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A Agência Nacional da Saúde
(ANS) no ano de 1998 regulamentou
os planos de saúde no Brasil. O atual
plano de saúde Unimed, oferecido aos
associados da AACRT e ASTTI, por ter
sido contratado no ano de 1992, é en-
quadrado como plano não regulamen-
tado. Desta forma os usuários deixam
de usufruir dos benefícios decorrentes
de novas tecnologias na área da saú-
de. Atualmente vários são os procedi-
mentos médicos, exames laboratoriais
e hospitalares sem acesso, apesar de
muitas vezes o custo dos procedimen-
tos utilizando novas tecnologias seja in-
ferior aos antigos procedimentos aos
quais, atualmente, os usuários têm di-
reito contratual.

O Grupo de Cogestão (parceria
entre a AACRT, ASTTI e UNIMED Porto
Alegre) está iniciando estudos para im-

Parceria com a Unimed possibilitará
planos mais atrativos aos associados

Diretores da
AACRT e da
ASTTI
recebem
represen-
tantes da
Unimed em
almoço dos
aposenta-
dos.

plantar, em substituição ao atual plano
não regulamentado, planos regulamen-
tados que virão permitir, por parte dos
associados da AACRT e ASTTI, a utiliza-

Será realizado em outubro
o Primeiro Encontro de Pensionistas da AACRT.

ção plena dos modernos procedimentos
existentes na área da saúde.

Com as novas regras, recém apro-
vadas pela ANS, as duas entidades po-

Destaque 2009

Plano de Saúde Unimed – Estatuto do Idoso

Troféu Destaque 2009
 está com inscrições abertas

Meu Nome é:
______________________________________________
______________________________________________
Para receber o destaque 2009 da AACRT, eu
indico o nome:
_______________________________________________
_______________________________________________
Porque indico este nome:
______________________________________________
______________________________________________
________________________________________________
Se necessário anexe uma folha de papel

DESTAQUE AACRT 2009

A XIII edição do Troféu Destaque AACRT está com as inscrições abertas. Os associa-
dos podem indicar aposentados e pensionistas que tenham se destacado na categoria para
receber a homenagem da Associação. As indicações serão recebidas até o dia 30 de
outubro. Para tanto, basta preencher o cupom abaixo (ao lado) e enviar à secretaria da
AACRT.

A festividade de entrega dos troféus e diplomas aos homenageados ocorrerá
no dia 25 de novembro, às 15 horas no Auditório da Sede Social da Associação
(Rua Doutor Ramiro D’Ávila, 176 - Bairro Azenha - Porto Alegre).

O cupom com as indicações pode ser encaminhado pessoalmente para
a sede da AACRT ou pelo correio para o endereço da sede social, CEP 90620-
050 – Bairro Azenha. Participe e prestigie a sua categoria!

UNIMAX
- Coletivo Global com copar-

ticipação e acomodação Semi-pri-
vativa e/ou Privativa;

- Abrangência nacional;
- Rede com 107.000 mil mé-

dicos cooperados;
- Rede hospitalar credenciada

em todo Brasil;
- Transporte Aeromédico;
- Atendimento em consultó-

rio do médico cooperado.

UNIFACIL
- Coletivo Global Regional

com coparticipação, inclusive em
exames, e com acomodação En-
fermaria;

- Plano com cobertura
ambulatorial ou global;

- Atendimento em Rede Pró-
pria da UNIMED POA - Núcleos
Unifácil, com médico cooperado.

derão iniciar a oxigenação do plano ofe-
recido aos associados, através do ingres-
so de dependentes até terceiro grau. No
presente informativo, para conhecimen-
to por parte dos associados das duas
entidades dos telefônicos, se inicia a di-
vulgação das características dos planos
regulamentados Unimax (abrangência
nacional) e Unifácil (abrangência regio-
nal) gerenciados pela Cooperativa Mé-
dica Unimed Porto Alegre.

O atual plano de saúde Unimed, contratado pela CRT em 1992, possui duas faixas de idade (00 a 59 e 59 em
diante), sendo que o valor cobrado na segunda faixa é o dobro da primeira. Em razão disso, vários usuários, com idade
superior a 60 (sessenta) anos, buscam o caminho da justiça - utilizando prerrogativa definida no Estatuto do Idoso -, para
terem o direito da manutenção do valor pago na primeira faixa.

No entanto, a eventual redução no valor das receitas do plano, provocará um desequilíbrio no resultado receitas x
custos, acarretando para todos os usuários, um aumento maior de reajuste contratual. Isto se deve à característica do mutualismo
e da solidariedade que o plano possui.

Além disso, a redução via judicial prejudicará seriamente os valores a serem negociados com a Cooperativa Médica
Unimed Porto Alegre para os planos regulamentados Unimax e Unifácil, os quais deverão possuir dez faixas de valores de
mensalidades definidas por idade.

Portanto, antes da tomada de uma posição individualista, alertamos para o fato de que vale a pena aguardar as
atuais tratativas de negociação dos novos planos regulamentados, que virão beneficiar o conjunto da família dos telefônicos.



Cultura

Por
Paulo Roberto Vieira da Rocha

Amenidades

O inverno está terminando. É tem-
po de aproveitar os dias de sol e as boas
programações que a sua cidade ofere-
ce: saia para rua, comunique-se, respi-
re ar puro, assista espetáculos, VIVA!!!
E não esqueça: leve o seu par, os netos,
sobrinhos, amigo(a). Companhia nun-
ca é demais. A solidão não é boa com-
panheira! E repare nos jornais, emisso-
ras de rádio: programa é o que não fal-
ta, por todo o Estado.

E não vale alegar que não pode
sair porque tem de acompanhar a crise
do Senado (Sarney e companhia), a dis-
cussão do pré-sal, Lula e o grande con-
trato militar com a França, etc... Tome
conhecimento mas não se estresse.

Democracia é assim mesmo, ain-
da mais a nossa, que ainda esta
engatinhando. Só não vale sentir sau-
dades da ditadura

Aproveite que estamos em setem-
bro, mês muito importante para nós gaú-
chos – temos fandangos, bóia campeira/
churrasco, gaita e violão, prendas e pe-
ões,  por todos rincões deste nosso Rio
Grande!

Queremos também aproveitar
para dividir com todos os nossos asso-
ciados e familiares a expectativa pela
conclusão das novas instalações da nos-
sa sede. Estão imaginando que belas
perspectivas temos de poder usufruir de
um local nosso, bem localizado, equi-
pado, em muito boa companhia? É isto
aí! Logo, logo! Filmes, música, jogos, fes-
tas, almoços/jantares, coral, chás, pa-
lestras, cursinhos (artes, pintura, borda-
do, informática, idiomas). Uma infinida-
de! Nós, associados, faremos a progra-
mação!

Então, tudo é conhecimento, cul-
tura e, para nós, aposentados, ameni-
dades!

Para finalizar: vem aí a Semana do
Aposentado, em novembro! Estamos pre-
parando a programação com a partici-
pação dos nossos colegas do interior.

No final, tudo é cultura (e ameni-
dades)!
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Newton Lehugeur
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Rubens Paulo G. de Oliveira Júnior
Diretor  Social  -

Ivo Antonio do Amaral Luiz
Diretora Adjunta -

Luciana Maria Centeno dos Santos

Eventos

Conselho de Administ ração
Efetivos: Jaime Souza De Marco,

José Jurandir Teixeira Leite, Ruben Dario
Vives, Bruno Gilberto Becker,

Ivo Edgar Heilmann, Pedro Assis
Capellão, Itibiriçá Silva Machado,

Heddy Pederneiras, Alice Liana Dresch,
Suplentes: Jaqueline Dulac Goulart,

Reynaldo Ribeiro de Mello,
Luiz Antônio Russomano Pires,

Rui Gastão Silva de Oliveira,
 Renato André Hoff.
Conselho F iscal

Efetivos: Océlio Lécio Ledur
(presidente)

Remy Carlos Susin,
 e Inês Zanetti

Suplentes: Ilo Weiss, Orlando Rodrigues
Conceição e Valfrei José Machado
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Entidades saúdam
solidariedade dos telefônicos
A partir do mês de julho o al-

moço mensal promovido pela AACRT
passou a ter também um caráter soli-
dário. Além do reencontro dos asso-
ciados, foi implantada a campanha
do kg, com o objetivo de arrecadar
alimentos não perecíveis a serem do-
ados a entidades assistenciais. A pri-
meira doação resultou em 60 kg de
alimentos, óleo e leite que foram en-
tregues no Asilo Padre Cacique, hoje
com 150 internos carentes. Já as rou-
pas doadas foram levadas ao Insti-
tuto Espírita Alcides da Cruz, que aten-
de crianças e adultos necessitados.
Não é preciso dizer que as entida-
des saudaram e agradeceram a ini-
ciativa dos telefônicos.

Além das doações, o desta-
que do encontro mensal ficou por
conta do cardápio. A Confraria da
Paella, formada pelo Romano
Botin, Reinaldo Mello e Ney Silva
brindou a todos com duas qualida-
des do prato da cozinha espanho-
la: a tradicional paella valenciana,
com carnes e frutos do mar, e a
paella campeira – uma variação, à
moda gaúcha.

E a nova diretoria não para
de inovar. A ordem é integração. As-
sim, o mês de agosto inaugurou
mais uma novidade: além da pre-
sença de todos os funcionários da
associação, que agora participam

ativamente dos almoços, a delega-
cia de Taquari esteve presente com um
número significativo de associados. E
assim continuará. A cada mês uma
comitiva do interior participará do al-
moço em Porto Alegre.

Desta forma a AACRT anteci-
pa-se e convida os associados de
Santa Maria (setembro), Cachoeira do
Sul (outubro) e Santa Cruz do Sul (no-
vembro) para os próximos encontros,
sendo que, em dezembro o evento
será no município de Cruz Alta, com
a participação dos associados de Pas-
so Fundo e Santo Ângelo.

Tendo em vista a participação
dos funcionários no almoço, excepci-
onalmente na segunda quarta-feira
do mês, a associação não tem expe-
diente externo em sua sede social das
11h às 15h.

Taquari  inaugurou participação de
associados do interior no almoço
mensal

Obituário

Nome   Nascimento Óbito Cidade
Luis Carlos Aquino dos Santos 04/03/1951 01/07/2009 Porto Alegre
Antônio Oliveira da Costa 19/04/1937 07/07/2009 Porto Alegre
Antônio José Madruga Goulart 15/01/1948 08/07/2009 Porto Alegre
Marciria Poitevin Santos 21/07/1915 08/07/2009 Uruguaiana
Clarice Martins R. de Oliveira 31/03/1948 13/07/2009 Porto Alegre
Mariana Duarte Mora 11/04/1920 13/07/2009 Porto Alegre
Clari Merlo 04/04/1944 28/07/2009 B.Gonçalves
Gilberto Amorim da Silva 26/02/1948 12/08/2009 Alvorada

A Confraria da Paella
brindou os associados
com duas variedades da
tradicional cozinha
espanhola

Plano de Benefício
AnaparPrev

O plano AnaparPrev foi criado para
oferecer aos participantes da Associ-

ação Nacional de Participantes
(Anapar) e seus familiares uma

opção em previdência complemen-
tar melhor do que a oferecida pelos

bancos e que fosse administrada
por uma entidade de previdência

complementar. Nestas entidades se
pratica o mutualismo e a solidarie-

dade entre os participantes. Para
administrar o plano AnaparPrev foi,
devido à credibilidade conquistada,

escolhida a Petros (Fundação da
Petrobras). O plano, após um ano

de criação, conta com cerca de 500
participantes e pouco mais de

R$120 milhões de patrimônio. É um
plano de contribuição definida e

oferece benefício enquanto viver o
participante. Se a Fundação dos
Empregados da CRT (FCRT) não

tivesse, no ano de 1977, sido criada
a partir da visão futurista de compa-
nheiros como o Coronel Antônio da

Silva Nunes, Heddy Pederneiras,
Jaime Souza De Marco, Ivan José

Bernardes, Dagomir Martinez
(primeiro presidente da entidade),

entre outros, estaríamos hoje tentan-
do sobreviver com a renda de

aposentadoria advinda do INSS.
Aproveite a oportunidade e inscreva

seus dependentes no plano de
benefícios AnaparPrev, para que os

mesmos, futuramente, quando
vierem a usufruir dos benefícios de
aposentadoria, possam saudar e

dizer o mesmo de você.

Diretoria Executiva



Agende-se

Alerta
Ações inadequadas comprometem
futuro da Fundação

A elevada taxa de crescimento de ações judiciais propostas inadequa-
damente contra a Fundação BrTPrev, com promessas de resultados certos e
de valores abundantes – além da transferência de passivos trabalhistas em
previdência sem previsão nos cálculos atuariais –, virá aumentar o desequilíbrio
do Plano de Benefícios Saldado. Isto pode vir a comprometer a manutenção
dos benefícios dos participantes ativos, aposentados e pensionistas.

Atualmente, a composição das contingências judiciais do Plano BrTPrev
representam, aproximadamente, 22% (vinte e dois por cento) do total das
provisões matemáticas a constituir, colocando em risco a nossa Fundação.
Por isso, para não se arrependerem futuramente, pensem e reflitam antes de
aceitarem o “canto da sereia”.

Seguro de vida em grupo

Novo modelo aceita
dependentes e familiares

Ginp atento à
Previdência dos telefônicos

A AACRT tem uma apólice de seguro de vida em grupo que abriga
mais de 1.500 associados. Um plano especial que vem sendo mantido,
proporcionando cobertura a todos os participantes, sem limite de idade.

No entanto, à medida que o tempo passa, mais gravoso  o grupo se
torna, o que preocupa esta direção no sentido de manter as atuais condi-
ções.

Por isso, constituímos uma nova apólice, com o objetivo de oxigenar
o grupo, permitindo neste novo modelo o ingresso de dependentes e fami-
liares dos associados.

Atração especial: para segurados até 50 anos de idade, estamos
oferecendo uma cobertura adicional de invalidez por doença, garantia atu-
almente muito restrita nos planos de seguros.

Aproveite! Venha participar de mais um
projeto assistencial de nossa associação.

O Grupo Interentidades de Ne-
gociação Previdenciária (Ginp) foi cri-
ado para tratar dos assuntos da Previ-
dência Privada (Fundação BrTPrev) e
da Previdência Pública (INSS).

Sempre atento às informações
e eventos previdenciários regionais e
nacionais, o Ginp busca o aprimora-
mento nas discussões previdenciárias
e na preparação dos Conselheiros Elei-
tos nos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, na preparação das reuniões e dos

diversos assuntos que se identifica os
nossos participantes da Fundação
Brtprev, os ativos, aposentados e pen-
sionistas.

Para que tenhamos sucesso nos
nossos comprometimento com o fun-
do de pensão, o GINP reúne–se todas
as segundas–feiras , com os profis-
sionais (advogado e atuário), presiden-
tes do Sinttel e da Aacrt, dos conse-
lheiros eleitos e de experientes com-
panheiros na área previdenciária. 

GINP é composto pelos seguintes companheiros:

Em pé
Itamar Prestes Russo – Coord. do Ginp e Conselheiro Deliberativo Eleito
Bruno Becker – Conselheiro Fiscal eleito BrTPrev
José Jurandir Teixeira Leite  – Conselheiro Administrativo da AACRT
Giancarlo Giacomini Germany – Atuário
Ingo Müller – Conselheiro Deliberativo Eleito
Ricardo de Sá Castro – Advogado Previdenciário

Sentados
Alice Dresch – Secretária
Itibiriçá Silva Machado – Cons. Fiscal eleito BrTPrev  e C.Admin. da AACRT
Newton Lehugeur – Presidente da AACRT
Eva Beatriz Teixeira Correa – Diretora Vice-presidente da AACRT

*Flávio Rodrigues – Presidente do Sinttel
 Jaime De Marco  – Conselheiro Administrativo da AACRT
* Também fazem parte do grupo

Primavera é tempo de luz, flores, temperaturas amenas e agradá-
veis. E nada melhor nesta época do que fazer passeios com familiares,
amigos e colegas. A AACRT oferece dois programas a seus associados.
Agende-se e participe!

Mês Dia Local R$
Outubro 17 Nova Petrópolis 85,00

Inclui café colonial
Dezembro 06 a 12 Termas do Gravatal 1.250,00

5% desconto pgto à vista

Turismo

Eventos para
os meses de
Setembro a Novembro

SETEMBRO
23 – Chá – Sinttel Sede II – 15h
30 – Chá – Sinttel Sede II – 15h

OUTUBRO*

07 – Chá – AACRT– 15h
14 – Almoço Mensal/Astti
20 – 1º Encontro de Pensionistas
21 – Chá – AACRT –15h
28 – Chá – AACR – 15h

NOVEMBRO
04 – Chá – AACRT – 15 horas
11 – Almoço Mensal – ASTTI

Comunicado
Em continuidade da defesa

da plenitude dos direitos
previdenciários dos associados
aposentados, no dia 10 de setem-
bro/2009, os representantes das
entidades AACRT, Sinttel/RS e
Anapar, participarão em Brasília-DF
de audiência na Secretaria de Pre-
vidência Complementar-SPC, da
qual também participarão repre-
sentantes da Patrocinadora e dos
órgãos administrativos do Fundo de
Pensão (Diretoria, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal),
para tratarem do Plano de Benefí-
cios Fundador e Alternativo.

1º Encontro
de Pensionistas
Será realizado no dia 20

de outubro de 2009, no Auditó-
rio da sede social da AACRT, o
Primeiro Encontro de Pensionis-
tas da Fundação BrTPrev. Inscre-
va-se com Sra. Inara junto à se-
cretaria da AACRT ou através do
telefone (51) 3219-1050.

Encontro anual
de aposentados
O terceiro encontro anual de

aposentados, que nos últimos dois
anos foi realizado no mês de novem-
bro – o primeiro em Bento Gonçalves
e o segundo em Gramado – não ocor-
rerá no corrente ano devido à transi-
ção de diretoria. Aguardem evento
para o próximo ano.

VI Seminário
da Anapar
Nos dias 30 e 31 de outubro e

01 de novembro de 2009 acontece-
rá no Hotel A Furninha em Torres o VI
Seminário e Encontro de Participan-
tes de Fundos de Pensão. Informações
e inscrições na secretaria da AACRT
ou através do telefone (51) 3219-
1050 com a Sra. Eliane.

* A partir de outubro, os
chás se realizarão na
nova sede da AACRT
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Jaime De Marco

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATARÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

VISTO

A partir da indicação da AACRT, a pensionista Hilda Diogo concor-
reu a uma vaga no Conselho Municipal do Idoso (Comui) e não só foi
eleita como também foi escolhida entre seus pares para presidi-lo. Hilda
presidirá o Comui até 2011. Junto com outros sete conselheiros, ela to-

mou posse no dia
23 de julho, em
cer imônia con-
corrida no Salão
Nobre do Paço
Municipal , co-
mandada pelo
prefeito José
Fogaça e o vice
José Fortunati –
gabinete ao qual
o conselho está
diretamente liga-
do.

Na primei-
ra reunião, logo
depois da posse,
o grupo, que re-
presenta a socie-

dade civil no conselho escolheu Hilda, pelo voto, para presidi-lo.
A representante dos telefônicos salientou a necessidade do idoso

manter-se ativo e participativo. O Conselho tem reuniões semanais, sem-
pre na terça-feira, na sala 110 do Mercado Público. A candidatura da
companheira Hilda ao Comui foi apresentada pela AACRT.

Delegacias Regionais e Coordenadorias

Nominata de delegados,
vices e coordenadores

estará no próximo jornal

A diretoria comunica que, devido à falta de espaço físico no prédio
social da AACRT, cuja obra de reforma e ampliação deverá estar concluí-
da no decorrer do mês de outubro/2009, os convites a associados para
ocuparem as funções de delegados e vice-delegados regionais e de coor-
denadores serão brevemente retomados. Na próxima edição do O Jubi-
lado, deverá ser divulgada a relação completa dos mesmos. A indicação
de delegados, vices e coordenadores está prevista no Estatuto da Associa-
ção.

Semana do Aposentado
terá intensa programação

“A dinâmica de viver respalda-se muito antes dos
embates, vitórias ou derrotas, que venham inevita-
velmente a ocorrer, numa permanente disposição
de alcançar patamares de qualidade de sobrevivên-

cia, que se voltem ao encontro que todo
ser humano almeja. É o direito individual
e sagrado de sonhar a qualquer tempo”.

Venha ser um
voluntário da AACRT

O grupo do Projeto de Voluntariado da AACRT criou um mate-
rial especial, colorido e apelativo aos associados para se integrarem e
proporcionarem melhor qualidade de vida e apoio aos colegas e ami-
gos associados. O material tem a intenção de sensibilizar os associa-
dos para de algum dos grupos do Serviço Social – QUALIDADE DE
VIDA; OFICINAS; VOLUNTARIADO – ou outras possíveis atividades a
serem organizadas. O material já está sen-
do distribuído e divulgado pelos própri-
os voluntários  que já participam, nos
chás das quartas-feiras e por mala
direta.

Você pode com este gesto
melhorar a qualidade de
vida de toda família CRT,
inclusive a sua!

Hilda Diogo preside
o Comui até 2011

O Projeto Qualidade de Vida está preparando uma programação
cultural e de lazer para tornar inesquecível a Semana do Aposentado de
2009. Com início previsto para a terça-feira, dia 3 de outubro, até quar-
ta-feira, 11 de outubro, os associados da AACRT terão uma ampla op-
ção que vai de passeios no ônibus turístico de Porto Alegre e no barco
Cisne Branco, palestras, visitas a museu, dia da saúde, feira de talentos,
jogos, teatro, coquetel, chá e almoço. A programação está sendo orga-
nizada com carinho pela direção da Associação e logo estará à disposi-
ção dos associados. Participe! A AACRT é de todos!

AACRT nomeia ouvidor
Uma das ações propostas no Seminário de Planejamento Es-

tratégico da AACRT ocorrido no final do ano passado e recente-
mente aprovada pelo Conselho de Adminis-
tração foi a da nomeação de associado para
desempenhar a função de Ouvidor, de forma
voluntária, sem vínculo empregatício. Caberá
ao Ouvidor a tarefa de receber críticas, su-
gestões, reclamações e agir em defesa impar-
cial dos associados da AACRT, sendo um ca-
nal de resolução dos problemas de forma pa-
cífica e amigável. A escolhida para o desem-
penho dessa importante atividade foi à asso-
ciada Maria Aparecida dos S. Gonçalves, a
qual poderá ser contatada através do telefo-
ne celular (51) 9654-8118.

@ @Novo canal de comunicação
com o associado

Os associados da AACRT contam com mais um serviço de aten-
dimento: é o Faleconosco. O serviço está à disposição pelo e-mail
faleconosco@aacrt.com.br. Através dele tire suas dúvidas pertinentes a
serviços, eventos e atividades oferecidas pela sua Associação.

As reuniões do grupo do Pro-
jeto de Voluntariado acontecem às se-
gundas-feiras, das 14h30 às 16h na sede
da AACRT. Mais informações com a Assistente So-
cial Vera Ferreira, na Associação ou pelo telefone (51)
3219-1050, ou ainda pelo e-mail servicosocial@aacrt.com.br.

Junte-se ao Grupo de Voluntariado
- João Alberto O. de Andrade – JOÃO ANDRADE, da Comutação;
- Luis Moacir da Rosa – MOACIR, da Comutação;
- Marcos Boroni – BORON,I do Comercial;
- Miguel Bicudo – BICUDO, da Engenharia de Rede;
- Pedro Fontoura Garcia – PEDRINHO, da Contabilidade;
- Valdir Huff – HUFF, de Canoas;


