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Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS
Uma oportunidade única 

Sócios que estão participando do PGS contam suas experiências

Lisete Krug
“Entrei no Programa de Gerenciamento da Saúde porque senti que não estava 

cuidando como devia de minha saúde, pois sou diabética, senti a necessidade de um 
acompanhamento melhor. Iniciei em janeiro deste ano e já recebi duas visitas em minha 
casa, além de três telefonemas.  Estou achando o Programa excelente, faz com que a 
questão saúde esteja mais presente no meu dia a dia e resulta que dou mais atenção 
aos controles fundamentais para o meu bem estar. Agora minha glicemia está mais 
próxima dos valores normais. Eu acho que mais pessoas deviam participar do Programa, 
porque nele sentimos que estamos sendo cuidados, que alguém com conhecimento da 
área de saúde está prestando atenção em nós e isto nos dá segurança.” 

Jairo Baroni Castoldi 
“Eu decidi participar para ter um melhor controle, disciplina e organização com o trato da saúde, 

pois nunca nos sentimos doentes e vamos deixando a medicação, visitas ao 
médico de lado, sem a prioridade que o tema merece. Por este fato é que 
em dezembro de 2012 aderi ao programa de forma espontânea, acreditan-
do na proposta e nos resultados futuros. Estou satisfeito com o resultado do 
Programa. Os responsáveis pelo atendimento são extremamente profissionais, 
procurando orientar sobre exames, especialidades médicas a consultar e prin-
cipalmente acompanhando sua evolução clinica. Eu diria que a mudança é re-
cente, mas já mudei minha visão sobre a importância da medicação e também 
a outros hábitos não muito saudáveis que eu mantinha. Para o associado que 
ainda não participa do PGS, eu diria que não deveria perder a oportunidade 
que está sendo oferecida, alguém ajudando a cuidar e a cobrar o cuidado 
com a saúde, essencial na atual fase de nossas vidas, só tenho a agradecer.”

Iolanda Bohn
“ Eu resolvi participar do Programa em outu-

bro do ano passado porque aos 17 anos descobri 
que era hipertensa e na minha cidade (Três de 
Maio) não tinha cardiologista. Eu tinha que viajar 
para outra cidade para me consultar. Por isso vim 
para Porto Alegre. Por isso entrei no Programa: 
para me cuidar mais. Acho que o Programa coloca 

regras na sua vida. Tira as suas 
dúvidas e faz com que a gente se 
cuide melhor. Esse controle nos 
faz observar melhor as coisas que 
precisamos fazer para melhorar 
a nossa saúde. É uma pena que 
mais pessoas na associação não 
utilizem o PGS. Algumas pesso-
as me disseram que não estão 
entrando porque pensam que 
assim passarão a ser vigiados. 
Acham que a Associação quer ver 
o que elas estão fazendo. O que 
é uma bobagem. Que interesse a 

Associação teria nisso? Outras pessoas acham que 
não precisam. É preciso divulgar mais. Conversar 
mais com as pessoas sobre os benefícios de seguir 
o Programa de Saúde.”

Veja nesta edição: Programa de Caminhada e Alongamento na AACRT pelo PGS

Até o final de março o Programa de Gerencia-
mento da Saúde conta com a participação de 545 as-
sociados (entre AACRT e ASTTI), que já estão 
se beneficiando das orientações e controles 
da equipe PGS da Hospitalar.

No verão, como a maioria dos gaú-
chos sai da cidade em férias com a família, 
as novas adesões ao Programa foram aquém 
do esperado,mas no final de março os con-
tatos já foram mais positivos demonstrando 
que as pessoas querem qualificar mais as 
suas vidas, agregando saúde e vitalidade. 

Em 2013, nos eventos de maior pu-
blico da AACRT, a Hospitalar estará presente 
com um dos seus profissionais para tirar dúvidas sobre o 
Programa de Gerenciamento da Saúde e/ou pré-agen-
dar visitas para adesão.

É preciso ter paciência, 
mas o resultado aparece. E vale a pena!
Algumas pessoas tem demonstrado um pouco de 

impaciência com o trabalho desenvolvido no Programa 
de Gerenciamento da Saúde, principalmente porque 
não querem perder tempo respondendo as perguntas 
do questionário inicial feito na primeira visita, que é de 
fato longo. 

Este questionário, porém, é essencial para o 
trabalho, porque define o quadro real de cada um e 

estabelece o ponto de partida para que 
possa ser ajudado na mudança de com-
portamento em busca da melhor qualida-
de de vida e saúde. Além disso, com este 
questionário é possível medir as melhorias 
que estão acontecendo na vida do sócio 
com o Programa. 

Mas depende de cada um querer 
levar a vida de uma forma mais saudá-
vel e aprazível (dentro do melhor possível 
conforme cada quadro). De acordo com 
relatos de participantes mais antigos do 

Programa, os benefícios só começam a ser observados 
a partir da 2ª ou 3ª visita.

O PGS ajuda o seu médico a tratá-lo
Algumas pessoas alegam que não precisam do 

PGS porque são esclarecidas e possuem bons médicos 
que as acompanham.

Isso é um fato reconhecido pelos profissionais 
do PGS, que não querem substituir o seu médico de 
confiança, pelo contrário, a  sua função é estabelecer 
apoio e ajuda no autocontrole do participante do Pro-
grama, auxiliando-o a seguir corretamente o tratamen-

to prescrito pelo seu médico. O objetivo principal do 
PGS, portanto, é ajudá-lo a ter autodisciplina.

Fique atento ao agendamento
Ao acertar o agendamento de uma visita com 

um profissional do PGS, certifique-se de que vai estar 
em casa. Se tiver algum impedimento, procure ligar 
para a central de atendimento do PGS, se possível, um 
dia antes, para que a visita possa ser reagendada com 
outra pessoa que esteja aguardando. Agindo assim 
você estará ajudando no sucesso do Programa.

O número da Central de Apoio do PGS é 
3269.5006. Através da Central você pode desmar-
car visitas ou obter mais informações a respeito do PGS.

Atenção Associados
Se você ainda não foi contatado pela Hospi-

talar para aderir ao Programa de Gerenciamento da 
Saúde - PGS e entende que se enquadra no perfil 
do Programa (hipertenso, tem algum problema res-
piratório crônico ou toma medicamento de uso con-
tinuado), entre em contato com a  Central de Apoio 
do PGS através do número 3269.5006 e inscreva-se 
voluntariamente no Programa.
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No ano de 2012 os dirigentes 
das entidades AACRT e ASTTI tiveram 
a coragem de iniciar o Programa de 
Gerenciamento da Saúde, o maior e 
mais importante programa até o mo-
mento implantado. No primeiro mo-
mento visa identificar e atender os 
associados com doenças crônicas e 
num segundo momento trabalhar com 
a medicina preventiva. Dentre as seis 
empresas avaliadas, foi escolhida para 
realização do programa a Empresa 
Hospitalar Home Care. Inicialmente 
a Hospitalar está entrando em conta-
to telefônico com os associados com 
o objetivo de marcar encontro pesso-
al, buscando  saber qual o estilo de 
vida, os aspectos da vida que são es-
pecialmente valorizados, disposição 
física e/ou emocional, meio ambiente, 
manutenção da capacidade de reali-
zar tarefas intelectuais, participação 
nas atividades sociais, espiritualida-
de/crenças pessoais, satisfação com 
a vida de aposentado. São perguntas 
que devem ser respondidas através de 
questionários construídos para ava-
liar, de maneira sensível, a dimensão 
comportamental dos associados e 
não apenas o seu “estado de saúde 
ou de doença”. A busca da qualida-
de de vida pressupõe uma alimenta-
ção saudável, o estímulo à prática de 
exercícios físicos, uma boa leitura, par-
ticipação em grupos de voluntários, de 
grupos de canto coral. Nos grupos for-
mamos parcerias, exercitamos o amor 
e o respeito ao outro, evoluímos, cres-
cemos. Neles experimentamos o calor 
da amizade, a alegria pela presença 
do outro e pela partilha de experiên-
cia. Deixamos o egoísmo de lado. Nos 
tornamos mais humildes. Qualidade 
de vida pressupõe equilíbrio nas ati-
vidades, comunicação, relações com 
grau de efetividade capaz de desper-
tar sentimentos altruístas, pois o iso-
lamento não proporciona trocas e só 
leva às frustrações. Enfim, aproveite da 
dinâmica de grupos e eventos que a 
AACRT está proporcionando aos seus 
associados, cuja participação depen-
de principalmente de sua disposição 
interna.

Diretoria Executiva.

Como parte integrante do PGS (Programa de Gerencia-
mento da Saúde), em parceria com a ASTTI, a AACRT está dan-
do início a um projeto de Caminhadas com Acompanhamento 
e Alongamento contemplando inicialmente os associados das 
duas entidades que fazem parte do grupo de doentes crônicos. 
Para isto, a empresa Veloz - Assessoria Esportiva, especializada 
em condicionamento físico ao ar livre, foi contratada para con-
duzir o projeto.

A prática dessas atividades (tanto caminhada, quanto 
alongamento) auxilia no controle, tratamento e prevenção a 
diversas doenças que podem surgir com a  idade, além de pro-
porcionar ao idoso maior qualidade de vida no processo de 
envelhecimento, oferecendo melhores noites de sono e estabili-
dade do peso ideal. 

As caminhadas terão início em abril, às segundas e quin-
tas-feiras, com saída da AACRT sempre às 9h (em uma van ou 
ônibus) até o local da caminhada. O retorno está previsto para 
as 11h.

Os locais onde serão realizadas as caminhadas são AST-
TI, Redenção, CETE, Beco dos Cegos, Parcão, Gasômetro, entre 
outros. Em dias de chuva a caminhada acontece na ASTTI.

Os alongamentos estão programados para acontecer às 
terças e sextas-feiras, das 9h30min às 10h30min, na Sede da 
AACRT.

Para participar é necessário que o interessado forneça 
um atestado médico com data atual, responda a um questio-
nário de anamnese clínica e se apresente com uniforme próprio 

Caminhada e Alongamento

ALDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA    19/07/1927  09/01/2013 LIVRAMENTO/RS
GENY QUADRADO SALATINO  30/05/1923  09/01/2013 PORTO ALEGRE/RS
IVONETE SEVERO JENSEN     30/04/1948  09/01/2013 ROSARIO DO SUL/RS
JOSE TEIXEIRA AIRES    13/06/1933  09/01/2013 SAO SEPE/RS
MARIA SALETE B AGUIRRE    19/02/1943  09/01/2013 ARARANGUA/SC
NILMA MARIA SIMOES BACEDO  21/11/1940  09/01/2013 PORTO ALEGRE/RS
ANGELA GONCALVES PICCININ  25/12/1924  11/01/2013 QUARAI/RS
PAULO R DE SOUZA BAPTISTA    04/03/1950  13/01/2013 PORTO ALEGRE/RS
FLAVIO CASANOVA DE ALMEIDA    01/01/1948  20/01/2013 VIAMAO/RS
JUREMA ALVES DE SOUZA    15/02/1943  07/02/2013 PORTO ALEGRE/RS
SYLVIA GREEN DE ALENCASTRO   03/07/1926  07/02/2013 PORTO ALEGRE/RS
JANE JANETE BAZZAN RODRIGUES    22/05/1951  17/02/2013 FLORIANOPOLIS/SC
TEREZINHA PEREIRA MACHADO    01/07/1930  17/02/2013 PORTO ALEGRE/RS
NATALIO SILVA MEDEIROS    06/01/1929  22/02/2013 PORTO ALEGRE/RS
ARISTIDES M LEAL    30/12/1940  08/03/2013 PELOTAS/RS
DOLI LOPES BAPTISTA   09/03/1932  12/03/2013 SAO GABRIEL/RS
CELIA MACHADO GONCALVES  17/02/1932  19/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
VERA LUCIA FRANCO DIAS   23/11/1954  20/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
RUI CARLOS ALMEIDA SCHLEICH  13/04/1945  21/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
IEDA PINTO DE LIMA   24/09/1938  28/03/2013 CARAZINHO/RS

para a prática.  
A presença também é uma condição importante para a 

permanência no programa, que permite o máximo de três faltas 
justificadas por mês. Acima deste limite o associado será convi-
dado a se retirar para abrir vaga para outras pessoas que sejam 
mais comprometidas com a saúde.

Diferenças entre os sintomas da 
gripe comum e da gripe suína

Diante da pandemia da gripe suína, é importante reconhecer os sintomas da 
doença de forma rápida e precisa, e, considerando-se que estamos quase entrando 
no inverno - estação em que são comuns os casos de gripe forte - vale a pena saber a 
diferença entre uma simples virose e a influenza suína.

Sintomas  Gripe comum  Influenza 
Febre   Não chega a 39° Febre alta (39°)  
       com inicio súbito 
Dor de cabeça  Pouca intensidade Intensa
Calafrios   Esporádicos  Frequentes 
Cansaço   Moderado  Extremo 
Dor de garganta  Intensa   Leve 
Tosse   Menos  intensa  Contínua e seca 
Muco   Forte e com
    Congestão Nasal Pouco comum
Dores musculares Moderada  Intensa 
Ardência nos olhos Leve   Intensa 

Associados com 
mais de 90 anos 

tornam-se 

Beneméritos

O Conselho de Administra-
ção aprovou, na reunião ordinária 
do mês de março de 2013, “ad 
referendum” da Assembleia Geral 
Ordinária, a passagem de todos os 
associados com mais de 90 (noven-
ta) anos de idade e daqueles que 
completarem 90 anos de idade, de 
sócios efetivos para sócios benemé-
ritos, tornando-se remidos do pa-
gamento das mensalidades.

Fonte: Organização Mundial de Saúde

Consulte o Site  - www.veloz-rs.com e as redes 
de relacionamento: Facebook – Veloz Assessoria Esportiva - 
Twitter - twitter.com/velozrunners 

 Para os associados que desejam participar da Ca-
minhada e Alongamento, informem-se com a Coordenação 
de Eventos da AACRT.

Fone: (51) 3219-1050 
Email: coord.eventos@aacrt.com.br 



Grupo de Trabalho Pró-Memorial CRT 
O grupo de trabalho designado para criar o projeto do Memorial CRT, nomea-

do pelo Conselho de Administração na Ata n° 182, de 19/04/2012, após nove meses 
de trabalho, apresentou o resultado aos membros do Conselho de Administração na 
reunião ordinária de 26 março de 2013, que aprovaram a criação através da Reso-
lução n°001.

Devido à ocupação do espaço indicado para a instalação do Memorial, pela 
área da Saúde, ficou estabelecido que em até 24 meses, será retomada a implantação 
do Memorial. 

Fonte: BOVESPA
Nunca foi tão fácil comprar aquele desejado produto em “suaves” 

prestações. Você olha aquele valor mensal e ele parece tão pequeno! Até 
daria para pagar. O problema é que nessas pequenas prestações estão em-
butidos altíssimos juros. O crédito nada mais é do que a antecipação de um 
prazer, só que, geralmente, é preciso pagar caro por essa antecipação. Será 
que vale a pena? Sabe aquela televisão que você está namorando? Em vez 
de financiar em 12 meses e descobrir que pagou com o valor dos juros da 
prestação quase duas tevês, mas levou só uma, guarde o dinheiro para fazer 
esta compra à vista. Lembre-se: a tevê não vai sair correndo da loja. Ela es-

tará lá, esperando você o tempo que for necessário.
Esta é a teoria do investimento: conter os im-

pulsos gastadores de hoje para garantir o futuro de 
amanhã. Quando o assunto é comprar a prazo, é 
preciso ter em mente como funcionam os juros no 
Brasil, porque são os juros que aumentam a cada 
mês:

Aulas de violão e cavaquinho
A AACRT deu inicio em março a aulas de violão e cavaquinho com o professor 

Angelo Tupinambá.
As aulas de violão acontecem nas quartas e quintas-feiras, em um horário pela 

manhã e em outro pela tarde. Já as aulas de Cavaquinho acontecem nas quartas-
-feiras, somente em um horário à tarde.

Eventos na AACRT

A AACRT está totalmente focada na saúde dos 
associados. Por isso, sempre que possível,  vem in-
tegrando em seus eventos e atividades informações 
importantes sobre saúde, seja ela física, mental ou 
mesmo financeira.

Chá do mês
Durante os três chás do mês de março foram trazidos especialistas que falaram 

sobre finanças pessoais, música e informações sobre Programa de Gerenciamento da 
Saúde, todos trazendo mais de 60 pessoas até a AACRT. 

Sempre tem algo novo para aprendermos. Participe!

Samba do Aposentado 
PARTICIPE DO SAMBA DO 
APOSENTADO DA AACRT!

A partir de ABRIL, em todos os primeiros SÁBADOS do 
mês, das 15 às 20h, a AACRT estará realizando uma Roda de 

Samba e Pagode para os 
Associados.

Como os ingressos 
são limitados, é preciso 
que os interessados em 
aproveitar essa oportuni-
dade retirem com antece-
dência seus convites  com 
a Coordenação de Eventos 
da associação.

Torneio de Jogos AACRT 2013 

Primeiro almoço do ano
O primeiro almoço do ano ocor-

reu no mês de Março, no clube Geraldo 
Santana contando com a participação de 
220 pessoas. No cardápio foi oferecido 
um Buffett Executivo, com diversos tipos 
de comidas e uma saborosa sobremesa, 
além do costumeiro bolo de aniversário, 
que homenageou o dia das mulheres e 
os aniversariantes do mês. Houve ainda 
sorteio de brindes e música, ao vivo e 
mecânica.

Surge a primeira Rua CRT
Através do esforço e luta da Delegada Regional de Rio Grande, Sra. Dalva 

Leal Martins, conquistamos, pela primeira vez, a denominação “Companhia Rio-
grandense de Telecomunicações - CRT” para uma via pública municipal.

O Decreto de número 12.012, assinado pelo Prefeito Municipal Alexan-
dre Duarte Lindenmeyer na data de 04 de março de 2013, concedeu o nome da 
CRT a uma via pública do município de Rio Grande.

Agradecemos o trabalho e a dedicação da Sra. Dalva, a qual já está 
negociando data para a devida inauguração, que contará com a presença de 
representantes dos órgãos administrativos das entidades AACRT, ASTTI e SINT-

Um novo torneio de jogos estará 
começando na AACRT em primeiro de 
abril, com início todos os dias às 14h.

As disputas vão ocorrer nas se-
guintes categorias:

Futebol de Mesa, Escova, Pontinho, 
Canastra, Pife, Sinuca, Xadrez e Pebolim.

Prestigie com a sua torcida. In-
forme-se sobre o calendário de Jogos. 

Participe e torça!

BAILE DA FETAPERGS
No dia 24 de Janeiro, Dia do Aposentado, ocorreu o Baile da FETAPERGS, reunindo 900 pessoas no salão do 

Clube Farroupilha. Os associados escolhidos em dezembro para participar do Miss e Mister FETAPERGS (Rosa Alpoim Leite 
e Victor Hugo Saldanha Garcia), desfilaram no final da tarde para a grande premiação, sendo que o querido associado 
Victor Hugo foi escolhido pelos jurados como Mister FETAPERGS 2013.

Na torcida estavam presentes 50 pessoas da AACRT fazendo barulho pelos nossos representantes.

Sa
ú

d
e 

Fi
n

an
ce

ir
a

O outro lado: 
a sedução do crédito

Veja como os juros funcionam contra você
Dívida de R$ 1.000,00
Juros de 10% ao mês (exemplo)
Juros sobre o saldo devedor

Período Saldo Juros Pagamento Saldo
1.000,00 100,00 0,00 1.100,00

1º mês 1.100,00 110,00 161,44 1.048,56

2º mês 1.048,56 104,86 161,44 991,98

3º mês 991,98 99,20 161,44 929,73

4º mês 929,73 92,97 161,44 861,27

5º mês 861,27 86,13 161,44 785,95
6º mês 785,95 78,60 161,44 703,11
7º mês 703,11 70,31 161,44 611,98
8º mês 611,98 61,20 161,44 511,74
9º mês 511,74 51,17 161,44 401,47
10º mês 401,47 40,15 161,44 280,18
11º mês 280,18 28,02 161,44 146,76
12º mês 146,76 14,68 161,44 -0,01
Total 937,27 1.937,28

Juros sobre juros Como perder



USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATA   RÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

   VISTO   
Liminares contra a UNIMED - 

Um tiro no pé!!!

“Eu sempre agradeço primeiro a 
Deus e também pela existência da 
AACRT, que nos possibilita continuar 
a escrever nossa história, trazendo-
-nos a grande alegria de viver e a 
felicidade, que não é um destino e 
sim uma grande viagem, que temos 
que aproveitar com toda a plenitude, sem medos, 
abraçados à coragem, desprendimento e envolvi-
mentos.”
Rosa Maria da Silva Mello

A tragédia de Santa Maria também nos atingiu

A associada Niura de Assis Cardoso entrou em contato conosco para informar 
sobre o falecimento do seu filho Emerson Cardoso Paim,  em 05/02/2013,  no in-
cêndio da boate Kiss,  em Santa Maria. 

 A AACRT  manifesta a sua mais profunda consternação pela tão prematura e 
inexplicável perda sofrida pela nossa associada Niura.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração, por seu Presidente, de acordo com o 

Artigo 16, Parágrafo 2º, Incisos I e II e Artigo 32, do Estatuto, convoca os 
Associados da AACRT, quites com a Tesouraria, para a Assembleia Geral Or-
dinária que será realizada na sede social, sita na Rua Dr. Ramiro D’Ávila, 176, 
em Porto Alegre – RS, no dia 30 de abril de 2013, às 14h00 em primeira cha-
mada com a presença de 2/3 dos Associados ou às 14h30min em segunda e 
última chamada com qualquer número de Associados, para deliberarem sobre 
o seguinte:

1  – Relatório da Diretoria Executiva do ano de 2012;
2  –  Balanço Patrimonial e de Resultados do Exercício Social de 2012; e
3 – Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração refe-

rentes ao Exercício Social de 2012.
Porto Alegre, 12 de abril de 2013.
Newton Lehugeur - Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES – AACRT

Plano de Saúde

Nossas homenagens a 
Sylvia Green de Alencastro (07/02/2013)

Lá se foi mais um dos esteios da AACRT. 

Sylvia Green de Alencastro faleceu em sete (07) de fevereiro e o senti-
mento que ficou é de que um dos quadrados da colcha de patchwork em que 
se constitui a AACRT desapareceu, deixando um vazio insubstituível em seu 
lugar.

Sylvia foi uma das pioneiras na associação. Trabalhou desde o início em 
funções e cargos diversos e ajudou a “carregar o piano” nos piores momentos. 

Desde o início participou do sonho de dar vida à AACRT: em 1980 
foi Tesoureira Suplente,  passando a Diretora Tesoureira entre 1982 e 1984. 
Exerceu o cargo de Diretora Secretária de 1988 a 1992.  Foi suplente do 
Conselho Fiscal nos períodos de 1986 a 1988 e de 1992 a 1994 e suplente 
do Conselho de Administração de 1994 a 1996. 

Dedicou sua aposentadoria, tempo em que poderia estar descansan-
do, a ajudar a transformar a associação nessa grande família que é hoje. Só 
parou quando não podia mais andar sozinha para vir até aqui. Ainda assim, 
quando a colega Maria Helena podia buscá-
-la, vinha aos chás e almoços. Sempre ma-
quiada e perfumada.

Sylvia é um modelo a ser seguido. Um 
exemplo de voluntariado e dedicação à nos-
sa categoria.

É por toda essa história que rendemos 
as nossas homenagens à companheira Sylvia 
e agradecemos profundamente pela sua im-
prescindível obra em favor de todos nós da 
Associação dos Aposentados da CRT.

As entidades AACRT e ASTTI estão 
buscando de todas as formas reduzir os 
reajustes do nosso plano de Saúde. Ações 
para uma melhor qualidade de vida têm 
se intensificado com as promoções espor-
tivas, sociais e culturais, além da implan-
tação do PGS - Programa de Gerencia-
mento da Saúde, do qual já começamos 
a colher os resultados.

As direções das duas entidades, 
com a consciência de suas responsabili-
dades e com a coragem que sempre tive-
ram, vão buscar todas as formas para a 
redução dos reajustes do Plano de Saúde.

Agora chegou a hora de entrar-
mos nos processos, nos quais a justiça 
concedeu liminares,  para defendermos 
os usuários do plano, porque em ultima 
análise são eles quem pagam para aque-
les que tiveram liminares concedidas.

IMPORTANTE DIZER QUE AS LI-
MINARES NÃO  SÃO UMA POSIÇÃO 
DEFINITIVA DO JUDICIÁRIO, POIS NO 
MOMENTO EM QUE HOUVER O JUL-
GAMENTO DO MÉRITO E QUANDO 
PROVARMOS O PREJUÍZO DO COLE-
TIVO, OS OPORTUNISTAS DE PLANTÃO 
QUE SE PREPAREM, POIS SEU PATRIMO-
NIO SERVIRÁ PARA PAGAR A DÍVIDA.

Já listamos todas as liminares, 
agora vamos relacionar o patrimônio de 
cada um, principalmente os automóveis, 
para que no momento oportuno, possa-
mos colocá-los em garantia do paga-
mento.

Nós estamos pagando para os 
espertos, mas nunca esqueçam:

“QUEM RÍ POR ULTIMO 
RÍ MELHOR” 

Vacinação contra a Gripe Aviária

Coral grava CD

Mais três meses para migrar ao Unimax

O Grupo de Co-Gestão, formado pela AACRT/ASTTI e Unimed Porto Ale-
gre, estendeu aos usuários do Plano de Saúde Não Regulamentado mais três me-
ses para migrar ao UNIMAX. No período de 01 de abril  a 28 de junho de 2013, 
poderão migrar para o Plano Regulamentado UNIMAX, levando consigo todos os 
dependentes registrados no plano Não Regulamentado (filhos maiores de idade, 
sogros, avós, pais, etc.). Esta é a última oportunidade concedida para a migração.

foto da coral

Nos dias dois e nove de maio, das 9 às 12h e das 14 às 18h, a AACRT estará 
disponibilizando em sua Sede um posto de vacinação contra a gripe H1N1 (Gripe 
Aviária). Quem já aderiu ao Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS será con-
templado com a vacina de forma gratuita, aos demais interessados será oferecido o 
desconto de 10% sobre o valor contratado com a IMUNOCLIN.

A Diretoria Executiva 
da AACRT autorizou o 
coral, no ano em que 
completa 8 anos  de 
fundação (13 de abril 
de 2005), a gravar um 
CD contendo músicas 
dentre as que apresen-
ta em seu repertório. 
Aguarde e prestigie o 
trabalho do grupo.


