto com essas entidades e 

busca compartilhar espaços na luta em defesa dos direitos sociais. 

A filiação à ANAPAR é individual e a contribuição é anual. Para se associar, o único 

requisito é ser participante ou beneficiário de qualquer entidade de previdência 

complementar ou usuário de plano de saúde de autogestão. 

• Congresso ANAPAR - Realizado em São Paulo nos dias 20 a 22 de maio, o Congresso 

da ANAPAR contou com a participação de 12 sócios da AACRT. Os Temas abordados 

foram: “A previdência social que o Brasil precisa” (Carlos Gabas (Ex Ministro da 

Previdência Social); “A experiência chilena e o futuro da previdência social brasileira” 

(Andras Uthoff  - Professor de Economia e Negócios da Universidade do Chile); “O 

papel das mídias alternativas como suporte à opinião pública” (Paulo Moreira Leite - 

Jornalista); “Sistema de previdência complementar fechado” – (José Ricardo Sasseron  

- Diretor Regional da Anapar); Anapar: porta-voz dos participantes do sistema 
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previdenciário (Antonio Braulio de Carvalho - Presidente da Anapar), entre outros 

importantes temas.  

• Seminário ANAPAR – RS - Dias 21 e 22 de novembro, no Auditório da CEEE, no centro 

histórico de Porto Alegre, o XVI Seminário de Participantes de Fundos de Pensão, 

realizado pela Anapar Regional Rio Grande do Sul reuniu participantes locais e de 

todo o país, em um encontro que discutiu temas como o cenário econômico brasileiro 

e internacional, a comunicação nos novos tempos, a reforma da previdência e os 

planos de saúde de auto-gestão. 

 

VII Atividades Sociais e Assistenciais 

7.1 Coordenação de Projetos Sociais 

Os projetos sociais desenvolvidos pela AACRT estão organizados em ações para 

transformar a realidade social do associado e compreendem oficinas do serviço social, 

visitas hospitalares e domiciliares a associados, atendimento individual e apoio a grupos 

tais como: Voluntariado, Inclusão Social, Lar Seguro, Bibliotecando e Vida Plena. 

O principal desafio é provocar mudanças reais para que o grupo de idosos da AACRT se 

prepare para os desafios de uma vida melhor e mais produtiva, através de atividades 

que agreguem um maior conhecimento, já que estamos envelhecendo mais e 

precisamos viver este tempo com igual qualidade. 

No ano 2019 as atividades desenvolvidas voltaram-se para a preparação mais consciente 

do sócio da AACRT para o futuro, com ações direcionadas ao desenvolvimento nas áreas 

físicas, mentais, culturais e educacionais. 

A equipe em 2019 contou com a participação de duas assistentes sociais, duas 

estagiárias e a coordenação, além do apoio de vários sócios voluntários que formaram 

os grupos, salientando a participação voluntária no grupo Vida Plena e dos voluntários 

sócios que coordenaram  as oficinas de artesanato, pensamento, culinária e informática, 

que muito contribuíram para o bem viver dos sócios neste período. 

Cabe salientar que em 2019 houve um desmembramento do setor de projetos sociais, 

sendo o PGS, devido ao seu novo formato e tamanho, transformado em um setor 

independente e separado fisicamente da área de projetos sociais.  

7.1.1    Oficinas de Projetos Sociais   

A AACRT disponibiliza 12 (doze) modalidades de oficinas aos sócios, sendo 

algumas delas gratuitas e outras com pagamento subsidiado. O critério para a 

gratuidade segue duas linhas: uma delas para as oficinas que não tem custo, ou seja, são 

ministradas por sócios voluntários e a AACRT fornece apenas algum equipamento e/ou 

material de trabalho de baixo custo. A segunda linha de gratuidade vai para as oficinas 

de caráter social, qual seja, os benefícios destas são considerados importantes tanto 

para o sócio quanto para a entidade. É o caso das oficinas de Educação Financeira e de 

Reiki. As demais oficinas são cobradas devido ao custo do profissional que as aplica, a 

razão do rateio de 50% do seu contrato. 
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Desde 2018, devido a ampliação das atividades e insuficiência de espaço na sede, foi 

necessária a locação de uma sala próxima da associação, cujo espaço, dependendo da 

atividade, não permite o número mínimo de 10 (dez) pessoas por oficina, o que, 

eventualmente, induz a abertura de duas turmas.  

As oficinas ofertadas contemplam atividades físicas, tais como: pilates, ioga, equilíbrio; 

habilidades diversas como: artesanato, culinária, pintura em tela e expressão corporal; 

e conhecimentos: oficina do pensamento, reiki, informática e educação financeira. 

Em 2019 implantou-se a modalidade de cobrança através de débito em conta ou doc, 

que trouxe uma significativa melhoria no controle desta atividade, uma vez que os 

valores eram pagos mensalmente diretamente no setor e gerava muita burocracia.  

Considerando que há meses vinha operando com um grupo médio de cinco pessoas, 

sem conseguir montar qualquer tipo de apresentação no decorrer do ano, a oficina de 

Teatro, que era gratuita, em setembro/19 mudou seus objetivos e, com a nova proposta 

de aprimorar as habilidades de expressão e ressignificação corporal dos participantes 

passou a denominar-se Oficina de Expressividade, sendo cobrada mensalidade 

subsidiada como as demais oficinas com professor contratado.   

A Oficina de Educação Financeira iniciou experimentalmente em 27 de março de 2019 

e, com o conteúdo vencido com sucesso, a partir de agosto passou a ter uma aula mensal 

com a duração de 2 horas. Esta oficina deverá futuramente trabalhar com os sócios 

inadimplentes que venham a renegociar suas dívidas com a AACRT. 

A seguir, apresentamos a tabela identificando a frequência dos associados nas oficinas 

durante o ano de 2019: 

(x) Não houve aula nestes meses.  

Conforme mostra a tabela, nos meses de janeiro e fevereiro as oficinas de Pilates e Pintura em Tela permaneceram 

atuantes, com número menor de alunos, mas com boa frequência dos mesmos, considerando o período do verão, 

quando os associados viajam. No mês de outubro não aconteceu a oficina de reiki na associação, devido ao Encontro 

dos Aposentados no Costão do Santinho.  

A tabela identifica uma frequência positiva em todas as oficinas no período de março a novembro.  

OFICINAS/ 
MÊS 

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

Artesanato X X 27 31 35 29 47 35 37 29 30 10 

Ritmos X X 26 34 26 31 27 19 18 20 17 07 

Educação Financeira X X 14 13 12 7 17 4 3 4 4 X 

Equilíbrio X X 4 3 17 15 20 11 18 10 11 03 

Pensamento X X 18 43 34 34 40 27 26 13 21 X 

Reiki X X 27 36 35 28 45 37 37 X 35 09 

Pilates * 25 26 18 37 42 36 38 45 38 42 42 15 

Culinária X X 15 X 12 X 9 X 15 X 9 06 

Pintura em Tela 9 6 12 12 23 20 20 22 21 9 11 05 

Ioga * X X 22 28 27 28 33 32 23 35 24 08 

Expressividade X X 15 10 13 7 13 19 17 18 19 10 

Informática X X 2 5 15 3 6 5 5 2 7 X 

Total 
Participantes/mês 

 
34 

 
32 

 
200 

 
252 

 
291 

 
238 

 
315 

 
256 

 
258 

 
182 

 
230 

 
73 

TOTAL GERAL = 2.361 participações  
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A seguir, o gráfico ilustra os meses em que as oficinas tiveram um maior número de 

participações:  

 

No ano de 2019 houve a incidência de 2.361 participações em oficinas da AACRT, sendo 

que o pico ocorreu no mês de março. 

Os associados que participam das oficinas são beneficiados com aulas semanais de 

duração que variam de 1h a 2h, sendo exceção da Oficina de Educação Financeira que 

tem um encontro mensal com a duração de 2 horas. 

Observa-se baixa frequência nas oficinas no mês de dezembro, devido às diversas 

atividades que os associados desempenham no final do ano. 

7.1.2 Visitas Hospitalares, Domiciliares e Atendimento Individual 

O serviço social faz visitas hospitalares e domiciliares como também 

atendimento individual com o objetivo de garantir os direitos do associado em relação 

ao Estatuto do Idoso, Plano de Saúde e Estatuto de sócio da AACRT.  

Diante disso, o objetivo das visitas está em verificar essas garantias e trazer o sócio para 

o convívio social oferecido pela AACRT. 

A visita hospitalar da assistente social e estagiária mudou o foco a partir de julho de 

2019, em função da transferência do trabalho de gerenciamento das internações 

hospitalares para o Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS 

Nesta ocasião ocorreu o desmembramento do PGS do setor de Projetos Sociais, sendo 

criado um setor independente, sendo que o serviço social passou a apoiar este novo 

setor nas visitas hospitalares. 

Neste novo modelo, além do objetivo principal do Serviço Social de acompanhar os 

associados e familiares nas internações, o setor de Projetos Sociais ampliou o seu papel, 

buscando um maior detalhamento de informações dos internados, no tempo de 

internação, além da situação de saúde dos mesmos.  
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Como o trabalho das visitas hospitalares atingiu uma maior complexidade, surgiu a 

necessidade de o Serviço Social estabelecer uma parceria de trabalho com o PGS, a fim 

de buscar apoio e orientação de profissionais da área da saúde, como fisioterapeuta e 

médico. 

As equipes envolvidas neste trabalho, Serviço Social e PGS realizaram reuniões semanais 

para discussão de casos, auxílio no acompanhamento das internações e esclarecimentos 

dos diagnósticos dos associados internados e no trabalho de pós alta. 

7.1.2.1 Resultados das visitas hospitalares realizadas em 2019 

A partir do levantamento dos dados contabilizou-se durante o ano 424 

(quatrocentas e vinte e quatro) visitas hospitalares realizadas pelas assistentes sociais 

junto com as estagiárias. Estima-se que, em média, foram realizadas 37 (trinta e sete) 

visitas mensais, ou 9 (nove) visitas semanais aos associados/dependentes internados em 

Porto Alegre.  

Através dos contatos e observação, avaliou-se o trabalho das visitas hospitalares do 

serviço social como uma expressiva possibilidade de atendimento ao associado para 

acompanhamento, orientação, apoio e estímulo nas suas questões de saúde, 

sociabilidade, lazer. 

A partir dessas visitas, suscitaram vários atendimentos individuais do serviço social e/ou 

junto a seus familiares, feitos através de contatos telefônicos, contatos do associado/ 

familiares junto a associação ou em visitas domiciliares. Esses atendimentos 

possibilitaram assistir ao associado em diversas condições biopsicossociais.  

Avaliou-se, também, que a visita hospitalar, favoreceu uma aproximação do serviço 

social e consequentemente da AACRT com o associado, criando um elo com a 

associação, uma maior aproximação e possibilidade da realização de suas atividades.   

Abaixo segue tabela e gráfico identificando os hospitais e o número de visitas para 

análise. 
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O gráfico mostra que a incidência maior de internações e de visitas ocorreu nos hospitais 

Mãe de Deus e Moinhos de Vento. 

7.1.2.2  Apoio nas visitas hospitalares pelo Grupo Voluntariado 

O grupo Voluntariado realiza um trabalho de visitas hospitalares aos sócios no 

período de internação, sempre com o apoio da área de Projetos Sociais da AACRT, 

atividade esta que vem se reduzindo anualmente em vista do envelhecimento do grupo 

voluntário e dos riscos que estes correm com a exposição a doenças existentes nos 

hospitais.  

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, os demais associados que estão vinculados a outros planos de 

saúde ou através do Sistema Único de Saúde- SUS. Para que ocorra a realização da visita 

hospitalar pelo voluntário, o profissional assistente social primeiramente realiza sua 

visita técnica, na qual identifica se o internado gostaria de receber visita dos membros 

deste grupo.  

Visitas hospitalares realizadas pelos Voluntários 
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Fevereiro Março Abril Maio Agosto Setembro Outubro 

1 2 2 1 2 1 3 

Nos meses de janeiro, junho, julho novembro e dezembro, não foram 

encaminhadas as visitas aos voluntários, em vista da complexidade dos quadros clínicos 

e inúmeras internações em CTIs e UCEs (unidade de cuidados especiais) e casos de 

internações em isolamentos.    

7.1.2.3    Visitas dos voluntários as Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI)  

Ao se definir sobre qual a melhor ou mais adequada Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) para seus pais, tios ou avós, os familiares precisam ser 

criteriosos. Pode haver a necessidade de se buscar uma ILPI que possua com 

infraestrutura especial para receber pessoas com quadros de saúde que ocasionam 

dependência como, AVC, Alzheimer entre outros. Mas o que se busca, afinal, é um local 

em que nosso familiar fique bem cuidado. 

O trabalho desenvolvido pelo Grupo Voluntariado objetiva a realização de visitas as 

instituições, analisando o funcionamento destas instituições, bem como estrutura, 

serviços, custos entre outros, com o intuito de possibilitar que o associado e seus 

familiares decidam com maior propriedade em qual instituição se enquadra melhor o 

seu perfil, sua situação econômica e suas particularidades.  

No ano de 2019 o grupo visitou ou revisitou 23 instituições, entre novos locais e 

atualizações de instituições que estavam desatualizadas deste de 2016, sendo divulgado 

um cadastro com 57 instituições no site da Associação dos Aposentados da CRT.  

 

7.1.4    Grupo Vida Plena 

Em 2019 o grupo Vida Plena proporcionou aos associados atividades bimestrais 

de lazer e culturais criativas e inéditas que provocaram a participação dos mesmos, 

tendo sempre uma avaliação muito positiva por parte dos participantes. 

7.1.4.1  Atividades do Grupo Vida Plena em 2019   

JANEIRO e FEVEREIRO - Revivendo Rondinha - 29 de janeiro à 01 de fevereiro - 55 

participantes. Dois dias na praia, colônia de férias do SINTTEL, com atividades como 

gincana e baile de carnaval. 

MARÇO e ABRIL - SEMANA DO APOSENTADO – 65 inscritos - Uma semana de atividades 

desenvolvidas com o objetivo maior de integração. 

MAIO e JUNHO - Elas & Eles – 61 participações - Atividade em comemoração ao dia das 

mães.  3º Escambo com música ao vivo. 

JULHO e AGOSTO - Eles & Elas – 98 associados- Atividade em comemoração ao dia dos 

pais - Passeio a Morro Reuther com fotografia 

SETEMBRO e OUTUBRO  - Avós e netos – 17 associados e 11 netos – Passeio no Jardim 

Botânico de Porto alegre. 
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7.1.5 Projeto Inclusão Social 

No ano de 2019, a equipe de Projetos Sociais desenvolveu um ciclo de palestras, 

sempre na terceira quarta-feira do mês, com o objetivo informar, esclarecer e atrair os 

sócios que não são frequentadores habituais até a associação, abordando temas atuais 

e ideias diferentes, antes do chá organizado pelo o setor de Eventos. 

Esta dinâmica foi organizada em um momento anterior ao Chá Semanal, permitindo que 

os associados pudessem participar também do encontro semanal de integração com os 

colegas. 

Temas Apresentados: 

 MARÇO - 20/03/2019 – Audiometria: Professor Alexandre H. Lessa - professor 

fonoaudiólogo catedrático da UFRGS – o qual explanou sobre a audição, o ouvido e o 

exame de audiometria. Após a palestra os interessados se inscreveram para realizar o 

exame de audiometria gratuitamente no laboratório do curso de Fonoaudiologia da 

UFRGS. 21 pessoas participaram 

ABRIL - 17/04/2019 - Perigos da contabilidade mental na vida do aposentado - 

Contador Leonardo Silvestre- Este tema atual teve como objetivo de fomentar o 

interesse dos associados da importância planejamento financeiro - 23 pessoas 

participaram. 

MAIO - 15/05/2019 - Coluna Cervical em parceria com o grupo Vida Mais – Maria 

Fernanda Kraus, que palestrou sobre a importância da postura no dia a dia - 28 pessoas 

participaram. 

JUNHO - 19/06/2019 - Defesa Pessoal – Instrutor de Jiu Jitsu Jader Vargas – que 

esclareceu sobre situações de perigo nas ruas e lembrou os cuidados que temos que ter 

com a segurança pessoal - 15 pessoas participaram.  

JULHO  15/07/2019 - Cuidado com a saúde integral: Corpo, mente e espírito -  Psicologa 

Helen Durgante - A palestrante apresentou o projeto Vem Ser, tese de doutorado na 

UFRGS. Trata de encontros de grupos, com objetivo de promover a saúde, através de 

discussões de temas tais como: valores, perdão, saúde - 36 pessoas participaram 

AGOSTO – 21/08/2019 - Noções Básicas de Investimentos para Aposentados – Romeu 

Leite, escritório de investimentos – Foram apresentadas as diversas formas de 

investimentos na atualidade e esclarecimentos sobre o mercado financeiro - 18 pessoas 

participaram 

SETEMBRO – 25/09/2019 - Estatuto do Idoso - Dra Márcia Heinen Advogada – Palestra 

sobre os direitos do idoso e a Cartilha do Idoso, explicando e prestando esclarecimentos 

nas principais áreas em que o idoso necessita conhecer para garantia de seus direitos - 

35 pessoas participaram 

OUTUBRO - 23/10/2019 - Idoso Pedestre – Agente Eduardo do Departamento de 

Educação da EPTC - Palestra educativa com vídeo alertando os idosos sobre seu 
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comportamento no trânsito. Grande esclarecimento para os idosos na condição de 

pedestre - 11 pessoas participaram 

NOVEMBRO – 20/11/2019 - Comunicação Interpessoal – Lucia Rejane Perez - Palestra 

sobre a importância da comunicação assertiva e não violenta. Tratou de tópicos 

importantes na comunicação interpessoal e maneiras de melhorar os relacionamentos 

através dos nossos contatos diários - 26 pessoas participaram 

7.1.7 Atividades previstas para o ano de 2020 

ATIVIDADES VIDA PLENA PARA 2020 

MÊS ATIVIDADE DATA 

JANEIRO/FEVEREIRO Viagem a Rondinha 11/02 a 14/02 

MARÇO/ ABRIL 
Recordar é viver – Histórias da CRT 25/03 

Elas & Eles: homenagem às mães - 

MAIO/JUNHO Semana do Aposentado 11 a 15/05 

JULHO/AGOSTO Eles & Elas: Homenagem aos Pais - 

SETEMBRO/OUTUBRO Avós e Netos - 

NOVEMBRO/DEZEMBRO Atividade Ambiental - 

  

7.2 Programa de Gestão da Saúde - PGS 

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

sendo operacionalizado até junho de 2018 pela empresa Hospitalar ATS. Com o término 

do contrato de prestação do serviço realizado pela empresa, as entidades formaram um 

grupo de trabalho para estudar e redesenhar o novo formato do programa. A 

reestruturação começou em outubro de 2018 e se estendeu por todo o ano de 2019. 

Resumidamente as ações do PGS durante o ano de 2019 foram: 

1º semestre:  

- Início do médico auditor; 

- Identificação do perfil demográfico dos beneficiários dos planos de saúde; 

- Preparação da diretoria para a reunião de negociação com a Unimed; 

2º semestre: 

- Planejamento do PGS; 

- Ações para oxigenação, busca de novos planos e aproximação com a Unimed Poa; 

- Contratação de uma profissional PJ para desenvolvimento de um BI e futuramente de 

análises preditivas; 

- Contratação de uma enfermeira para compor a equipe multidisciplinar; 

- Readequação da equipe do PGS com a saída da assistente social Lauana, que passou a 

coordenar o serviço social da AACRT e da estagiária de serviço social; 

A nova equipe do PGS, dedicou o primeiro semestre do ano à preparação para a 

negociação do reajuste do plano Unimax com a Unimed Poa. Realizando a análise da 

sinistralidade, o perfil demográfico e econômico dos beneficiários, instrumentalizando 

a diretoria com dados para a negociação, como por exemplo: 
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1. Nº de internações para cada 1.000 beneficiários: a ANS (agência nacional de 

saúde suplementar) publicou em 2017 o Mapa Assistencial contendo 

informações de saúde das carteiras de beneficiários de todos os planos de 

saúde do Brasil. Comparamos o critério nº de internações e percebemos que 

a nossa população interna praticamente igual à população de todos os planos 

de saúde do tipo Cooperativa Médica, desmistificando que o volume de 

internações são os responsáveis pela alta taxa de utilização do nosso plano. 

 

2. Capacidade econômica da população: foi demonstrado que o percentual de 

aumento dos planos de saúde foi infinitamente maior que o reajustes 

salariais dos nossos beneficiários nos últimos 8 anos. 
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Essa atitude influenciou na perda de beneficiários do plano de saúde Unimax nos 

últimos 4 anos, conforme mostra o gráfico abaixo: 

Além desses dados, foram levantadas situações de auditoria médica que geraram 

dúvidas à equipe do PGS. 

Todos esses dados foram apresentados à Unimed Poa no momento da reunião de 

negociação promovendo um debate caloroso e resultando num reajuste de 16% contra 

34% inicialmente apresentado pela operadora de saúde. 

No segundo semestre, logo após o término das negociações, a equipe do programa se 

dedicou ao projeto de Planejamento. Para isto, realizou 6 encontros com diretores e 

funcionários das entidades a fim de levantar quais as percepções e expectativas em 

relação ao programa, bem como quais as responsabilidades e níveis de atuação. Esse 

momento de fala e escuta proporcionou um universo rico de informações, anseios e 

preocupações das pessoas envolvidas na gestão das entidades sobre o futuro. 

O grupo levantou os itens mais recorrentes trazidos pelos participantes que foram: o 

aumento da inadimplência e seu impacto a cada novo reajuste do plano de saúde,  o 

empobrecimento dos sócios, a restrição da operadora Unimed Poa em aceitar novos 

entrantes no plano, o que também impactou em novos sócios, a dificuldade de 

oxigenação da carteira de beneficiários do plano de saúde (entrada de pessoas mais 

jovens). A busca por novas operadoras de planos de saúde e o fortalecimento das 

negociações com os planos atuais foram assuntos também recorrentes. 

Entendendo que a “Oxigenação”, a “Levantamento de novas operadoras” e a 

“Negociação com as operadoras atuais” são temas estratégicos, o PGS sugeriu a 

formação de uma grande comissão, composta por diretores, equipe PGS, gerências e 

coordenadores e consultoria externa, para tratar esses assuntos. 

Desta grande comissão foram constituídas 3 subcomissões que ficaram responsáveis por 

conduzir cada tema. 

1. Oxigenação:  discussão e estudos sobre os meios que permitam a inclusão de 

novos sócios nas entidades que tenham afinidade com a atividade primária, 

inclusive com mudança estatutária estão em andamento.  Realizada reunião com 
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a empresa de tecnologia Garupa e a associação Softsul para possíveis parcerias. 

A primeira colocou a entidade ASTTI à disposição dos motoristas do aplicativo e 

a segunda está realizando um questionário elaborado pela comissão, para 

levantar o interesse das empresas vinculadas em oferecerem plano de saúde aos 

funcionários. Aproximação com o sindicato e outras entidades como Senge e 

Simpro para troca de experiências e possíveis parcerias. 

2. Levantamento de novas operadoras: foram realizadas reuniões com as 

operadoras Doctor Clin, Live Day, Saúde Pas, Bradesco Saúde, Amil e CCG saúde. 

Identificamos que apenas o CCG (Centro Clínico Gaúcho) atende às necessidades 

atuais das entidades. 

3. Negociação com as operadoras: a equipe do PGS trabalhou num processo de 

aproximação das entidades com os núcleos da Unimed Poa, estreitando a relação 

e buscando soluções ao alto índice de sinistralidade do plano. Foram realizadas 

reuniões com os seguintes núcleos: Auditoria Clínica Porto Alegre, Auditoria 

Clínica de Intercâmbio, Programa Cuidar Mais e Equipe Unimed Pleno. Todas 

foram acompanhadas pelo gestor da conta, Sr. Eduardo Madeira e promovidas 

pela Diretora de Relações com o Mercado Dra. Rosângela D´Ávila. 

Oriundo desses encontros, foram levantadas as ações de responsabilidade do 

PGS, que foram classificadas em 4 grupos: Prevenção, Auditoria de Contas, 

Cumprimento dos Contratos dos Planos de Saúde e Gerenciamento de Internações. 

1. Prevenção: dentro do escopo da prevenção já estão em andamento as atividades 

físicas que acontecem desde 2013. Foi estabelecido que o público alvo são todos 

os sócios das duas entidades. Na tabela abaixo a relação do número de 

participantes por mês em cada atividade, considerando que em março de 2019 

houve alteração no tempo da massagem, aumentando de 15 para 30min, 

diminuindo o número de horas disponíveis, mas atendendo melhor o associado.  

Tabela 1: Relação de participantes das atividades PGS de janeiro à dezembro de 2019.  

 

JANEIRO 30 46 13 19 108

FEVEREIRO 30 44 12 22 108

MARÇO 30 33 16 20 99

ABRIL 30 47 18 10 105

MAIO 33 44 18 8 103

JUNHO 33 40 16 9 98

JULHO 28 27 18 13 86

AGOSTO 30 33 17 10 90

SETEMBRO 30 28 17 7 82

OUTUBRO 22 29 17 12 80

NOVEMBRO 28 29 18 8 83

DEZEMBRO 24 25 15 7 71

TOTAL/ATIVIDADE 348 425 195 145 1113

MESES

Relação de Participantes das Atividades

ALONGAMENTO ZUMBA
CAMINHADA E 

HIDROGINÁSTICA

QUICK 

MASSAGE
TOTAL/MÊS
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- Gráfico 1: Porcentagem de participações das atividades PGS de janeiro a dezembro de 

2019.  

 

2. Auditoria de Contas: a Unimed Poa restringiu o acesso aos relatórios de utilização, 

após a reunião de negociação, passando a enviar os dados sem a identificação dos 

beneficiários dificultando o processo de auditoria. Depois de muita negociação, a 

Unimed cedeu com a assinatura do médico do programa sendo responsável pelos 

dados. 

Entendemos que dados e auditoria de contas têm um papel fundamental no 

programa, e para profissionalizar esse processo e facilitar e automatizar as análises 

em dezembro de 2019 foi contratada uma empresa para desenvolver um sistema 

de BI (business inteligente). 

3. Cumprimento dos contratos dos planos de saúde:  dentre as atribuições do PGS 

ficou compreendido que deve apoiar os setores administrativos das entidades no 

que tange a aplicação dos contratos e coberturas dentro do ROL da ANS. O PGS e a 

consultoria Britz apoiam os setores sob o ponto de vista técnico assistencial e sobre 

as leis da Agência Nacional de Saúde. Pelo menos 20 casos foram acompanhados 

no decorrer do ano de 2019. 

4. Gerenciamento de Internações:  durante o ano de 2019 as visitas hospitalares foram 

feitas pelas assistentes sociais da respectiva entidade. Foram realizados rouds de 

discussão de casos com o PGS, 1x/semana com a equipe de serviço social AACRT e 

a cada 15 dias com a ASTTI. Esse processo nos possibilitou perceber a necessidade 

de ampliar a equipe, visando obter um olhar multidisciplinar sobre as internações 

hospitalares. No final de 2019 foi contratada como pessoa jurídica a enfermeira 

Luciana Botelho que passou a integrar a equipe do PGS. 

O processo operacional permanece o mesmo, com a identificação das internações 

através das guias de autorização da Unimed ou através da informação repassada 

por familiares dos associados e colegas associados.  
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Durante a gestão das internações observamos um volume importante de infecções 

hospitalares, o que fez a equipe buscar soluções para minimizar esse problema. 

Assim surgiu a parceria com o aplicativo “DR. RAFAEL” que promete apoiar o 

paciente ou seu cuidador a perceber se as metas de segurança do paciente 

preconizadas pela Organização Mundial da Saúde estão sendo cumpridas pelo 

hospital. 

Foi realizado o lançamento da parceria, que está sendo sem custo para o PGS, no 

encontro dos aposentados no costão do Santinho em outubro de 2019. Na ocasião 

a diretora Caroline Souto apresentou o aplicativo e o Dr. Salvador Gullo Neto 

idealizador do produto realizou um vídeo conferência desde San Diego nos EUA. No 

início de 2020 o aplicativo passou a se chamar “SAFETY4ME” e será feito um 

trabalho de divulgação para os associados. 

 

7.2.1 Demonstrações de Resultados Contábeis/Financeiros do PGS  

 

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2019: 

CONTA           SALDO 

(+) Contribuições da AACRT 337.631,18 

(+) Contribuições da ASTTI 146.779,10 

(+) Receita financeira 526,47 

      Total de receitas (1) 484.936,75 

(-) Despesas com saúde (323.703,85) 

(-) Despesas administrativas (152.932,87) 

(-) Despesas tributárias (91,58) 

     Total de despesas (2) 476.728,30 

(=) Superávit do exercício (1) – (2) 8.208,45 

 

Balanço Patrimonial em 31/12/2019: 

CONTA           ATIVO      PASSIVO 

BANRISUL – Conta 

corrente 

14,00  

BANRISUL – CDB 41.174,68  

Contribuições a receber 41.288,78  

Tributos a recolher  908,79 

Fornecedores  44.415,45 

Patrimônio Líquido  37.153,22 

TOTAL 82.477,46 82.477,46 

 

 



 

 
34 

 

VIII Eventos Sociais na AACRT 

8.1  Almoços Mensais 

ALMOÇOS DO ANO DE 2019 

MÊS SÓCIOS TEMÁTICA LOCAL 

MARÇO 300 DIA DA MULHER C. GERALDO SANTANA 

ABRIL 220 EXECUTIVO ASTTI 

MAIO 310 DIA DAS MÃES C. GERALDO SANTANA 

JUNHO 230 JUNINO C. GERALDO SANTANA 

JULHO 195 EXECUTIVO C. GERALDO SANTANA 

AGOSTO 274 DIA DOS PAIS ASTTI 

SETEMBRO 185 FARROUPILHA C. GERALDO SANTANA 

OUTUBRO 250 ROSA C. GERALDO SANTANA 

NOVEMBRO 250 AZUL CAMINHOS DE NAZARÉ 

 Nos almoços mensais do ano de 2019, a quantidade de participantes entre os 

Sócios Efetivos, Sócios Contribuintes e Contribuintes Convidados continuaram num 

crescente. Os convites aos participantes dos almoços da AACRT foram realizados através 

de telefone, e-mail, site, O Jubilado, WhatsApp e chamamentos durante os eventos. Os 

almoços ocorreram em três locais, sendo os dois principais o salão de festas da ASTTI e 

o Clube Sargento Expedicionário Geraldo Santana. Neste ano experimentou-se um local 

novo, em Itapoã  (Viamão), no sitio Caminhos de Nazaré para o almoço de encerramento 

do ano. Em 2019 a média de participantes por almoço foi de 246 (duzentos e quarenta 

e seis) pessoas, entre sócios e convidados de sócios. 

8.2  Chás Semanais   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos chás das quartas-feiras, em que os associados se reúnem para conversar e 

confraternizar, em um dos dias acontece o Chá com Bingo e, no mês de setembro, o 

tradicional Chá Campeiro, em comemoração da semana Farroupilha, no Acampamento 

da ASTTI. 

AACRT CHÁS SEMANAIS 

MESES SOCIOS TIPO LOCAL 

MARÇO 76 PALESTRA SEDE 

ABRIL 70 BINGO SEDE 

MAIO 54 DIA DAS MÃES SEDE 

JUNHO 55 KARAOKÊ SEDE 

JULHO 70 BINGO SEDE 

AGOSTO 70 CHOCOLATE QUENTE SEDE 

SETEMBRO 65 CAMPEIRO Acampamento ASTTI 

OUTUBRO 50 COQUETEL/BINGO SEDE 

NOVEMBRO 70 ENCERRAMENTO SEDE 
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A média de encontros em 2019 foi de três chás por mês, reunindo 50 participantes em 

média em cada. O chá com bingo, a homenagem ao Dia das Mães e o Campeiro são os 

mais disputados pelos sócios. 

8.3   Banda de Samba da AACRT 

 Em 2019, a Banda de Samba da associação, composta somente por sócios 

aposentados, fez muito sucesso em suas apresentações dentro e fora da entidade.  

Uma vez por mês, na última quarta-feira, realizaram-se as rodas de samba, onde os 

sócios confraternizaram e dançaram ao som de boa música acompanhada com petiscos 

preparados por empregados e voluntários da AACRT. 

O gráfico a baixo possibilita a visualização do número de sócios participantes por 

Eventos mensais. 

MESES MARÇO ABRIL JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

SÓCIOS 80 66 61 85 68 74 61 

 

8.4   Corais da AACRT 

 O Coral de Porto Alegre realiza ensaios semanais às quintas-feiras na sede da 

AACRT, sob a regência do Maestro Alberto Ricardo Gerst.  Em 2019 o Coral realizou 

apresentações diversas dentro da AACRT, assim como participou de eventos em: 

• 15/09 – Apresentação em Nova Hartz em encontro de Coros. 

• 26/09 - Reunião de Corais da AACRT – Realizado na sede Campestre da AACRT, em 

Lajeado, reunindo componentes (coralistas), maestros de Porto Alegre, Caxias do 

Sul, Santa Maria e Pelotas e a diretora de Eventos, Eva Correa, para realizarem o 

planejamento dos corais para 2020, alinhando os procedimentos, repertórios, 

uniformes e apresentações. Os maestros também aproveitaram o evento para trocar 

ideias e experiencias sobre seus grupos vocais. 

• 27/10 - O Coral da AACRT Porto Alegre participou de um encontro de coros promovido pela 

SEBM (Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes), juntamente com outros seis 

corais.   

• 27/11 – Apresentação de Natal para os sócios no Clube Geraldo Santana; 

A partir de 2019, a associação passou a contar com quatro Coros: Porto Alegre - 28 

sócios participantes; Santa Maria - 30 sócios participantes, sob a regência da maestrina  

Laura Jacira Fabricio da Silva; Caxias do Sul - sócios participantes, sob a regência do 

maestro Alberto Gerts e o mais novo Coral, de Pelotas, com 24 sócios participantes, sob 

a regência da maestrina Caroline dos Santos Peres. 
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8.5  Oficinas Musicais 

 Assim como as oficinas de atividades físicas e lazer são realizadas por intermédio 

da Diretoria Social, as oficinas musicais são promovidas pela Diretoria Vice-Presidência, 

como forma de incentivar a expressão musical pelos associados. São elas:  

• Oficina de Violão (professor Valdi) com 10 participantes com ensaios semanais; 

• Oficina de teclado (maestro Alberto) 9 participantes; 

• Oficina de Cavaco (professor Everton) com 5 participantes em ensaios semanais; 

• Oficina de Percussão (professor Bruno) com 27 participantes. 

8.6  Turismo 

8.6.1  Turismo Estadual 

Natal Luz – Entre os dias 06 e 07 de dezembro, a área de eventos realizou o tradicional 

passeio a Gramado para assistir o espetáculo das luzes Natalinas, levando 98 sócios. O 

passeio incluiu uma noite no Hotel Hothenburg, em nova Petrópolis, um passeio na 

cidade, almoço e compras. 

8.6.2  Turismo Nacional  

Maceió - No período de 16 a 22 de agosto, 76 associados foram acompanhados até 

Recife - PE, numa parceria com a Lumina Viagens, com uma programação organizada 

pela diretora Vice-Presidente. O passeio proporcionou a associados de todas as 

delegacias do estado conhecer lindas praias de Recife e o turismo do local. 

8.7  Comemorações e Homenagens  

Dia da Telefonista - Dia 28 de junho com um grande arraial em parceria com ASTTI e 

SINTTEL, no Salão da Sede de Lajeado, com a presença de 151 sócios. Casamento na 

roça, carreteiro campeiro e homenagem a quatro telefonistas: Ines de Oliveira Noronha, 

Ana Maria Silva Bonotto, Vera Lucia Venturini e Hilma Quintana.  

Homem de Rede - Dia 13 de setembro na ASTTI - evento realizado em parceria com 

ASTTI e Sinttel, presentes 70 homens de Rede aposentados e da Rede Ativa. Foram 

homenageados representantes da Capital e da Rede ativa: Nelson Antônio Soares, 

Antônio Rodrigo Rocha e Mario Alves de Souza.  

Dia da Pensionista - Dia 30 de outubro no salão de festas da AACRT, homenagem à 

Pensionista, com objetivo de manter viva a memória de seus esposos e esposas, ex-

colegas da CRT. Participaram 54 sócios. A Pensionista homenageada com uma placa foi 

a sócia Vera Lopes.  
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8.8   Congressos, Encontros e Seminários 

Congresso ANAPAR - Realizado em São Paulo nos dias 20 a 22 de maio, o Congresso da 

ANAPAR com a participação de 12 sócios da AACRT. Os Temas abordados na ocasião 

foram: “A previdência social que o Brasil precisa” (Carlos Gabas (Ex Ministro da 

Previdência Social); “A experiência chilena e o futuro da previdência social brasileira” 

(Andras Uthoff  - Professor de Economia e Negócios da Universidade do Chile); “O papel 

das mídias alternativas como suporte à opinião pública” (Paulo Moreira Leite - 

Jornalista); “Sistema de previdência complementar fechado” – (José Ricardo Sasseron  - 

Diretor Regional da Anapar); Anapar: porta-voz dos participantes do sistema 

previdenciário (Antonio Braulio de Carvalho - Presidente da Anapar), entre outros 

importantes temas.  

Seminário ANAPAR – RS - Dias 21 e 22 de novembro, no Auditório da CEEE, no centro 

histórico de Porto Alegre, o XVI Seminário de Participantes de Fundos de Pensão, 

realizado pela Anapar Regional Rio Grande do Sul reuniu participantes locais e de todo 

o país, em um encontro que discutiu temas como o cenário econômico brasileiro e 

internacional, a comunicação nos novos tempos, a reforma da previdência e os planos 

de saúde de auto-gestão. 

Encontro Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos da Cobap – De 24 a 28/10, 

no hotel Serrano, em Gramado. Abordou temas como “Conselho Nacional da 

Previdência Social e a Reforma” - Dr. Marcos Barroso (Advogado Especialista em Direito 

Previdenciário, membro do Conselho Jurídico da Cobap e membro do Conselho Nacional 

da Previdência Social);  “Diretrizes do Desconto em Folha e evolução das entidades” - 

Ronaldo Lima (Gerente Administrativo da Cobap e responsável pelo Desconto em folha); 

“O SUS, sua organização, estruturação e o funcionamento no momento atual” - Luís 

Carlos Bolzan (Psicólogo e consultor); “Gestão e Liderança” - Raul Antônio Tormen 

(Administrador especialista em controladoria e custos e engenharia de produção). 

 
Encontro dos Aposentados da AACRT - De 13 a 22 de outubro foi realizado o XII 

Encontro de Aposentados da AACRT, que neste ano foi realizado no Resort Costão do 

Santinho em SC, contando com a presença de 307 sócios, sendo 60% de sócios do 

interior. Entre as várias atrações, durante o dia, as boas vindas da Diretoria, diversão 

além de oportunizar entre os sócios as suas habilidades artísticas. As noites trouxeram 

bons encontros, festas animadas como o baile do Branco e Colorido.  

Escolha do Miss e Mister 2019, Miss e Mister Simpatia – Ainda dentro das 

comemorações do XII Encontro, foram escolhidos os representantes da beleza na 

AACRT. As candidatas a Miss foram: Eleni Salete Tomazzoni, Maria Inês Guterres, Maria 

Raquel Pauli, Marilene Mena de oliveira, Maria do Carmo Paredes Azevedo. Os 

candidatos inscritos: Antônio Carlos Costa, Geraldo Teixeira, Cassio Luiz de Oliveira, 
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Jorge Roberto Dias. Ao final, o júri escolheu como Miss: Maria Raquel Pauli e como 

Mister: Jorge Roberto Dias. 

VII Torneio de Jogos da AACRT – Durante o XII Encontro foi realizado simultaneamente 

o Torneio de Jogos, com as modalidades pife, canastra, pebolim, sinuca, escova, general, 

mexe-mexe, damas, xadrez, pontinho e dominó.  

III Encontro de Coros - Na terceira edição do Encontro de Coros, a associação reuniu, dia 

30 de maio, no salão de eventos da ASTTI, sete coros, sendo quatro da AACRT e três 

convidados, em um maravilhoso espetáculo de vozes. Na programação apresentaram-

se, em ordem, o Coral AACRT – Porto Alegre; Coral Italo Brasileiro – RS; Coral AACRT – 

Pelotas; Coral APCEF; Coral AACRT - Santa Maria; Coral Meninas de Bom Princípio e por 

fim Coral AACRT - Caxias do Sul. O Encontro, que foi prestigiado por 205 pessoas, 

encerrou-se com um coquetel oferecido pela AACRT, promotora do evento. 

8.9   Bailes, Confraternizações e outros eventos. 

Baile da FETAPERGS - O XIII Baile Estadual do Aposentado promovido pela FETAPERGS 

no dia do aposentado, 24 de janeiro 2019 na cidade de Porto Alegre, na Sogipa, foi 

comemorado o 35 aniversário da FETAPERGS. Mais de 1000 aposentados de 38 

entidades filiadas a Fetapergs de todos cantos do RGS. A AACRT compareceu com 90 

sócios. 

Baile de Carnaval da AACRT - Ocorreu no salão AACRT o tradicional Pré-Carnaval, no dia 

27 de fevereiro, contando com 98 sócios, que divertiram-se ao som marchinhas antigas 

executadas pela Banda da AACRT e apresentação dos vocalistas e passistas (Janaína 

Maia) da escola Imperadores do Samba,   Dançaram até as 20 horas relembrando os 

saudosos bailes de máscara. 

Amigo Secreto e Culto Ecumênico - Este Evento, realizado no dia 27 de novembro, teve 

como pauta principal momentos de reflexão,  fé e reencontro com a presença de 134 

sócios. Manifestações de paz, esperança e fraternidade foram prestadas pelo – Frei 

Isidoro Mazzarolo e pelo espírita Ivan Selbach. Logo após o Culto ecumênico, iniciou-se 

o Amigo secreto momento de descontração e brincadeira entre os sócios, trocaram 

entre si presentes simbólicos, revelando seu amigo secreto na hora, motivando um 

grande suspense e felicidade ao conhecê-lo. Ao final do evento foi servido um coquetel 

com doces e salgados e o brinde.  

Jantar Baile dos 42 anos da AACRT - Para encerrar as comemorações do aniversário dos 

42 anos da AACRT, realizou-se o Jantar Baile no Clube Geraldo Santana, com 534 pessoas 

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

parceiros (ASTTI, SINTTEL, SEGURO, UNIMED, PLANALTO, LUMINATUR, ADVOGADOS, 

CONTADORES, VELOZ, VANS DO SUL,  ESPAÇO ARQUITETURA E DESIGN, MERIDIENCLUB, 

CDENTRO CLINICO E OUTROS ). O tema do Jantar Baile foi uma Noite Cigana, com a 
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Banda Audio Mix animando a festa com de músicas de várias épocas. A delegacia do 

litoral e um grupo formado por aposentadas e empregadas da AACRT fizeram uma 

apresentação de dança típica cigana. Os sócios foram fieis a ideia e vestiram-se a rigor, 

sendo premiados a melhor caracterização. O momento mágico ocorreu na hora do 

parabéns à nossa querida AACRT, com um bolo vivo de 42 anos velas acesas. No sorteio 

dos brindes foram ofertados dois televisores (um pela empresa RS Seguros e outro pela 

AACRT), celulares, fornos e muitos outros itens. Em continuidade às comemorações, o 

grande baile se estendeu até às 4 horas da madrugada, com participação ativa dos 

incansáveis e felizes sócios. 

Almoço de Encerramento das Oficinas - No dia 04 de dezembro realizamos a festa de 

encerramento das atividades de 2019 dos voluntários e oficineiros da AACRT, grupo este 

que mais frequenta a sede social e participa o ano todo. O encontro, realizado no Clube 

Geraldo Santana, reuniu mais de 150 associados que durante todo o dia puderam 

demonstrar as atividades que desenvolvem dentro da AACRT, tais como, violão, cavaco, 

teclado, artesanato, teatro, reiki, ritmos, pensamentos, pintura em tela, zumba, Coral e 

Banda. 

Confraternização do Corpo Diretivo da AACRT - No dia 17 de dezembro os membros 

dos conselhos de Administração, fiscal e Consultivo reuniram-se com os diretores da 

associação, em um almoço para comemorar mais um ano de trabalho voluntário em 

favor dos aposentados da CRT e demais associados da AACRT. O cardápio foi elaborado 

pelo chef Aldo Vettorello. Neste almoço foi feita a entrega das Cesta Natalinas aos 

conselheiros. 

Confraternização dos Empregados e Voluntários - No dia 20 de dezembro, no salão da 

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

voluntários, preparado pelo Chef Aldo Vettorello. Foram entregues cestas natalinas aos 

participantes, oferecidas pela AACRT e logo após um baile ao som do DJ Cadu. 

8.10  Oficina de Jogos 

1° Torneio de Jogos de Porto Alegre – 2019 - Com a participação de 74 associados, 

iniciou-se dia 28 de fevereiro, com a modalidade Xadrez, e estendeu-se com vários 

outros jogos nos meses de março e abril. O encerramento se deu em 02 de maio com a 

modalidade Sinuca. O almoço de encerramento aconteceu no dia 12 de maio, com a 

premiação aos vencedores.  

2° Torneio de Jogos de Porto Alegre – 2019 - O segundo torneio iniciado em 15 de julho 

contou com a presença de 60 participantes que disputaram 13 modalidades nas 

dependências da AACRT. O almoço de premiação dos vencedores se deu no dia 23/08 

com um delicioso galeto preparado pela equipe de funcionários do setor de eventos. 
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1° Torneio de Jogos do Interior - Realizado no Costão do Santinho no período de 13 a 

22 de Outubro, o VII Torneio Estadual de Jogos compôs-se por 13 modalidades: dominó, 

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

escova, futsal e damas.  

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; 

• Ampliar a participação nos almoços mensais com as delegacias regionais e 

convidados parceiros, tais como Astti, Anapar/RS, Sinttell/RS, Afabam, 

Cobap, Fetapergs e Apergs; 

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

contato e entrosamento com estes sócios, aumentando sua participação em 

todos os Eventos e atividades desenvolvidos na AACRT; 

• Fazer contato com todo o associado de Porto alegre que não costuma 

frequentar as atividades oferecidas pela AACRT, através de telefonemas e de 

convite, para venham conhecer a AACRT 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 IV 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; 

• 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; 

• Realizar o Jantar Baile 43, no CLUBE Expedicionário Geraldo Santana; 



 

 
41 

 

• 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 do Fundo 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 

nosso belo 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 todos os Eventos, 

viagens, almoços, homem de rede, telefonista e pensionistas; 

• Promover mais atividades com o Setor de Serviço Social, tais como: gincanas, 

Jogos, culinária, danças, concursos, etc; 

• Realização de Eventos, tais como, almoços chás, Encontros, Palestras e Jogos; 

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

fazendo parte do lema, “PRATICANDO SAÚDE E REALIZANDO SONHOS”; 

• Promover palestras motivacionais à todos os participantes dos Torneios de 

jogos; 

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

 

IX  Memorial CRT 

10.1 Ações no Memorial em 2019 

O Grupo Consultivo do Memorial CRT permaneceu ativo durante o ano de 2019, 

reunindo-se todas as vezes em que houve necessidade de que alguma decisão fosse 

tomada a respeito do acervo.  

Dentre estes assuntos, em 2019 o material recebido em comodato da Oi foi selecionado 

e trabalhado. Nesta seleção, identificou-se que diversos itens constantes do material 

recebido não faziam parte do foco de interesse do nosso memorial, sendo, em conjunto 

com a Oi, retirados do contrato de comodato e, a pedido daquela, que também não 

tinha interesse, foram descartados. 

Os principais eventos realizados em 2019 foram os seguintes:  

• Restauração de mesa telefônica Bateria Local (BL) com chamada a magneto; 

• Restauração de tampa de ferro fundido de caixa subterrânea (década de 1930); 

• Restauração de telefone de mesa a magneto - Standard Electric (década de 

1930); 

• Restauração de telefone de mesa a magneto - Ericsson (década de 1950);  

• Restauração de telefone de parede a magneto – Ericsson (década de 1940); 

• Aquisição de telefone Bateria Local (BL) de mesa, com gerador eletrônico de 

chamada, cor cinza - Ericsson (década de 1970);  
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• Aquisição de telefone Bateria Central (BC), de mesa, cor cinza – GTE (década de 

1980);  

• Aquisição de telefone de mesa automático de disco padrão Telebrás - Daruma 

(década de 1990); 

• Aquisição de telefone automático de parede de baquelite preto - Standard 

Electric (década de 1940);  

• Aquisição e restauração de manipulador Morse da antiga Fonografia da CRT 

(década de 1960);  

• Aquisição do troféu Quero-Quero CRT - 20 anos (1982);   

• Descarte do Acervo da Oi;  

• Polimento da placa inaugural da Central Telefônica Automática Matriz (1967);  

• Confecção de uma base de madeira com rodízios, para facilitar o deslocamento 

da tampa de ferro fundido de caixa subterrânea;  

• Confecção de um pedestal de ferro para expor a placa de inauguração da central 

automática matriz (1967); 

• Seleção, classificação e identificação de 500 fotos do acervo. 

 

X Assuntos Relevantes Desenvolvidos em 2019 

Reajuste contratual anual do Plano de Saúde Regulamentado UNIMAX - A negociação 

do  reajuste contratual anual do Plano de Saúde Regulamentado UNIMAX junto a 

UNIMED Porto Alegre, a vigorar a partir de 01 de julho de 2019, foi procedida pela 

comissão de negociação formada por representantes das entidades AACRT e ASTTI, 

composta por Newton Lehugeur, Jairo Baroni Castoldi, Arthur Luiz Haubert e Roberto 

Marranghello Bossle, tendo se reunido em três oportunidades com dirigentes da 

Unimed Porto Alegre para discutir o percentual de correção anual das mensalidades do 

plano para o novo período. A Unimed Porto Alegre propôs como índice técnico de 

reajuste o percentual de 39,44%, porém, os representantes da AACRT e ASTTI 

conseguiram reduzir consideravelmente o índice proposto, chegando ao percentual de 

16% (dezesseis por cento) de reajuste, como o menor possível para que o contrato 

pudesse ser renovado.  

• Reajuste contratual anual do Plano de saúde Unipart - Tendo em vista seu o 

equilíbrio financeiro, o reajuste contratual anual do Plano de Saúde Unipart, 

negociado com a Unimed Porto Alegre, com aplicação a partir de 01 de dezembro 

de 2019, foi de 3,38% (três vírgula trinta e oito por cento). 

• Reajuste contratual anual do Plano de saúde Unifácil - O reajuste anual negociado 

com a Unimed Porto Alegre para o Plano de Saúde Unifácil, com aplicação a partir 

de 01 de dezembro de 2019, foi de 9,5% (nove vírgula cinquenta por cento). 

• Reajuste contratual anual do Plano de saúde Unimed Pleno – Para o plano de 

Saúde Unimed Pleno, a negociação com a Unimed Porto Alegre chegou aos 15% 
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(quinze por cento) de reajuste, passando a vigorar a partir de 01 de dezembro de 

2019, para os próximos 12 meses. 

• Reajuste contratual anual do Plano de saúde Unimax  dos empregados da 

Associação - O reajuste anual do Plano de Saúde dos empregados da Associação foi 

negociado com a Unimed Porto Alegre no percentual de de 5% (cinco por cento), a 

partir de 01 de dezembro de 2019.  

Aplicações financeiras no Banrisul  - A partir da aprovação do Conselho de 

Administração, na reunião de 25/06/2019,  as aplicações da AACRT nos fundos de renda 

variável Performance e Infra do Banrisul foram vendidas pelo valor aproximado de 

R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais), sendo imediatamente aplicadas no fundo de 

renda fixa Super CDB. Estes dois fundos, em comparação com as aplicações atuais da 

associação nos fundos de renda fixa Master, CDB-DI, Super CDB e Absoluto também 

junto ao Banrisul, se mostraram bem menos rentáveis.  

Alienação de bem imóvel - A Diretoria Executiva recomendou ao Conselho de 

Administração, em reunião do dia 02/08/2019 (ata nº 256), a venda do apartamento de 

nº 610, sito à rua Princesa Izabel nº 160, matrícula no Registro de Imóveis da 2ª Zona de 

Porto Alegre de nº 31.685, para aplicação do dinheiro na obra do prédio lindeiro à sede 

social da Associação.  A sugestão foi acolhida por unanimidade pelo Conselho, que 

deliberou a venda do referido imóvel na condição à vista, devendo o mesmo passar por 

avaliação de preço de mercado por profissional do ramo imobiliário. 

Comissão de Obra (obra do prédio lindeiro à sede social da Associação) – Por sugestão 

da Comissão de Comissão de Obra, a Diretoria Executiva aprovou a paralisação da obra 

lindeira ao prédio da sede social da Associação, por questões econômicas e financeiras, 

com reinício da mesma no decorrer do primeiro trimestre do próximo ano. Com esta 

decisão, o contrato com a empresa Espaço Arquitetura para elaboração de projetos 

arquitetônicos da obra, assinado em 19/03/2018, foi rescindido, tendo a referida 

empresa fornecido, em 08/08/2019, Termo de Quitação e Extinção do mesmo. Já o 

contrato de acompanhamento de administração e execução da obra com a mesma 

empresa, assinado em 10/12/2018, teve firmado o Distrato de Prestação de Serviços 

Profissionais em  01/07/2019 e em 02/07/2019 foi assinado com a empresa Machado & 

Bukinsky Ltda. o contrato de Administração de Obra, com previsão de duração de 

aproximadamente três meses, cuja tarefa foi gerenciar a prestação de serviços 

executados pela empresa I. M. Miranda Construções, contratada em 15/07/2019,  para 

realizar os serviços de aplicação de selador nas partes internas e externas, contrapiso 

nos quatro pavimentos e fechamento com tapumes das aberturas externas. O custo 

dessa etapa, incluindo materiais e mão de obra, foi de aproximadamente R$95.000,00 

(noventa e cinco mil reais). 

Faixa de segurança e mão única de veículos em frente à sede social da Associação - 

Visando a segurança dos associados, a diretoria executiva decidiu solicitar junto a 
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Prefeitura Municipal de Porto Alegre a criação de uma faixa de segurança e de mão única 

para tráfego de veículos em frente à sede social da Associação, tendo sido contratada a 

Arq. Andréa Jacques para tratar do referido assunto. As tratativas junto a prefeitura 

municipal foram iniciadas em 2019, estando pendentes de decisão por parte do órgão 

competente até o encerramento do corrente ano. 

Estatuto da AACRT (propostas de mudança) – Atendendo o item 11 do Plano de Ação 

da AACRT para o Ano de 2019 e da decisão da Assembleia Geral Extraordinária em 27 

de outubro de 2005, ou seja, a quatorze anos atrás,  em 27/08/2019 (ata nº 257) o 

Conselho de Administração, em conjunto com o Diretor Presidente, deu início ao estudo 

de atualização do Estatuto da AACRT, após  proceder a leitura das aproximadamente 

trinta e sete sugestões  de alteração estatutária apresentadas por associados, no 

decorrer dos últimos anos. Os conselheiros decidiram analisar as sugestões de alteração 

estatutária apresentadas e também buscar incorporar novas visando, no decorrer dos 

próximas seis meses, aprovação das mesmas em Assembleia Geral Extraordinária da 

Associação e posterior registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre. 

Programa de Gestão da Saúde – PGS - A subcomissão de negociação com operadoras 

participou de encontro agendado com duas entidades gaúchas que possuem 

contratação de planos de saúde junto a Cooperativa Médica Unimed Porto Alegre: o 

Sindicato dos Engenheiros do RS - SENGE e o Sindicato dos Professores Privados do RS – 

SINPRO. O referido projeto prevê o envolvimento de um maior número possível de 

entidades congêneres na busca de uma maior integração, troca de experiências e, em 

última análise, de um resultado sinérgico em favor das associações contratantes de 

planos de saúde por adesão, tal como os da AACRT e ASTTI.  


