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Pesquisa para a formação 
do acervo do “MEMORIAL CRT”

            
O contrato do plano Unimax da ASTTI e AA-

CRT foi assinado em junho de 2010 e, sendo assim, 
ficou convencionado que o mês de reajuste anual é 
julho.

Neste ano, a primeira proposta de reajuste 
trazida pela Unimed Porto Alegre para o Unimax foi 
de 24%. A partir deste número, iniciaram-se as ne-
gociações que chegaram até os 17% que está sendo 
aplicado às mensalidades desde o dia 1º/07. O mo-
tivo deste nível de aumento foi a sinistralidade muito 
alta (despesas com a utilização do plano) ocorrida 
nos últimos doze meses. 

Nosso plano de saúde possui algumas variá-
veis atípicas em relação a planos de outros grupos, 
as quais fazem com que os reajustes sejam muitas 
vezes superiores à inflação. Dentre os fatores mais 
importantes, pode-se destacar: a taxa de mortalida-
de, que no nosso grupo está em 68 anos e, segundo 
o IBGE, é de 74,5 anos no Rio Grande do Sul; a 
média etária acima de 60 anos no nosso plano é 
de 45%, contra uma média nacional de 11%; a fai-
xa que está gastando mais no grupo AACRT/ASTTI 
situa-se entre 50 e 65 anos e, finalmente, a média 
nacional de doentes crônicos em planos de saúde é 
de 4%, enquanto que a nossa média é de 20% de 
doentes crônicos, que consomem 60% do total dos 
recursos do plano.

Preocupadas com o futuro do nosso plano de 
saúde, as diretorias da AACRT e da ASTTI vão de-
senvolver, a partir de 2012, um intenso programa de 
medicina preventiva e corretiva buscando, primeira-
mente, a melhora da saúde de todo o grupo e, como 
resultado decorrente a médio e longo prazo, nego-
ciar menores reajustes das mensalidades do plano 
junto a Unimed Porto Alegre. 

Para que esta meta seja alcançada, porém, é 
imprescindível contar com a receptividade e colabo-
ração de todos os associados que utilizam o plano 
de saúde.

As mensalidades dos planos passaram a 
ser as seguintes, conforme a faixa etária:  

Unimax
Julho é mês de reajuste

A Companhia Riograndense de Telecomuni-
cações teve vários nomes, e sempre foi a cara do Rio 
Grande do Sul: altaneira, pujante, forte e com empre-
gados que se orgulhavam de pertencer a seus quadros.

Desde a Companhia Telephônica Rio Granden-
se, passando pela Companhia Telefônica Nacional, 
continuando como Serviços Telefônicos Retomados e 
posteriormente como CRT, a empresa faz parte da his-
tória do nosso Estado.

Mas onde está essa história? Onde se encontram 
as atas, os telefones antigos, as cópias dos fonogramas 
enviados de alguém para alguém? Onde está a foto-
grafia de Juan Ganzo, o introdutor do telefone no Rio 
Grande do Sul? Onde se encontram as fotos dos mo-
mentos importantes da CRT, como as inaugurações das 
centrais telefônicas automáticas que foram implantadas 
por este Rio Grande afora? 

Nós, antigos empregados, bem conhecemos o 
valor histórico que tal acervo tem e o que ele repre-
senta. Sabemos também que é possível que muitos ele-
mentos, símbolos da história das telecomunicações do 
Rio Grande, estejam ainda em poder dos ex-integrantes 
do quadro da companhia. 

Então senhores, chegou a hora de juntar as pe-

No Seminário de Planejamento Estratégico para 
2012 foi aprovada a criação do Memorial e, através do 
Conselho de Administração, foi formado um grupo para 
trabalhar neste objetivo, o qual terá a Associação dos 
Aposentados como sua mantenedora.

FAIXA IDADE  VALOR  VALOR 
 SEMI PRIVADO PRIVADO
00-18 115.90 135.25
19-23 167.02 184.22
24-28 192.89 220.53
29-33 219.13 251.71
34-38 237.56 261.85
39-43 250.51 266.71
44-48 283.07 331.38
49-53 295.39 379.65
54-58 308.22 380.94
59 > 520.94 811.40

Para atingirmos esse objetivo, pre-
cisamos que você colega, responda o 

questionário (carta-resposta) encartado no 
jornal “O Jubilado” e devolva a AACRT.

Esta pesquisa é de vital importância 
para a formação do nosso Memorial. 

As ações seguintes, tais como o início 
a busca, transporte, e outras informações 

serão divulgadas no nosso Jornal. 
GRUPO E TRABALHO DA 

FORMAÇÃO DO MEMORIAL CRT.

ças que constituíram o passado da CRT: 
toda e qualquer lembrança será objeto 
da análise do grupo de trabalho designa-
do para formar o acervo, com o objetivo 
claro de preservar a memória da CRT e 
criar um memorial: “O Memorial CRT”. 

ANS não define o reajuste dos planos de saúde empresariais

O indice de reajuste 7,93% anunciado pela Agência Nacional de Saúde através da imprensa refere-se 
apenas aos planos individuais/familiares (pessoa física).

O reajuste dos planos coletivos por adesão (associativos e entidades de classe) e os coletivos empresa-
riais (vínculo empregatício), seguem orientação contratual com livre negociação entre as partes, tendo como 
base o IGPM/FGV e como teto o sinistro (gastos realizados pelos usuários do plano no período).

Nicolas Herrera Su-
pervisor de Construção 

de Rede da CTRG da 
linha de longa distân-
cia Rio Pardo/Encruzi-

lhada do Sul (1929).
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Expediente

 Editorial

O nome Companhia Riogran-
dense de Telecomunicações – CRT dei-
xou de existir a partir da privatização 
da empresa no ano de 1998. Já se 
passaram 14 anos. Não podemos dei-
xar que esse importante nome venha 
a ser esquecido. Necessitamos mantê-
-lo vivo, nem que seja na memória 
dos que lá trabalharam e dedicaram 
anos de suas vidas. Por isso, a AACRT 
está buscando perpetuar o nome em 
ruas, logradouros ou praças em di-
versos municípios do Estado do RS e 
também criando o Memorial da CRT, 
uma instituição permanente, voltada 
para a preservação e propagação de 
informações históricas, a qual deverá 
conter um acervo de objetos, de docu-
mentos, de dados e de imagens. Um 
memorial vem a ser aquilo que ajuda 
a lembrança. Na edição do presente 
informativo estamos iniciando o pro-
cesso através da identificação do que 
cada um de nós, orgulhosos trabalha-
dores da CRT, temos a oferecer para 
a composição do referido Memorial. 
Devido à importância do tema, conta-
mos com a espontânea colaboração 
de todos, para que o empreendimento 
tenha o sucesso almejado e a memó-
ria da CRT venha a ser preservada.

Diretoria Executiva.

Obituário

NOME DATA  DATA   NATURALIDADE
 NASCIMENTO FALECIMENTO 
VILMAR TRIAS FARIAS 02/05/1927  02/04/2012 PORTO ALEGRE/RS
LEONARDO DE SOUZA  12/02/1957 03/04/2012 PORTO ALEGRE/RS
PAULO VIRGILIO CARDOSO 27/11/1945  03/04/2012 PORTO ALEGRE/RS
DAVID HAHN 18/07/1931  20/04/2012 PORTO ALEGRE/RS
MARIA LUIZA VIEIRA EHLERS 06/12/1937  20/04/2012 SAO JOSE/SC
TANIA PAZ FLORES 01/06/1948  21/04/2012 SANTA MARIA/RS
ANTONIO MUGNOL 11/02/1939   04/05/2012 PORTO ALEGRE/RS
ELVIO HELAS PEREIRA DE SOUZA 14/01/1947  11/05/2012 LIVRAMENTO/RS
FRANCISCO NILSON R AZEVEDO  04/10/1935  11/05/2012 PORTO ALEGRE/RS
JOAO ZANIR PEREIRA  04/05/1944  22/05/2012 PORTO ALEGRE/RS
ILMA OLIVEIRA - 26/01/1936  28/05/2012 PORTO ALEGRE/RS
OLGA CUNHA DUTRA 20/05/1929  01/06/2012 SANTA MARIA/RS
SIRLEI TEREZINHA DE AZEVEDO  01/01/1944  03/06/2012 LAJEADO/RS
MARILU PORTO CANEDA  28/04/1947  04/06/2012 PORTO ALEGRE/RS
CESAR GAMA TEIXEIRA  12/08/1946  17/06/2012 PORTO ALEGRE/RS

Coral

No dia 12-05-2012, o Coral AACRT participou 
do Encontro de Coros, em homenagem ao Dia das 
Mães, organizado pela ACIRS ( grupo Coral da Asso-
ciação da Comunidade Italiana no RS).  Cinco Corais 
participaram do encontro, que ocorreu às 19hs., na 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana. 

XXI Festival Uruguaianense de Integração de Corais
No dia 26/05/12, o Coral da AACRT participou da 21ª edição do Festival Uruguaianense de Integração 

de Corais (FUIC).
O FUIC teve por objetivo possibilitar à comunidade de Uruguaiana, o acesso a apreciação de todos os 

gêneros musicais, incentivar a  criação de novos corais na região e proporcionar um intercâmbio cultural.
O evento contou com a participação de onze corais, oriundos de várias cidades do Estado, bem como, do 

Uruguai e Argentina. Foi realizado em dois locais da cidade. Pela manhã foi no calçadão e a noite foi na belís-
sima catedral de Uruguaiana.   Além dos coros, o evento foi prestigiado pelo Prefeito Municipal e autoridades.

Arraial da Telefonista

No dia 27/06, aconteceu na AACRT mais um Arraial 
das Telefonistas, em parceria com a ASTTI e SINTTELRS, 
com a participação de 150 pessoas. O evento, que ocor-
reu à tarde, teve muita música e comidas típicas e como 
forma de homenagear as telefonistas, as entidades oferece-
ram um curso de Blog para oito telefonistas, as quais serão 
escolhidas entre elas e que ao final do curso deverão criar 
um blog para a classe.

Chás semanais
Os Chás semanais continu-

am acontecendo, sendo enriqueci-
dos com a introdução de palestras 
sobre assuntos diversos. 

Em maio, dia 16/05, o as-
sunto da palestra foi “Cuidados da 
pele na maior idade”, proferida 
pelo Dr. Sérgio Célia e contou com a participação de 72 pessoas. Em maio, dia 16/05, o tema, abordado por integrantes do Centro de Valorização da Vida foi “Va-
lorizando a vida”, com 102 assistentes; no chá do dia 23/05, integrantes do Movimento das Donas de Casa e Consumidores falou sobre o tema “Finanças Pessoais” 
a 62 pessoas. No dia 30/05, integrantes do Imama falaram para 63 participantes sobre “Prevenção do Câncer de Mama”.

Em junho, as palestras foram as seguintes: 06/06 - o tema abordado por  Claudiomir Rogerio Lang da VITAPRAXIS foi “Iridologia”, e reuniu 60 pessoas; 20/06 
– o assunto foi  “Direção Segura na Maior Idade”, discorrido por Diza Barbosa, da Fundação Vida Urgente.

EVENTOS DO TRIMESTRE

   

A AACRT fez a aquisição de novo uniforme 
para o Coral, cuja estreia ocorreu em Uruguaina



Saúde

Seguro

Seguro, preservação dos seus bens 
•	Pense	na	família,	filhos,	netos	e	cônjuge
•	Pense	nos	compromissos	financeiros
•	Pense	nos	investimentos	patrimoniais,	como	casa,	veículo	e	ativos	financeiros	

com destinação específica

Rancho da ASTTI para os sócios da AACRT
Conforme parceria da AACRT com a ASTTI, a partir de julho/2012 

a ASTTI vai fornecer ranchos também aos sócios da AACRT. O pagamento 
pode ser realizado em dinheiro ou BANRICOMPRAS e o período para fazer 
os pedidos é de 15 a 25 de cada mês para retirada a partir do 1º dia útil 
do mês seguinte, a partir das 14 horas, na sede da ASTTI - Rua do Beco do 
Souza Costa, 750.

Maiores informações diretamente com a ASTTI. Fone: 3383-
6400 com a secretaria.

Previdência

Por Paulo R. V. da Rocha  

Nosso principal objetivo neste espaço será informá-los periodicamente so-
bre fatos/eventos que ocorrem no cotidiano e que podem interferir (ou interferem), 
direta ou indiretamente em nossas vidas. Estes acontecimentos, que tanto podem 
ocorrer em Brasília, como no recinto da nossa sede, serão aqui relatados regular-
mente, procurando mantê-los o mais bem informados possível. 

A seguir um pequeno histórico sobre os órgãos e entidades envolvidos neste 
tema de fundamental importância em nossas vidas,  bem como um breve resumo 
do que ocorreu de importante neste primeiro semestre.  

Devido a importância do assunto, a limitação do espaço e a quantidade 
anual de edições do nosso informativo, julgamos que algumas noticias/fatos não 
serão aqui mencionados. Visando minimizar possíveis falhas, informamos que a 
AACRT está estudando a possibilidade de incluir em sua página na internet mais 
informações, e com maior freqüência; também contamos com nossos associados 
que devem se manter vigilantes e que podem colaborar repassando-nos informa-
ções que julgarem relevantes. 

Futuramente poderá ser incluído neste espaço um glossário de termos usa-
dos em Previdência Complementar, bem como informações referentes a cursos, 
seminários, palestras, etc...e indicações de sites que podem ser acessados.

GINP – Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária  – como nos-
sos dilemas se acentuaram a partir da privatização das telecomunicações, muito 
oportunamente foi criado este grupo, formado por ex-funcionários da CRT, com 
militância efetiva na AACRT e SINTTEL/RS. Desnecessário enfatizar aqui a impor-
tância desta iniciativa e seus resultados. Reconhecer o trabalho, o desprendimento 
e a dedicação desses homens e mulheres não caberia nestas poucas linhas.  

Inicialmente podemos dizer que este grupo continua se reunindo semanal-
mente na sede da AACRT ou SINTTEL/RS (desde sua criação nunca parou); con-
tinuam participando Newton Lehugeur, Jaime De Marco, Bira Machado, Itamar 
Russo, Bruno Becker, Jurandir Leite, Eva Beatriz, Flavio, Gilnei, Ingo Muller  e Alice. 
Conta ainda com serviços de consultoria de direito previdenciário (Ricardo Só) e 
ciências  atuariais [Giancarlo).

Recentemente dois assuntos têm monopolizado a pauta de suas reuniões: 
1) Plano de Benefícios Fundador/Alternativo – transferência compulsória dos par-
ticipantes para o plano de benefícios BRTPREV e 2) Retirada de Patrocínio - substi-
tuição de normas que vigoram desde 1988 (CPC-06) sendo discutido em Brasília 
sob coordenação do CNPC – Conselho Nacional de Previdência Complementar ), 
envolvendo 8 (oito) entidades/órgãos: PREVIC, SPPC, MF, MP, Casa Civil, ABRAPP, 
APEP e ANAPAR (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão).

ANAPAR – Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão – 
talvez ainda desconhecida por muitos de nossos associados, a ANAPAR é no BRA-
SIL a primeira e única representante dos associados a entidades de previdência 
complementar. Fundada em 24/05/2001 em congresso nacional realizado em 
BH/MG com participação de mil (1000) delegados representando quase todos 
estados da  federação  e mais 110 fundos de pensão diferentes, vinculados às 
mais diversas categorias profissionais. Preliminarmente informamos que a ANAPAR-
-Regional RS se reúne quinzenalmente em PORTO ALEGRE (como ainda não tem 
sede própria – muitas  vezes na sede da AACRT) e tem entre seus membros diretivos 
as sócias da AACRT Eva Beatriz (Vice-Presidente),  Silvia Schaefer  e o sócio Itamar 
Russo ( direção nacional). Participam também  das reuniões, de forma permanente, 
os diretores da AACRT (Lisete e Marli) e  outros sócios por iniciativa pessoal. 

Oportunamente os assuntos tratados nestes encontros serão aqui melhor 
detalhados. 

As atas das reuniões do GINP e ANAPAR/RS estão disponíveis para consulta 
na sede da AACRT – basta fazer contato com o Diretor Secretário Lisete Krug.

Basicamente, nosso objetivo é informar ao nosso associado o que de mais 
importante acontece na órbita da Previdência Complementar, e identificar os agen-
tes, físicos e/ou jurídicos  que participam efetivamente dos processos.  

Na sequência, como mencionado acima, traremos mais informações sobre 
as áreas de atuação de cada entidade, legislação/alterações, conteúdos de reuni-
ões, PREVIC, ABRAPP, CNPC, etc... 

Unimed AACRT– Situação dos Planos

Quantidade de Usuários 
na Migração de 01/01/2012 

a 30/06/2012
Abrangência do 

SOS UNIMED 

As cidades abrangidas pelo 
serviço do SOS Unimed são as 
seguintes: Porto Alegre, Cachoeiri-
nha, Canoas, Gravataí, Guaíba e 
Eldorado do Sul. No caso do lito-
ral, a Unimed mantêm um plantão 
por temporada, nos meses de De-
zembro, Janeiro e Fevereiro.

Almoços 
Nos almoços mensais do último trimes-

tre, o churrasco do mês de Abril reuniu 251 
participantes na ASTTI; em Maio, na home-
nagem às Mães, 290 pessoas compareceram 
ao clube Geraldo Santana, onde degustaram 
um delicioso Buffet; em junho ocorreu a Fei-
joada com Campanha do Agasalho, levando 
224 pessoas à ASTTI, entre elas membros da 
Delegacia de Caxias do Sul. (foto ao lado)

EVENTOS DO TRIMESTRE

Quantidade de usuários por plano 

Mês   Quant
Jan/12            01
Fev/12            00
Mar/12            16
Abr/12            26
Mai/12            28
Jun/12            12
Jul/12            07
Total de migrados  90

Emergências proibidas de cobrar caução 
por atendimento médico 
A partir da aprovação da Lei 12.653/2012 pela presidenta Dilma Roussef, em 

28 de maio de 2012, que regulamentou o art. 135-A do Código Penal (DL 2.848 de 
07/12/1940), “Constitui crime a exigência de cheque-caução, de nota promissória ou 
de qualquer garantia, bem como do preenchimento prévio de formulários administrati-
vos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial...”.

O Seguro de Vida em Grupo preserva o patrimônio 
dos associados da AACRT.
Além dos preços acessíveis, das mensalidades consignadas em folha e das solu-

ções especiais, participar da apólice em grupo faz de você um dos pilares que sustenta o 
plano assistencial da AACRT.

Venha e disponha da assistência da nossa equipe na busca da proteção dos seus 
interesses. Atenção portadores de apólice de seguro: Mantenham seus beneficiários atu-
alizados.

Quando as mudanças na situação dos beneficiários da sua apólice (falecimentos, 
separações, divórcios, união estável, etc...), não são informadas à AACRT/Seguradora, 
ao ocorrer o sinistro, esses beneficiários terão dificuldades para receber o seguro.

Plano       Nº Titulares  Nº Dependentes     Total Usuários
UNIMAX   2877  3523   6400
UNIFACIL         37     25                    62
ANTIGO 200  336                   536
Total          3.114  3.884            6.998

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/ FUNDOS DE 
PENSÃO/ANAPAR RS/GINP



USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATA   RÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

   VISTO   

Fetapergs 
No dia 19/04 a Rainha da Fetapergs Hilda 

Gonçalves Diogo e o Presidente da Fetapergs  Os-
valdo Fauerharmel  participaram do Almoço no 1º 
Seminário Municipal da USAPEN, realizado da cida-
de de Sapucaia do Sul/RS. 

No dia 05/06 a Rainha da Fetapergs Hilda 
Gonçalves Diogo, juntamente com o Secretario da 
Fetapergs  Léo Carlos Altmayer, participaram do al-
moço no 3º Aniversário da ATAPERG - Associação 
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de 
Guaíba e Região, realizado em Guaíba/RS

Posse da Diretoria
No dia dois de maio a AACRT deu posse à 

Diretoria recém eleita, sendo oferecido um coquetel 
a 167 participantes.  

A história da AACRT foi escrita e se renova a cada dia 
pela solidariedade, generosidade e doação. Ela é feita de 
lutas e realizações. Sua missão é unir a todos, traçar um rumo 
onde o ideal de viver melhor é a motivação. Sócios, Diretoria, 
Voluntários, Colaboradores, todos juntos acreditamos que os 
esforços somados constroem e realizam mais e melhor. Nossa 
gratidão a todos que fazem parte da AACRT.

Neusa Terezinha Costa da Silva – Delegada de Santa Maria

Eventos do Trimestre

Oficina de Pilates
Maio foi o mês da estréia com sucesso! Esta ofi-

cina é exclusiva para sócios e ainda há seis vagas. 
Calendário das Oficinas:
Artesanato: Segundas-feiras, das 14 às 17 horas; 

Ritmos: Segundas-feiras, das 16:30 às 17:30 horas; In-
formática: Terças-feiras, das 14 às 17 horas; Pilates: 
Terças-feiras das 15 às 16h; Culinária: 3ª Terças-feiras 
de casa mês, das 11 às 14h; Biodança: Quintas-feiras, 
das 09:30 às 11 horas; Teatro: Sextas-feiras, das 14 às 
17 horas.

Venha conhecer e participar! 
Informações no Serviço Social.

Oficina de Culinária
A Oficina de Culinária acontece sempre na terceira terça-feira do mês. O cardápio é decidido com o grupo 

de participantes que rateia as despesas no final da Oficina. As vagas são limitadas em função do espaço da co-
zinha. Ainda restam três vagas e as inscrições devem ser feitas no Serviço Social. Oficinas realizadas no trimestre:

-17.04.12 - Caldo de Piranha e Moqueca Capixaba - Cheff Moreira -13 participantes.
-15.05.12 - Lentilha Caseira e Bife a Milanesa - Cheff Suzana - 17 participantes
-19.06.12 - Cancelada em função da reunião de Del. para o almoço de 40 pessoas.
A próxima Oficina de Culinária será no dia 17 de Julho de 2012. Reserve já a sua vaga!

Mês da Mulher - 
Dia das Poderosas 
A segunda edição do Dia das Poderosas ocorreu 

no dia 22 de Maio, com a participação de 56 associadas. 
A atividade, organizada pelo Grupo Qualidade de Vida e 
coordenação do Serviço Social, teve a parceria de outras 
Oficinas como a de Artesanato, na recepção das associa-
das; de Teatro, na apresentação de uma peça; de Culi-
nária, na elaboração do coquetel (clericot) e repercussão 
muito positiva entre as participantes. O auge do encontro 
ficou por conta do desfile de moda apresentado pelas 
“manequins poderosas” associadas, que depois dança-
ram embaladas pela excelente seleção musical do DJ. 

2ª Capacitação 
de Voluntariado
Ocorreu entre os dias 23 e 25 

de Maio, no Convento dos Freis Ca-
puchinhos e na sede dos Parceiros Vo-
luntários em Porto Alegre, com a par-
ticipação de 11 associados da AACRT, 
do Interior e da Capital. 

O grupo tem como objetivo 
organizar a Rede de Voluntariado da 
AACRT pelo Estado. Se você tiver in-
teresse em participar, procure o Dele-
gado da sua localidade ou o Serviço 
Social da AACRT para maiores infor-

Eventos e viagens para o próximo trimestre

- Chás com Palestra sobre diversos temas, to-
das as quartas feiras exceto dia de almoço. 

- Almoços - 11/07 – Almoço Mensal - Mas-
sa com Galeto - Participe da Campanha do agasa-
lho - Local Geraldo Santana; 

08/08 – Almoço em Homenagem aos Pais 
- Cardápio Paella - Local ASTTI; 12/09 – Almoço 
Mensal - Cardápio Churrasco - Local a Confirmar.

- Homem de Rede - A AACRT, ASTTI E 
SINTTEL estão preparando para o mês de setembro o 
evento do Homem de Rede, que irá homenagear os 
homens de rede aposentados e ativos. Fique atento 
e informe-se na Coordenação de Eventos da AACRT. 

- Turismo  - A AACRT em agosto está programando 
um Pacote para o Rio de Janeiro, interessados em participar 
devem contatar a Coordenação de Eventos da AACRT.  

- Seminário Fetapergs:  - No perío-
do de 03 a 05 de julho, a Diretoria da AACRT, 
juntamente com a Rainha da Fetapergs, Hil-
da Gonçalves Diogo, estará participando do 
10º Seminário de Aposentados e Pensionistas 
do Estado do RS, realizado pela Fetapergs, 
que acontecerá no Hotel Serra Nevada em 
Canela/RS. 

mações. Seja também um voluntário!

Teatro para os Sócios
O Grupo Qualidade de Vida promoveu uma 

ida ao teatro no dia 20/04 para assistir a peça “Inimi-
gos de Classe”, com a participação de 21 sócios.

2º Torneio de Jogos - 
Espaço Convivência
Esta edição contará com novas modalidades de 

jogos, além dos tradicionais. Veja o calendário: Futebol 
de Mesa: 02.07 e 09.07; Canastra: 03.07 e 10.07; 
Dominó: 04.07 e 18.07; Sinuca: 05.07 e 12.07; Esco-
va: 06.07 e 13.07; Futsal: 06.07, 13.07 e 20.07; Xa-
drez: 16.07 e 23.07; Pontinho: 17.07; Pebolim: 19.07; 
Damas: 20.07; Pife: 24.07; General: 25.07.

A área de eventos, como sempre, no segun-
do trimestre de 2012 promoveu passeios, chás com 
palestras e almoços comemorativos, trazendo muitos 
associados e familiares até a AACRT. 

Na área de turismo, no dia 02/06 levou um 
grupo de 90 pessoas a Nova Petrópolis, em visita à 
Festimalha. O roteiro do passeio incluiu ainda uma 
visita à vinícola Vina do Lago, quando o grupo sa-
boreou um almoço italiano na cantina da vinícola.


