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Encontro com representantes 
da Fundação Atlântico

Convidada pelos Presidentes das três Entidades (AACRT, SINTTEL e 
ASTTI), com anuência do GINP – Grupo Interentidades de Negociação 
Previdenciária, a Diretora de Seguridade da Fundação Atlântico, Dora 
Figueiredo, esteve na Sede da AACRT no dia 21/09/2011, com duas as-
sessoras, para tratar de assuntos de interesse dos associados da AACRT, 
participantes da Fundação.

Na reunião foi entregue à diretora documentos referentes a três 
requerimentos: 1 - Cálculo atuarial visando a abertura do direito ao pe-
cúlio para todos os participantes, sendo que para os participantes que 
não possuírem dependentes legais, o valor seria depositado em conta de 
Espólio e do retorno da informação anual, no contracheque do mês de 
janeiro, do valor atualizado do pecúlio; 2 - Em atendimento ao Termo de 
Transação Judicial - TTJ, através de novo processo de eleição, a nome-
ação de representação de participantes do Plano de Benefícios BrTPREV 
nos Conselhos da Fundação Atlântico; 3 - Em função da atual dificulda-
de por parte dos associados e de que as Entidades AACRT e SINTTEL/
RS estarem desempenhando funções da Fundação Atlântico no que se 
refere a forma de atendimento aos associados/participantes do Plano de 
Benefícios BrTPREV, a reabertura de um posto de atendimento na Capital.

FUNDAÇÃO CRT

AACRT e Sinttel levam relatório sobre 
Fundação ao chefe da casa civil do RS

A AACRT e o SINTTELRS participaram de uma audiência na casa civil do go-
verno do estado do RS em 16/08/2011, quando foi entregue o relatório aprovado 
na comissão de desenvolvimento e economia sustentável da assembléia legislativa, 
onde foi reconhecida a validade dos compromissos assumidos pelo governo do 
estado na ocasião da privatização da CRT com a assinatura do termo de transação 
judicial (TTJ). 

O Chefe da casa civil, Carlos Pestana, solicitou um relatório mais sucinto a fim 
de encaminhar à PGE (Procuradoria Geral do Estado) para que sejam analisados 
os vários itens que estão sendo descumpridos pela atual operadora de telefonia Oi 
em relação a fundação BRTPREV e fundação 14 e a seus participantes, o qual já foi 
oficialmente entregue. 

Seminário de Planejamento 
Estratégico 2011/2012

Durante os dias 27,28 e 29/09/11 reuniram-se em Caxias do Sul, 
no Hotel Samuara, 74 associados da AACRT, dentre eles membros efetivos 
e suplentes do Conselho de Administração, membros efetivos e suplentes 
do Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva da AACRT, os Delegados e Vice-
-Delegados Regionais, Coordenadores de Áreas e sócios convidados, para 
realizar o Seminário de Planejamento Estratégico para o ano de 2012.  

O evento foi coordenado pelo Diretor Presidente da AACRT, Newton 
Lehugeur, o qual abriu os trabalhos, fez as devidas explanações ao grupo e 
apresentou a metodologia de trabalho, sendo após os participantes divididos 
em quatro grupos, cada um deles responsável por uma importante área de 
ação na Associação: Saúde, Social, Interiorização e Gestão. Pág. Central

Seminário reuniu grupo para planejar 2012

Informe seu e-mail 
e receba mais 
informações da AACRT



 Editorial
 Saúde

O mês de setembro tem assumido uma 
importância vital para o destino da AACRT na 
atual gestão devido à escolha deste para reali-
zação do Seminário de Planejamento Estratégico. 
Nesse ano estiveram reunidos aproximadamente 
setenta e cinco associados, com representantes 
de todos os órgãos administrativos (Conselho 
de Administração, Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal, Delegados e Vice-Delegados Regionais e 
Coordenadores). No mesmo foram analisadas 
cinqüenta e cinco ações, das quais foram apro-
vadas vinte e cinco delas para serem trabalha-
das e implantadas no decorrer do ano de 2012, 
devendo o Conselho de Administração nomear 
dezesseis como prioritárias. Informamos que no 
próximo informativo O Jubilado e no Relatório 
da Diretoria Executiva do ano de 2011 as mes-
mas estarão sendo publicadas e divulgadas, para 
que os associados possam tomar conhecimento e 
posteriormente proceder no acompanhamento do 
andamento da execução das mesmas. As ações 
do Plano de Ação foram distribuídas em quatro 
grupos: Saúde, Social, Gestão e Interiorização. 

O sucesso da implantação das ações 
aprovadas virá, diretamente, em benefício do cor-
po associativo e de seus dependentes.

 A Diretoria

Vacinação gratuita contra pneumonia 

Conforme definido no Seminário de Planejamento 
Estratégico da AACRT de 2011, em setembro último, o 
Diretor Presidente da AACRT, Newton Lehugeur, acompa-
nhado do associado Luiz Moacir da Rosa, reuniu-se com 
o Secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Sr. Ciro Si-
moni, a fim de solicitar que o Estado fornecesse à nossa 
injustiçada categoria vacinas con-
tra pneumonia, uma das doenças 
oportunistas que mais tem abre-
viado a vida dos idosos acima dos 
60 anos. Sensível ao nosso pleito, 
o Secretário concedeu-nos 3.500 
doses da vacina, que não são en-
contradas nos postos de saúde e 
possuem um custo unitário supe-
rior a R$ 90,00 na rede particular. 
A vacinação será realizada du-
rante a segunda quinzena do mês 
de novembro/2011, na Capital e 
Interior do Estado, em associados 
com mais de 59 anos. 

Para os associados da Capital e Grande Por-
to Alegre, as vacinas serão aplicadas no período de 
14/11/2011 a 25/11/2011 por dois profissionais de 
enfermagem contratados pela AACRT, no horário das 
14h às 18h, na Sede II do Sinttel, na rua General Auto, 
nº 343, Esquina com Rua Demétrio Ribeiro, Bairro Cen-

tro.No Interior do Estado a vacinação deverá se realizar 
em postos de saúde municipais nas principais cidades e 
sedes das Delegacias Regionais em data a ser informada 
entre os dias 16 e 18/11/2011. 

Quem quiser se vacinar deverá entrar em contato 
com o seu DELEGADO REGIONAL para se informar e 

agendar a sua imunização contra a 
pneumonia. Somente os associados 
a partir de 59 anos de idade serão 
contemplados com a vacina, que 
tem cobertura por cinco anos, e não 
precisa ser reaplicada durante esse 
período. 

A vacinação é gratuita e vo-
luntária e os sócios interessados que 
estiverem dentro do grupo de vaci-
nação deverão entrar em contato 
com a AACRT pelo telefone 3219 
1050 e agendar um horário para a 
sua imunização, evitando filas. hEm 
cada local de vacinação haverá uma 

listagem com o nome dos sócios contemplados com a 
vacina. Maiores informações com a Recepcionista Mirta 
pelo telefone (51) 3219 1050.

A vacina é segura para a maioria das pessoas, 
mas, quem tiver dúvida, deve consultar seu médico antes 
de se vacinar. Aproveite esta oportunidade e previna-se.
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Errata
Na edição anterior informamos de forma incorreta que a Delegacia de Santo Ângelo 

havia organizado um encontro em Carazinho no dia 11/06/11, porém, a Delegacia res-
ponsável pelo encontro foi Passo Fundo. Pedimos desculpas ao Delegado Adelar Willmann 
e demais associados da Regional pela nossa falha.   

O Troféu Destaque de 2011 está com as inscrições abertas. 
Para esta 15ª edição do Troféu, os associados já podem indicar os aposentados e 

pensionistas que tenham se destacado dentro da nossa categoria (por atuação ou trabalho 
em benefício dos aposentados telefônicos ou da Associação) para receber esta homenagem 
oferecida pela Associação. Importante frisar que quem já recebeu esta distinção não poderá 
ser recomendado novamente.

As indicações serão recebidas até o dia 18 de novembro e a entrega será feita durante 
o Baile da AACRT, dia 09/12/2011, no Clube Geraldo Santana. 

Para fazer valer a sua indicação, preencha todas as informações do cupom ao lado, 
recorte coloque em um envelope fechado destinado à “Comissão Jul-
gadora do Troféu Destaque/2011”, encaminhe pelo Correio para a 
AACRT (Rua Ramiro D’Ávila, 176 – Bairro Azenha – CEP 90.620-050) – 
aos cuidados da Secretaria ou entregue pessoalmente na Secretaria da 
associação. Cupons copiados (xerox) não terão validade.

Lembre-se que o voto é individual e único, pois cada associado 
poderá manifestar-se uma vez apenas.

Vote com seriedade e homenageie a quem você acha que mere-
ce ser destaque nesta edição do troféu.

Troféu Destaque 2011
DESTAQUE AACRT 2011

Eu, _____________________________________________________

Indico o nome de: _________________________________________

Para receber o Troféu Destaque 2011 da AACRT.

As razões para minha indicação são as seguintes:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Se precisar, anexe mais uma página

Para sócios com idade acima de 59 anos

Obituário

Nome do Associado        Nascimento      Falecimento  Naturalidade

Cesar Saraiva da Rocha   11/08/1963 02/07/2011  Rio Grande/RS 

Otacilio Rogerio Gomes Jardim   13/09/1945  02/07/2011 Porto Alegre/RS 

Tane da Silva Rade   09/05/1948 02/07/2011  Porto Alegre/RS 

Nara da Silva Bittencourt   04/03/1938 05/07/2011  Porto Alegre/RS 

Canroberto Aguiar Alves   23/12/1948 08/07/2011  Santo Angelo/RS 

José Antonio Gomes Baltazar  19/11/1930  11/07/2011 Porto Alegre/RS 

José Lázaro dos Santos Pereira   12/02/1934  12/07/2011 Viamão/RS 

Josue Castro de Fraga   20/04/1932 13/07/2011  Porto Alegre/RS 

José Fernandes     19/07/1932 16/07/2011  Bagé/RS 

Jurema Mello da Silva Comim  23/04/1935  22/07/2011 São F. de Paula/RS

Ayrton Araujo Pires   20/08/1924 09/08/2011  Viamão/RS 

Aquino Toledo Pereira    07/03/1936 23/08/2011  Gravatai/RS 

Wilmar Rodrigues     14/03/1943 27/08/2011  Viamão/RS 

Osmar Moraes dos Santos   24/10/1934  31/08/2011 Santiago/RS

Luiz Gonçalves da Rosa   27/07/1943 03/09/2011  Porto Alegre/RS 

Zaida Catarina C. Vizzotto   22/06/1931 05/09/2011  Porto Alegre/RS 

Arieta de Carvalho Dornelles  03/10/1927  06/09/2011 Porto Alegre/RS 

Ibá Nunes da Costa   06/01/1947  16/09/2011 Porto Alegre/RS 

Ilê Schonell Brochier  27/12/1943 25/09/2011  Montenegro



Aviso Importante:
Pague em dia a
mensalidade do 

seu plano de saúde. 

A AACRT está tomando medidas 
severas com relação à inadimplência, 
pois os números têm crescido e se faz ne-
cessárias ações imediatas. Quando um 
sócio deixa de pagar o plano, fica deven-
do para a AACRT e não para a UNIMED 
e o plano funciona com a participação e 
cumprimento de todos. 

Quem atrasar de 30 a 60 dias 
terá o plano bloqueado junto à UNIMED 
e deverá regularizá-lo em 15 dias. Caso 
não atenda à chamada da AACRT para 
acertar o débito, o plano poderá ser can-
celado e o associado cobrado judicial-
mente, correndo o risco, inclusive, ter seu 
nome informado ao Serviço de Proteção 
ao Crédito – SPC. 

Como o nosso plano é mutualis-
ta, o não pagamento por parte de alguns 
deve ser coberto pelos demais usuários, o 
que prejudica a saúde financeira do pla-
no. 

 Financeira

Planejamento
 Cultura

Por Paulo Roberto Vieira
da Rocha – Diretor Secretário

PREZADO ASSOCIADO.
Fatos e acontecimentos sociais, 

festivos, assistenciais, etc... A AACRT 
vem desenvolvendo um trabalho mui-
to efetivo nessas áreas - a quantida-
de crescente de participantes em cada 
um dos eventos promovidos e também 
nos números apresentados pela área 
social comprovam o acerto da nossa 
atuação.  De outra parte, o Seminário 
de Planejamento Estratégico, realizado 
no final de setembro em Caxias do Sul, 
com participação recorde, muito en-
volvimento e interesse, se encarregou 
de correções e acréscimos importantes 
nas ações para 2012.   

Tudo muito bom, tudo muito 
bem, mas será que devemos limitar 
nossa atuação ao plano de saúde, aos 
interesses pecuniários, aos prazeres 
da mesa, ...? E a mente sã no corpo 
são?  Será que nosso quadro de sócios 
está “vazio” de novas idéias ou nossos 
companheiros de tantos anos não que-
rem dividir seus talentos?  Quadros, 
fotos, gravuras, coleções – nunca tive-
mos uma exposição na AACRT, nem de 
carteiras de cigarros antigas ou tampi-
nhas/latinhas  de cerveja! 

Não seria uma boa idéia se di-
vidíssemos nossas aptidões e nossos 
tesouros?

Tanta coisa poderia ser dividi-
da com os amigos: exposições de fo-
tos interessantes, clube do livro e do 
vinil, talentos da música e da poesia, 
viagens Inesquecíveis (já tivemos uma 
apresentação sensacional!!!), “Eu Co-
leciono...”, Mercado Persa/Bric da AA-
CRT. Enfim, tanta coisa boa poderia ser 
mostrada! É isto aí associado! Venha, 
divulgue, divida seus hobbies conosco, 
temos local, algum recur$o (ainda não 
preparamos o orçamento  para 2012), 
o que nos faltaria?   

Ao final dos trabalhos, os grupos definiram seis ações para cada 
área, conforme a seguir descritas, as quais serão apreciadas pelo Conse-
lho de Administração na próxima reunião e destas elegerá quatro ações 
para cada área, totalizando 16 ações prioritárias, que serão implanta-
das em 2012 pela Diretoria Executiva da AACRT: 

Seminário de Planejamento Estratégico 2011/2012 
Áreas de ação na Associação: 

Saúde, Social, Interiorização e Gestão.

GRUPO 1 – SAÚDE – 
1. Manter o grupo de Co-Gestão, 

parceria entre as Entidades AACRT, ASTTI 
e UNIMED Porto Alegre. Gestionar junto à 
Unimed Porto Alegre a liberação do aces-
so às informações relativas às despesas 
de serviços médicos, laboratoriais e hos-
pitalares utilizados no site da cooperativa; 
2. Vacinação - promover periodicamente 
em todos os meios de comunicação da 
AACRT o estímulo às campanhas: vaci-
nação contra difteria e tétano, sarampo, 
caxumba e rubéola, gripe, hepatite B e 
pneumonia. Buscar identificar formas de 
subsidio às vacinas não fornecidas pelo 
Governo;  3. Tornar rotina o Programa de 
Educação Preventiva e de Acompanha-
mento ao Doente Crônico; incentivar a 
realização de exames periódicos; 4.Plano 
de Saúde – Abertura de novos tipos de 
planos de saúde mais acessíveis; 5. Incen-
tivar palestras e orientações sobre temas 
de saúde; Criar grupos de qualidade de 
vida, contratando profissionais terapeutas 
para a coordenação dos grupos; 6. Criar 
um cartão saúde com informações indivi-
duais dos associados. Estabelecer um ser-
viço de apoio e orientações logísticas aos 
associados que precisam utilizar médicos, 
exames e hospitais em Porto Alegre. 

GRUPO 2 – SOCIAL – 
1. Atividades Sociais e Parcerias; 

1.1 - Estabelecer contatos com associa-
ções de aposentados congêneres oriun-
dos de telefonia organizadas em outros 
estados da federação a fim de promover 
integração, passeios, turismo, progra-
mas de atividades para a terceira idade 
e outras atividades pertinentes a aposen-
tados, pensionistas e dependentes, etc.; 
1.2 – Proporcionar ampliação de repre-
sentatividade 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 expe-
riências e inovações, quanto 
as representações externas 
hoje existentes e o congra-
çamento interno que a dire-
ção e associados praticam 
e objetivam. 2.  Criação do 
Memorial da CRT 3.  Estu-
do de ações para conquistar 
novos associados. 3.1 - Re-

crutar aposentados de outras empresas 
da área de telecomunicações conforme 
previsto no capítulo 2 do Estatuto da AA-
CRT que fala sobre os direitos e deveres 
dos sócios em seu artigo 5º parágrafos 
1 e 2; 4. Maximizar Assistência Social 
permanente aos doentes crônicos, definir 
área de abrangência e maior atuação de 
assistência social junto aos associados, 
tais como, doentes crônicos, sócios com 
idade avançada. Orientar os associados 
quanto a utilização excessiva aos serviços 
UNIMED. Instituir junto aos associados 
campanha de agasalho, cestas básicas 
nos almoços, chás e demais festividades; 
5. Manter e intensificar o relacionamento 
e participação com entidades vinculadas 
diretamente a AACRT, tais como ANAPAR, 
SINTTEL, ASTTI, FETAPERGS, COBAP, 
Fundação Atlântico e outras entidades 
afins, divulgando aos associados todas 
as atividades envolvidas por essas entida-
des que envolvam direta ou indiretamen-
te os associados da AACRT. 6. Plano de 
Benefícios Previdenciário Complementar 
ANAPARPREV- divulgar aos associados de 
forma insistente e incisiva os benefícios 
oriundos da participação dos seus depen-
dentes no plano de benefício previdenci-
ário complementar ANAPAR Previdência 
utilizando-se como veículo malas diretas, 
além da publicação no Jubilado.

GRUPO 3 – 
INTERIORIZAÇÃO – 
1. Elaborar planos de visitas anu-

ais de Diretores/ Representantes da AA-
CRT às Delegacias Regionais mediante 
implantação de agenda antecipada; 2. 
Voluntariado – 2.1. Definir sistema de 
custeio para operacionalizar as ativida-
des de voluntariado no interior; 2.2. Es-

Conselho indica a atual diretoria para compor a Chapa Sugestão

No encerramento do Seminário de Planejamento Estratégico para o ano de 2012, ao serem chamados a se manifestar, 
os membros do Conselho de Administração, apoiados pelo Conselho Fiscal da AACRT, informaram ao grupo que na última 
reunião mensal do Conselho de Administração, realizada na data de 25/09/2011, apresentaram uma carta, em conformida-
de com o que rege o Art. 60, Capítulo XI do Estatuto, convidando a atual Diretoria Executiva para compor a Chapa Sugestão 
para concorrer à reeleição em abril 2012. Na ocasião, o Diretor Presidente Newton Lehugeur, em nome da Diretoria, aceitou 
o convite, devendo, brevemente, articular-se junto aos demais membros da Diretoria e Conselhos para o preenchimento dos 
cargos para complementar a Chapa Sugestão.

tudar a criação de um fundo financeiro 
para atender casos graves e urgentes de 
associados do Interior com a devida com-
provação; 3. Regulamentação e previsão 
de verba para passeio entre Delegacias, 
incluindo a visitação turística e roteiros 
gastronômicos nas Regiões;  4. Plano de 
Saúde UNIMED: equiparar em termos 
de tempo de atendimento e valores das 
consultas a mesma forma dispensada aos 
sócios de Porto Alegre; 5. Disponibilizar 
os serviços de Assistência Social ao Inte-
rior do Estado, na medida do necessário, 
presencial ou por telefone;  5.1  Reavaliar 
o custo/benefício da casa de passagem, 
propondo normas de utilização e/ou so-
luções alternativas; 5.2  Disponibilizar um 
Box de estacionamento para os sócios do 
interior que utilizam o apartamento da AA-
CRT. 6. Criar novas Delegacias Regionais 
(considerando a densidade de sócios e a 
distância geográfica) e dar continuidade 
aos estudos de implantação de locais das 
Delegacias, em parceria com SINTTEL ou 
não (exemplo: Delegacia de Pelotas); 7. 
Sugestão: Criar na próxima alteração es-
tatutária o cargo de Diretor do Interior ou 
estabelecer solução imediata através da 
criação do Representante do Interior junto 
à Diretoria Executiva em Porto Alegre.  

GRUPO 4 – GESTÃO – 
1. Ampliar o Fundo de Assistên-

cia; 2. Criar, regulamentar e financiar o 
Programa de Assistência à Saúde; 3. En-
caminhar com urgência a solução para 
a dívida de INSS junto a Receita Federal 
(‘Contingência’); 4. Atualizar o Estatuto 
da AACRT, contemplando basicamente 
três pontos: a. incorporar as alterações 
aprovadas ‘ad referendum’; b. estabele-
cer critérios para a transição de gestão; 
c. contemplar o processo das eleições 
(Capitulo XI do Estatuto); 4. Normatizar a 
confecção do orçamento anual definindo 
limites percentuais de receitas para deter-
minados itens ou rubricas, determinando 
assim as prioridades da AACRT. Reajus-

tar as mensalidades dos asso-
ciados, cumprindo a regra de 
reajuste anual prevista a partir 
do próximo ano. (sugestão do 
Grupo: R$ 15,00); 5. Desen-
volver novos convênios para 
que os associados obtenham 
vantagens financeiras, exem-
plos: plano corporativo de te-
lefones celulares, convênios 
para turismo, cinema, hotéis, 
farmácias, etc.. ; 6. Formar 
comissão para levantar patro-
cínios, parcerias e/ou fontes de 
recursos para custear as ações 
da AACRT não cobertas pelo 
orçamento.



USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATA   RÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

   VISTO   

Eventos
Agradeço aos aposentados da AACRT, ao SINTTEL e a ASTTI por ter 
sido lembrada e homenageada como telefonista mais antiga no Dia 
da Telefonista. Fui instrutora e supervisora do tráfego e ajudei na 
nossa associação. Por motivo de saúde não compareci à homenagem 
e por isso quero registrar o meu muito obrigado.
Sylvia Green de Alencastro.  

3º Torneio de Jogos da AACRT
Durante o mês de outubro até o início de novembro, a Asso-

ciação estará promovendo o 3º Torneio de Jogos da AACRT/2011, 
com a seguinte programação, sempre das 14 às 20h: Futebol de 
Mesa – 03/10 e 10/10 (segundas-feiras); Pontinho – 04/10 e 11/10 
(terças-feiras); Dominó – 05/10 (quarta-feira); Sinuca – 06/10 e 
13/10 (quintas-feiras); Canastra – 07/10 e 14/10 (sextas-feiras); 
Xadrez - 24/10 e 31/10 (segundas-feiras); Damas – 25/10 (terça-
-feira); Escova – 01/11 (terça-feira); Fla-Flu – 03/11 (quinta-feira).

AGENDA DO 4º TRIMESTRE 

• IV Encontro da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da CRT 
Data: De 17 a 20 de Outubro de 2011 - Local: 
Guarita Park Hotel - Torres RS 

• III Encontro das Pensionistas 
Data: 23/11/2011 na AACRT – Atrações diversas e 
integração. Inscreva-se com a área de Eventos da 
AACRT. 

• Semana do Aposentado
Data: de 21 a 25/11/2011 - Passeios, Atrações di-
versas, palestras durante toda a semana. Informe-se 
com o Serviço Social.

• Premiação do Troféu Destaque
Data: 09/12/2011 durante o Baile da AACRT 2011.

• Amigo Secreto e Culto Ecumênico 
Data: 02/12/2011 – às 15h na Sede da AACRT.

Futebol de Salão entre Sócios
O que teve início na sexta-feira (19 de agosto), no Ginásio da 

ASTTI, como uma tentativa de jogo de futebol de salão entre sócios, 
agora é sucesso consagrado entre os “meninos” da AACRT. A ati-
vidade é oferecida sem custos a todos os associados aposentados, 
basta comparecer com o seu fardamento e a vontade de bater uma 
bolinha. Após o jogo é costume uma reunião no bar.

Os jogos saem às sextas-feiras, no Ginásio da ASTTI às 17 
horas. Os responsáveis pelos jogos são Paulo da Rocha e Lamas.

Últimas do Coral
O Coral da AACRT parti-

cipou de dois Encontros no mês 
de setembro. Um deles foi o 8º 
Encontro de Coros do Grêmio 
Náutico Gaúcho, ocorrido no 
dia 25/09/11 em comemora-
ção aos 8 anos do Coral do 
GNG. Neste evento, além do 
coral do próprio clube, partici-
param o Coral da AACRT, o Co-
ral Santa Rosa de Lima e o Coro 
Canto e Vida da Feevale. O ou-
tro encontro aconteceu na Casa 
de Cultura Mario Quintana.

Semana do Aposentado
Acontece de 21 a 25/11/2011, com a seguinte programação: 

21.11 - 16 horas - Exposição e Concurso de Fotografias; 17 horas 
– Abertura Oficial da Semana do Aposentado.  22.11 - Passeio ao 
Parque da Guarda em Santo Antônio da Patrulha – saída da AACRT- 
8h30 min. – Chegada: 19 horas.  24.11 - 20 horas – Teatro; 25.11 
- Almoço de Confraternização e encerramento da Semana - Saída 
do ônibus da AACRT: 10h – Retorno: 19h. Passaporte para a Se-
mana: Sócios – R$ 40,00 - Dependentes e Não Sócios – R$ 60,00.

Em atendimento à da ação  “8 - Parceria com 
o SINTTEL para utilização dos espaços físicos exis-
tentes no interior”, aprovada no Seminário de Pla-
nejamento Estratégico de 2011 e homologado pelo 
Conselho de Administração, a Diretoria Executiva 
informa que estão contempladas as Delegacias a 
seguir:

  
• A Delegacia Regional de Santa Ma-

ria está com seu espaço físico pronto para ser inau-
gurado na Av. Rio Branco, nº 601 – 2º andar – Ed. 
Sboffa, também em parceria com o Sinttel, e a De-
legada Neusa Teresinha Costa da Silva convida os 
sócios da Regional de Santa Maria para as reuniões 
semanais que acontecerão todas as terças-feiras à 
tarde, no Espaço de Convivência. 

Baile AACRT 2011
Fique atento! O Jantar Baile da AA-

CRT em comemoração aos 34 anos da 
nossa associação está agendado para o 
dia 09 de dezembro de 2011 no Grê-
mio Geraldo Santana e terá como tema 
“Meu Brasil Brasileiro”. Garanta o seu 
convite desde já!  

Informações com a área 
de Eventos pelo telefone 
(51) 3219 1050.

• A Delegacia Regional de Pelotas a partir 
do dia 15/9/2011, recebeu um espaço físico resultante 
da parceria com o Sinttel, cuja localização fica na Rua 
Voluntários da Pátria nº 1266 - centro e o telefone é (53) 
3222-2662 e o atendimento aos sócios ocorrerá da se-
guinte forma: segundas-feiras das 15h às 18h; terças-
-feiras das 9h às 11h 30min e das 15h às 18h; quartas-
-feiras das 9h às 11h 30min e 15h às 18h; quintas-feiras 
das 15h às 18h e sextas-feiras das 15h às 18h.

Espaços físicos nas Regionais 
em parceria com o Sinttel

Destaques na comunidade

O Delegado Regional Darci Werle (Lajeado) recebeu uma importante home-
nagem da prefeitura Municipal da sua cidade em 01/07/10, que, por pura modéstia, 
só agora resolveu trazer a público. Ele foi condecorado, com mais 16 pessoas da 
cidade, com a medalha Capitão Pedro Siebra – Segurança Comunitária, além de ter 
recebido um diploma de mérito, por serviços prestados à comunidade quando exer-
ceu o cargo de Presidente da União de Moradores de Bairros de Lajeado – UAMBLA. 
Nossos merecidos parabéns ao associado Darci.

Regionais 

Capacitação 
de Voluntários do Interior
Como parte do “Programa de Atendimento ao 

Interior”, além de realizar visitas a Delegacias no inte-
rior do Estado, a AACRT lançou, de 12 a 14 de Setem-
bro, o “Projeto Piloto de Capacitação de Voluntários do 
Interior da AACRT”, quando 18 associados, sendo 12 
do Interior, receberam treinamento inicial sobre volun-
tariado.

A capacitação foi conduzida pela assistente so-
cial da AACRT, Vera Birkhan, sendo também convidado 
um representante da ONG Parceiros Voluntários para 
apresentar um dos painéis falando sobre o trabalho de-
senvolvido pela ONG.

Ao final, após manifestação dos participantes, 
ficou claro que o objetivo do projeto, que foi o de plan-
tar a semente do trabalho voluntário entre os presentes, 
foi atingido. 

Programa de 
Atendimento ao Interior
O Programa de Atendimento ao Interior conti-

nuou firme e forte no terceiro trimestre de 2011, sendo 
que a equipe formada pela Diretoria Executiva, além de 
membros do Conselho de Administração e do Conse-
lho Fiscal e alguns voluntários, alternou-se a fim de vi-
sitar as Delegacias Regionais de Pelotas - 06/07/2011, 
Cachoeira do Sul - 28/07/2011, Caxias do Sul - 
04/08/2011 e Lajeado - 23/09/2011.


