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ELEIÇÕES
NA AACRT
ANOTE
na sua agenda

No dia 26 de março de 
2012 a Comissão Eleitoral, com-
posta pelos associados Alano 
Arndt, Breno Scarchiniski e Mary 
Ester Mainardi, conforme deter-
mina o Estatuto e o Regimento 
Eleitoral publicou no Jornal Zero 
Hora o Edital de Convocação de 
Eleições, abrindo o prazo para a 
inscrição das chapas e informan-
do que no dia 27 de abril, na 
Sede Social, a AACRT vai realizar 
eleições para votação de 1/3 dos 
membros e cargos vacantes do 
Conselho de Administração e da 
integralidade da Diretoria Execu-
tiva e do Conselho Fiscal para 
a gestão que vai do período de 
Maio/2012 a Abril/2015.

XIII Congresso Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão - 

ANAPAR GOIANIA - GO
Projeto do Deputado Ber-
zoini busca democratizar 

fundos de pensão
Na sexta-feira, 30/03, o Deputa-

do Federal Ricardo Berzoini (PT-SP) re-
alizou palestra para os participantes do 
Congresso da Anapar, quando comuni-
cou que havia protocolado, no dia an-
terior, o Projeto de Lei 3585/2012, que 
visava alterar o modelo de gestão das 
entidades e garantir maior participação 
dos trabalhadores na administração de 
seu patrimônio. Entre as propostas de 
mudança nas leis complementares 108 
e 109, de 2001, estão o fim do voto de 
minerva nos conselhos deliberativo e fis-
cal de todas as entidades; a composição 
paritária na diretoria executiva das enti-
dades, entre representantes dos partici-
pantes e dos patrocinadores; garantia de 
estabilidade para os conselheiros fiscais 
das entidades vinculadas à Lei Comple-
mentar 108; negociação prévia entre 
os patrocinadores e as entidades repre-
sentativas dos participantes de qualquer 
alteração em regulamento de plano de 
benefícios ou no estatuto da Entidade; 
em caso de retirada de patrocínio, pode-
rá haver a continuidade do plano de be-
nefícios; definições claras das atribuições 
do Conselho Deliberativo nas entidades 
enquadradas na Lei Complementar 109. 
O PL 3585 vai passar pela análise das 
comissões da Câmara dos Deputados 
antes de ser submetido ao plenário. 
Emendas poderão ser apresentadas. O 
projeto pode ser conferido no site da 
ANAPAR (www.anapar.com.br).

Aconteceu em Goiânia entre os 
dias 29 e 31 de março/2012 o XIII Con-
gresso Nacional dos Participantes dos 
Fundos de Pensão, que contou, como 
sempre, com a participação entusiasma-
da dos representantes da AACRT, cuja 
caravana somou 43 pessoas, entre só-
cios e acompanhantes.

O evento, realizado no Castro’s 
Park Hotel em Goiânia – GO teve os 
seguintes temas apresentados: Fomento 
da Previdência Complementar no Brasil, 
Ações Judiciais e Políticas contra a Reso-
lução CGPC 26, Natureza Coletiva do 
Contrato Previdenciário e Judicialização 

do Sistema; Políticas de Investimentos em 
um Cenário de Redução da Taxa Básica 
de Juros. 

Dentro da programação houve 
ainda a Assembléia Geral para apresen-
tação, debate e votação do Balanço de 
2011 e do Relatório de Atividades da Di-
retoria, do Orçamento para 2012 e no 
último dia foram apresentadas e levadas 
a aprovação as Teses e consolidação do 
Plano de Ação. Das cinco teses apresen-
tadas, quatro delas foram encaminhadas 
pelo Rio Grande do Sul (SINTTELRS e 
AACRT), ratificando o engajamento dos 
gaúchos em favor da causa.

Para materializar um sonho antigo, idealizado por muitos sócios e manifestado por Ricardo 
Rodrigues Verlindo, no dia sete de março, o presidente da AACRT Newton Lehugeur e o Diretor do 
Sinttel, Ingo Muller, em nome das três entidades (AACRT, ASTTI e SINTTEL), entregaram uma carta 
ao Vereador João Antonio Dib solicitando que este representasse a categoria telefônica junto à Câ-
mara Municipal de Porto Alegre no requerimento de adoção do nome Companhia Riograndense de 
Telecomunicações – CRT em um logradouro público ou praça. O vereador se mostrou sensível ao 
pleito, comprometendo-se a encaminhar à Câmara Municipal de Porto Alegre
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Compareça à AACRT 
das 9h as 11 horas no 
dia 27 de abril 
e participe!

Mobilização pela “Rua CRT”

Além de homenagear a extinta Empresa de telecomunicações e regis-
trar o nosso reconhecimento ao progresso e desenvolvimento econômico 
que trouxe ao Estado do Rio Grande do Sul e ao povo gaúcho, a moção 
também teve como objetivo eternizar a nossa tão querida Companhia.Da 
mesma forma, no Interior existe a intenção de estender a homenagem atra-
vés dos Delegados Regionais que estão encaminhando pedido similar às 
suas respectivas Câmaras Municipais. Os Delegados Regionais de Taquari e 
Lajeado fizeram a reivindicação às suas Câmaras em março.



 Editorial
 Geral

Expediente

Da gestão que finda no final 
do mês de abril de 2012, conclu-
ímos, com labor e sucesso, não 
negamos, nossa tarefa e os inú-
meros desafios que apareceram no 
caminho. O poeta estava engana-
do quando disse que, “no meio do 
caminho havia uma pedra”. Nesses 
três anos de gestão, apareceram 
muitas pedras no meio do cami-
nho. Algumas atiramos fora, chu-
tamos mesmo; outras deixamos de 
lado, como quem não quer nada; 
com algumas outras convivemos 
e – pasmem! – muitas vezes outras 
se tornaram aliadas nos processos. 
É difícil compararmos ações em 
grandeza ou importância, mas sem 
dúvida alguma, os planos de ação 
elaborados nos dois Seminários de 
Planejamento Estratégico realizados 
nos anos de 2010 e 2011, do qual 
participaram membros dos órgãos 
de administração (Conselho de Ad-
ministração, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal), Delegados e Vice-
-Delegados Regionais e Coordena-
dores, estão sendo de enorme valia 
para o corpo de associados.

Ao concluirmos mais uma 
gestão da AACRT, deixamo-lo sa-
bendo das ações efetuadas a con-
tento, com sucesso, e de que ainda 
há muito a fazer, principalmente na 
área da saúde. Neste caminho, não 
há volta, nem há retornos. Às portas 
que se abrem, as que passaram já 
se fecharam, porque é para frente 
que se anda. 

Agora é hora de mais tra-
balho. Os três anos de gestão se 
passaram. E agora, rememorando, 
quando o ato de posse nos pare-
ce tão perto, podemos ver que 
sonhamos muito também. E muito 
do que sonhamos, sabemos, não 
nos foi possível realizar. Mas Má-
rio Quintana nos diz – e é para 
isso que existem os poetas, para 
nos explicar aquilo que sentimos, 
na leveza insustentável das nossas 
próprias utopias – que “Se as coisas 
são inatingíveis... ora! Não é moti-
vo para não querê-las... Que triste 
os caminhos, se não fora a mágica 
presença das estrelas!”. Queremos 
agradecer aos empregados da AA-
CRT, por terem partilhado conos-
co desses três anos de trabalho, e 
a todos os associados, parceiros, 
entidades amigas e colaboradores, 
nosso muito obrigado.

Diretoria Executiva

Obituário

Nome do Associado       Nascimento Falecimento  Naturalidade
Jurandilia Lima da Silva*  15/12/1942  22/12/2011 Porto Alegre
Alter Leite da Cunha   22/01/1947  13/01/2012 Balneário Pinhal
Darci Vargas da Costa  23/08/1935  30/01/2012 Capao da Canoa
Iara Maria Martins Carneiro 19/04/1964  30/01/2012 Porto Alegre
Saul Duarth Nunes  29/06/1943  02/02/2012 Pelotas
Antonio Elir Amado  10/03/1946  06/03/2012 Cruz Alta
Ademar da Silva Porto  14/07/1953  22/03/2012 Esteio
Eloina Paz Santanna  02/03/1922  23/03/2012 Porto Alegre
Alexandre Ludgerode M Soares 26/03/1957  28/03/2012 Porto Alegre 
Sergio Luis de Almeida Biazetto 28/10/1953  28/03/2012 Canoas

AACRT agora possui
Banricompras e

Mastercard

A partir de agora os asso-
ciados da AACRT contam com uma 
máquina de cartão Banricompras e 
Mastercard, para efetuar quaisquer 
pagamentos que precisarem reali-
zar junto à Associação. A máquina 
vai facilitar também as situações 
de parcelamento, que poderão ser 
efetuados diretamente via Banri-
compras e Mastercard.

Diretoria Executiva
Diretor Presidente - Newton Lehugeur
Diretora Vice-Presidente - 
Eva Beatriz Teixeira Correa
Diretor Secretário - Paulo Roberto Vieira da Rocha
Diretor Tesoureiro - 
Luciana Maria Centeno dos Santos
Diretor Social - Ivo Antonio do Amaral Luiz

Conselho de Administração
Efetivos: Jaime Souza De Marco, José Jurandir Teixei-
ra Leite, Ruben Dario Vives, Bruno Gilberto Becker, 
Pedro Assis Capellão, Itibiriçá Silva Machado, Heddy 
Pederneiras e Alice Liana Dresch 
Suplentes: Reynaldo Ribeiro de Mello, Luiz Antônio 

Russomano Pires, Rui Gastão Silva de 
Oliveira e Renato André Hoff.

Conselho Fiscal
Efetivos: Inês Zanetti (presidente) Remy 
Carlos Susin e Ilo Weiss
Suplentes: Orlando Rodrigues Conceição e 
Valfrei José Machado

Edição: Márcia Souza - Rg 6694 DRT/RS
Thaïs Bretanha - Rg. 5087/RS
Projeto Gráfico: 
Espaço Arquitetura - (51) 3061.6232
Impressão: Gráfica Relâmpago
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Convênio com o Clube Geraldo Santana 

Vice-Presidente 
representa assistidos 

em solenidade da 
Fundação Atlântico

A Diretora Eva Beatriz Teixei-
ra Correa, vice Presidente da AA-
CRT, a convite da Fundação Atlân-
tico (FATL), recebeu homenagem da 
ABRAPP/SINDAPP pelo Dia do Apo-
sentado, representando os assistidos 
de todos os Planos administrados 
pela Fundação Atlântico, em soleni-
dade realizada no dia 23 de janeiro 
de 2012, na Academia de Letras no 
Rio de Janeiro. A ABRAPP homena-
geou assistidos de diversos fundos 
de pensão do país.

A AACRT assinou contra-
to com o clube Grêmio Sar-
gento Expedicionário

Geraldo Santana para hospeda-
gem dos nossos associados nas Colônias 
de Férias e Campings em Tramandaí e 
Tapes nos períodos de baixa temporada 
(2ª quinzena de março a 2ª quinzena de 
novembro), excetuando-se os feriadões. 
Os sócios da AACRT poderão utilizar 
os apartamentos do Clube, com baixos 
custos de hospedagem. Para reservas e 
maiores informações, ligue para a Coor-
denação Administrativa, com a Sra. Nara, 
pelo telefone (51) 32191050 Ramal 194 
ou pelo e-mail nara.adm@aacrt.com.br.

Exemplos das tarifas cobradas nas 
diárias: Apart Hotel na Avenida da Igreja 
em Tramandai –2 pessoas – R$ 55,00; 
4 pessoas – R$ 81,00; 8 pessoas – R$ 
137,00. Colônia de Férias na Avenida da 
Igreja: acomodação tipo A (8 pessoas) – 
R$ 64,00; tipo B (6 pessoas) – R$ 52,00; 
tipo D (4 pessoas) – R$ 34,00. Colônia 
da Plataforma: acomodação tipo A (6 

pessoas) – R$ 41,00; tipo B (4 pessoas) 
– R$ 37,00. Camping de Tapes: acomo-
dação tipo A (6 pessoas) – R$ 37,00; tipo 
B (4 pessoas) – R$ 32,00. Colônia da La-
goa da Custódia: acomodação tipo A (6 
pessoas) – R$ 37,00; tipo C (4 pessoas) – 
R$ 39,00. Esses preços têm validade até 
30/11/2012.

Clube Geraldo Santana 
também ao seu dispor

Além da utilização das colô-
nias de férias, a AACRT e o Geraldo 
Santana assinaram outro convênio 
no dia 28 de março de 2012 para 
que os nossos associados utilizem 
as demais áreas do Clube em Porto 
Alegre, como a academia de ginás-
tica e pilates, o Centro de Tradições 
Gauchescas, quadras de futebol, 
canchas de bocha, bolão e boliche 
eletrônico, a piscina térmica, o sa-
lão social, etc..  

Pesquisa de satisfação dos sócios

8,06%0,00%

17,74%

0,00%

74,19%

Ótimo Bom  Regular Insatisfeito Não opinaram

 

A AACRT vem buscando qualifi-
car o atendimento que presta aos sócios 
e uma das medidas para isto foi ouvir a 
sua opinião sobre os serviços e estrutura 
disponibilizados pela Entidade através da 
1ª Pesquisa de Satisfação do Sócio, que 
teve início no dia 20 de janeiro de 2012. 
A pesquisa também teve como objetivo 
receber sugestões e reclamações do cor-
po social.

Nos dois primeiros meses de pes-
quisa os associados  manifestaram a sua 
opinião através da pesquisa, cujos resul-
tados levantados foram os seguintes:

Qualidade dos serviços - o item 
cordialidade foi classificado como ótimo 

por 80% dos associados que responde-
ram à pesquisa, seguido de 17% bom e 
3% não responderam.

Quais serviços você considera 
mais importantes - 88% dos avaliadores 
responderam Planos de Saúde, seguido 
de Serviço Social - 43% e Eventos com 
38%.

Avaliação final - 74% classifica-
ram como ótimo o atendimento recebido 
e 17% como bom. 9% não responderam.

Os formulários de pesquisa conti-
nuam disponíveis na recepção da AACRT. 
Participe, dê a sua opinião e contribua 
para que a associação melhore continu-
amente.



Geral
 Cultura

Cá  estamos em 2012, mais um 
ano de capital importância na vida dos 
telefônicos e da nossa AACRT. Lugar 
comum! Que ano daqui prá frente não 
é de fundamental importância para 
todos nós? Mas o assunto é outro. O 
que estamos pretendendo fazer, aqui e 
agora, é uma espécie de exame do que 
aconteceu neste espaço de nosso infor-
mativo nos últimos três anos e quem 
sabe uma autocrítica: genericamente, 
tiramos algum proveito? Devido à am-
plitude do tema e a complexidade das 
relações entre os humanos, estamos 
definitivamente convencidos de que fa-
lar sobre e de CULTURA requer alguns 
atributos além de interesse/foco, boa 
vontade e tempo disponível. Temos 
plena convicção de atender um ou ou-
tro quesito, mas sabemos que objetiva-
mente os resultados foram modestos. “ 
CULTURALMENTE” falando não houve 
quase repercussão nem iniciativas por 
parte do nosso quadro associativo, 
ou por falha na comunicação ou por 
uma inércia natural dos sócios quan-
to ao tema, ou ambos os fatores. De 
qualquer forma o nosso Serviço Social, 
mesmo não sendo esta sua atividade 
principal, soube preencher este espa-
ço. Foram muitas as iniciativas, mu-
seus, peças teatrais, música, danças, 
etc....  Nem nossos pedidos para doa-
ções, livros, CDs, DVDs, funcionaram! 
Iniciativas para palestras, manifesta-
ções artísticas, nem pensar! De fato 
estamos a pensar e querendo crer que   
o comodismo ainda  é o principal fa-
tor a impedir uma maior participação 
do nosso associado. Mas quem sabe 
alguma deficiência seja nossa que “es-
tamos” AACRT! 

A AACRT precisa de tua
participação, para somar
ou criticar! 
CONTRIBUIR É PRECISO!

Atenção ao Golpe do Seguro 

6º Baile Estadual 
do Aposentado - 

Rainha da FETAPERGS 
O baile de 28 anos da FETAPERGS 

(Federação dos Trabalhadores Aposenta-
dos e Pensionistas do Estado do Rio Gran-
de do Sul), realizado em 24 de janeiro de 
2012, teve o seu tradicional concurso da 
Rainha desta vez com a participação de 
uma representante da AACRT. O resultado 
da primeira participação não poderia ser 
melhor: Hilda Diogo foi coroada a Rai-
nha da FETAPERGS e vai representar na 
edição nacional da Rainha das Aposenta-
das no baile da COBAP que está previsto 
para acontecer em outubro ou novem-
bro/2012.Viva a nossa Rainha!!!Apólice de 

Seguro de Vida 
da CRT 

Você sabia???
Que os segurados oriundos da 
Apólice de Seguro de Vida da 
CRT tem direito a receber 10% do 
capital segurado e auxílio funeral 
pela perda de dependente legal – 
(aplicável a todos os dependentes 
legais).

Se receber alguma carta da UNIPREVE – União de Previdência Pri-
vada Brasileira não acredite – é armação.

Alguns associados receberam correspondência com uma falsa Apólice de Libe-
ração de benefícios da UNIPREVE – União de Previdência Privada, com a informação 
de que teriam o direito a receber um Pecúlio no valor de R$ 66.550,00 e uma aposen-
tadoria no valor de 6 (seis) salários mínimos.  Os sócios contatados relataram nunca ter 
mantido qualquer relação com a UNIPREVE, e que, ainda assim, estes tinham os seus 
dados completos, como idade, endereço e telefones.

A AACRT submeteu um dos casos à apreciação da SUSEPE e recebeu a infor-
mação de que todos os dados constantes da apólice são falsos – CNPJ, ENDEREÇO, 
TELEFONE..., portanto, UM GOLPE.

Então atenção: Quando receber cartas que prometam o recebimento de di-
nheiro fácil, desconfie. Avise os amigos que forem contatados para que liguem imedia-
tamente para a SUSEPE – Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão legal 
responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros e previdência privada 
aberta pelo telefone: 0800 021 8484 e denunciem. 

Mutualidade e Associativismo - Responsável 

Desde o momento em que nasce-
mos estamos vinculados ao instinto de 
dependência pela mútua cooperação e 
solidariedade, pois, involuntariamente 
dependemos uns dos outros para crescer 
e desenvolver-nos. 

Ao chegarmos à idade adulta, a 
mútua cooperação continua presente 
em nossas vidas: construímos amizades, 
estudamos, ingressamos no mercado de 
trabalho, constituímos família, enfim, vi-
vemos! E certamente nessas etapas con-
vivemos com pessoas com objetivos em 
comum. 

A CRT somente foi criada e de-
senvolveu-se pela existência do objetivo 
comum dos indivíduos de usufruírem da 
ferramenta da comunicação telefônica. 

Igualmente, a Associação dos Apo-
sentados foi criada pelo reconhecimento 
da existência de objetivos e necessidades 
em comum: fortalecermos os laços de 
luta por nossos ideais. Encontramos, pois, 
no associativismo, o abrigo que precisá-
vamos, pois que, ¬reunidos, somos mais 
fortes do que individualmente, ampliando 
as chances de êxito na busca de nossos 
objetivos e necessidades, melhorando, 
por fim, a qualidade de vida de nossas 
famílias. 

E, de fato, este reconhecimento 
possibilitou-nos continuarmos usufruindo 
de benefícios que não teríamos se não es-
tivéssemos unidos pela força do associati-
vismo e da mútua cooperação, a exemplo 
da Fundação, do Plano de Saúde Unimed 
e do Seguro de Vida. 

Entretanto, é essencial que todos 
tenham a consciência de que o associa-
tivismo somente tem pleno êxito quando 
preservadas todas as bases do mutua-
lismo, que funciona como um quebra-
-cabeça onde cada indivíduo é uma peça 
imprescindível à formação do todo, que é 
o objetivo comum, qual seja, a preservar 

e manter os benefícios duramente con-
quistados.

Cada indivíduo precisa reconhecer 
que os interesses e objetivos do grupo es-
tão acima dos seus próprios. Ausente este 
reconhecimento, toda cadeia de fortaleci-
mento dos laços de entreajuda e de inte-
resse mútuo fica prejudicada.

Infelizmente, alguns indivíduos 
desconhecem ou esqueceram a essência 
do associativismo e do principio mutua-
lista, colocando os seus próprios interes-
ses acima dos do grupo ao buscar uma 
condição de tratamento diferenciada dos 
demais. A justiça, se acionada, por vezes, 
lhes concede as vantagens almejadas, 
mas, ao final, e ao cabo de curto período 
de tempo, seu aparente êxito acaba por 
prejudicar os interesses de todo grupo, 
inclusive os próprios, porque alguém tem 
que pagar pelo desequilíbrio contratual 
causado por eventuais liminares judiciais, 
neste caso, o prejuízo é pago por todos.

É de entristecer e tirar o ânimo a 
associação ser apontada na condição 
de ré em processos judiciais que visam a 
discussão de valores de benefícios que o 
grupo todo de associados muito batalhou 
para alcançar. 

Além de custas judiciais e honorá-
rios advocatícios, os associados da AA-
CRT são também prejudicados quando 
da renovação contratual junto aos pres-
tadores de serviço (planos de Saúde e 
de Seguro), resultando em negociações 
cada vez mais árduas. 

Acreditamos que os que querem 
este tipo de vantagem desconhecem os 
valores de um contrato individual (pessoa 
física), cujo custo é nitidamente superior 
àquele obtido pela AACRT – por muitas 
vezes o dobro, e, no afã de lograrem 
alguma vantagem individual, deixam de 
zelar pela manutenção dos benefícios du-
ramente conquistados por todos ao longo 
dos anos. 

É somente conciliando os interes-
ses individuais ao coletivo que exercere-
mos com responsabilidade nossas prer-
rogativas, preservando-se os valores que 
ensejaram nossa união e possibilitaram 
nossas conquistas. 

O associativismo somente subsiste 
com a participação responsável! 

Juliano Paranhos – 
Coordenador
Administrativo da AACRT

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Conforme manda o Estatuto, no dia 24 de abril de 2012, às 14h, na sede da associação, haverá 
Assembléia Geral Ordinária para deliberar sobre o Relatório de Diretoria de 2011, o Balanço Patrimonial 
e de Resultados do Exercício Social de 2011 e os pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração sobre 
o Exercício Social de 2011.

COMPAREÇA! SUA PARTICIPAÇÃO É ESSENCIAL PARA 
O FORTALECIMENTO DA SUA AACRT!

Presidente Fetapergs -Osvaldo Fauerhar-
mel , a Rainha da Fetapergs, Hilda Diogo 
e a Vice-Presidente da AACRT - Eva Beatriz 
Correa



Plano de Saúde

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 experiência nos faz acreditar que

verdadeira união, amor,

ompreensão e

espeito é o que nos

orna úteis à sociedade através da AACRT.*
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A estréia da 
Oficina de Culinária 
A primeira Oficina de Culinária aconte-

ceu no dia 20/03, com a participação de 13 
associados. A Oficina deve acontecer sempre na 
3º terça de cada mês. O próximo cardápio será 
“Moqueca Capixaba”. Agende-se, inscreva-se, 
participe! 

Centro de Hospedagem
Com o fechamento do Centro de Hospeda-

gem em fevereiro deste ano, a AACRT procurou 
alternativas para atender a demanda de associa-
dos do interior que utilizam hospedagem através 
da associação em Porto Alegre. 

As novas opções de hospedagem 
são as seguintes: 
1) Grêmio Sargento Expedicionário Geral-

do Santana - Rua Luiz de Camões 337 - Porto Ale-
gre - RS - Tel.: (51) - fone: (051) 3219.1050 - Sem 
café da manhã e refeições - Reservas através da 
Coordenação Administrativa - Sra. Nara.

2) Apart Hotel Metrópolis - Rua Dr. Ramiro 
D’Àvila, 176 - Porto Alegre – RS Tel.: (51) 3029 
6353 - 3029 4353 - Sem café da manhã e refei-
ções - Reservas - reservas@metropolisaparthotel.
com.br.

3) Pousada do Parque - Rua Antenor Lemos, 
32 – Menino Deus – Porto Alegre / RS – Tel.: (51) 
3519 4746 - (51) 8424 8384 - Com Café da 
Manhã - Reservas: reservas@pousadadoparque.
tur.br ou (51) 8424 8384.

4) Hotel Dan Inn Conceição - Av. Sen. Sal-
gado Filho, 201 - Centro – Porto Alegre / RS -Tel.: 
(51) 3227.6088 - (51) 3225.7774 – Com café da 
manhã - Reservas: reservas@pousadadoparque.
tur.br ou (51) 8424 8384.

Reinício dos 
Almoços Mensais
Foi na Sede da ASTTI que se reuniram 190 

pessoas para o primeiro almoço do ano no dia 14 
de março. A chuva era muito intensa, mais ainda as-
sim o animado grupo veio em peso saborear aquele 
churrasco caprichado, as saladas deliciosas e matar 
a saudade dos amigos de sempre.

Os melhores churrasqueiros da CRT

Acordo extrajudicial está relacionado à definição 
de índices de reajuste dos planos de saúde 

A Defensoria Pública do Estado do Rio Gran-
de do Sul, a Unimed Porto Alegre e a Unimed/RS Fe-
deração, firmaram no dia 16/01/2012, Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) definindo os índices 
de reenquadramento etário dos planos de saúde de 
consumidores idosos praticados pelas duas opera-
doras de saúde complementar.

Em síntese, os TAC’s limitam, a partir de se-
tembro de 2009 (Unimed Federação/RS) e janeiro 
de 2011 (Unimed Porto Alegre), “o índice de reen-
quadramento etário ao percentual máximo de 40% 
na primeira aplicação que tenha efetivamente ocor-
rido para o beneficiário (considerando ou os 60 ou 
os 70 anos)”, nos contratos anteriores a 02 de janei-
ro de 2004, data de vigência do Estatuto do Idoso.

A partir daí a Unimed fará a devolução, aos 
consumidores enquadrados nas condições do Ter-
mo, das diferenças de mensalidades que decorrem 

dos índices de reajustes acima previstos (40%) e o 
percentual maior que foi aplicado por disposição 
contratual. A devolução se dará em 20 parcelas 
mensais – a partir do mês de abril de 2012 com um 
índice de correção de 7,69% ao ano.

Usuários AACRT - Procedimentos 
Unimed Porto Alegre
A UNIMED publicou na imprensa a relação 

de usuários que serão beneficiados com a medida, 
sendo que, até o momento, cerca de 120 pessoas 
que fazem parte do plano administrado pela AACRT 
estão enquadradas no acordo. A AACRT deverá co-
meçar a efetuar um desconto de 20% nas mensali-
dades destes 120 usuários de seu grupo a partir de 
abril/2012.

Fontes: Defensoria Pública / RS – Unimed Por-
to Alegre / RS - Coordenação de Saúde AACRT

Primeiro passeio do ano do 
Grupo Qualidade de Vida
O primeiro passeio do ano do Grupo Qualida-

de de Vida ocorreu no dia 21 de março, quando uma 
turma de 52 associados e quatro acompanhantes fez 
a travessia do Guaíba no Barco Catamarã. Os partici-
pantes do passeio contribuíram com 1Kg de farinha de 
trigo, sendo os 25 kg resultantes entregues pelo gru-
po Qualidade de Vida, representado pelas associadas 
Neiva machado e Suzana Nunes à Associação Educa-
cional e Beneficente  Emanuel.

Abertura das atividades do Social
A Diretoria Social da AACRT deu início aos trabalhos da área na tarde do dia oito 

de março. O objetivo do encontro de abertura das atividades, que reuniu 71 pessoas 
do Interior e 54 da Capital, foi apresentar as propostas de trabalho em andamento, as-

Getúlio de Souza Barros 
Delegado de Cruz Alta

sim como as novas oficinas solicitadas na 
Pesquisa Social, iniciadas em outubro de 
2011, no Encontro em Torres. Além da 
apresentação, os voluntários dos grupos 
e oficinas permaneceram em estandes 
montados para esclarecer dúvidas quan-
to ao funcionamento dos trabalhos e rea-
lizar inscrições dos interessados. As novas 
Oficinas são Pilates, Idiomas e Yoga, com 
previsão de início entre os meses de Abril 
e Maio.




