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Caminhar é tudo de bom
Na caminhada do dia 24 
de junho, o ônibus com o 

grupo se dirigiu até a ASTTI 
para fazer uma trilha no ter-
reno da sede social daquela 

associação. 
No percurso definido 

previamente pelos profes-
sores da Veloz, após fazer o 
alongamento a turma cami-

nhou no meio das árvores 
por mais de trinta minutos 

e parou em uma tenda 
montada com mesinhas 

e cadeiras para saborear 
os deliciosos quitutes de 

uma mini festa junina, que 
contou com pinhão, pipoca, 
pés de moleque, amendoim 

e sucos, oferecidos pelas 
duas associações.

Desde o lançamento oficial do projeto Caminha-
das com Acompanhamento e Alongamento, no dia 25 
de abril deste ano, o grupo de praticantes continua firme 
e forte em suas duas saídas semanais, sempre orienta-
das pelos especialistas da Veloz - Assessoria Esportiva.

A rotina é bem variada, pois os participantes 
(associados da AACRT e da ASTTI acompanhados pelo 
PGS), fardados com a camiseta, toalha e garrafa de 
água do projeto, se encontram na sede da AACRT pela 

Primeiros reflexos do PGS: 
Reajuste no plano de saúde UNIMAX reduzido a 11%
 

Após varias roda-
das de negociações, os 
representantes das en-
tidades AACRT e ASTTI 
e UNIMED Porto Alegre   
acordaram que o rea-
juste anual do plano de 

saúde regulamentado UNIMAX, que vai vigorar a 
partir de 01 de julho de 2013, será fixado em 11%.

Apesar das argumentações das entidades e 
das ações demonstradas no combate ao aumento 
da utilização (que teve redução efetiva do uso), a 
UNIMED estava irredutível em sua posição de rea-

PGS chega ao interior

justar o plano em 20,32%, alegando que os custos 
do setor de saúde (exames, materiais, equipamen-
tos, insumos, procedimentos e diárias hospitalares)  
haviam crescido muito acima da inflação no último 
ano.

O  grande trunfo nas negociações para as en-
tidades obterem a redução do índice apresentado 
pela UNIMED foram os resultados dos oito meses de 
implantação do PGS, cujos esforços concentrados 
trouxeram resultados na melhoria da qualidade de 
vida dos associados que a ele aderiram e proporcio-
naram uma economia financeira ao plano de saúde 
UNIMAX. A prova disso é que o índice de utiliza-

ção (I.U.) de jul/2012, que era de 103%, passou 
para 86,41% em jul/2013 (resultado acumulado 
dos últimos doze meses). Nossos ganhos financei-
ros oriundos da implantação do PGS, que ainda são 
pequenos, foram absorvidos pela alta no custo dos 
procedimentos do setor da saúde.

Assim, após diversas rodadas de negociação, 
a UNIMED finalmente aceitou a contraproposta das 
entidades de um índice no valor de 10% de reajuste, 
mais 1% para continuar financiando o PGS, o que, 
nos próximos doze meses, deverá reduzir ainda mais 
o índice de utilização do plano e permitir uma nego-
ciação de reajuste ainda melhor.

Chegou a vez do interior do estado receber os be-
nefícios do Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS. 
A etapa do interior do Programa terá início em julho e 
deverá ser finalizada até novembro deste ano.

A implantação será operacionalizada pela Hospi-
talar, empresa que gerencia o projeto na Capital, inicial-
mente nas cidades que possuem um número mínimo de 
15 sócios potencialmente portadores de doenças crôni-
cas, sendo elas Novo Hamburgo, Taquara, Caxias do Sul, 
Taquari, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Guaíba, Pelo-
tas, Rio Grande, Lajeado, Passo Fundo, Tramandaí, Cruz 
Alta, Santo Ângelo, Osório, Imbé, Capão da Canoa, Ijuí 
e Erechim.

As entidades (AACRT e ASTTI) já enviaram uma 
carta aos usuários identificados como potenciais doentes 
crônicos na metade de junho, explicando sobre o PGS 
e informando que no decorrer do ano receberiam uma 
ligação da Hospitalar para convidá-los a aderir ao Pro-
grama, realizando posterior visita domiciliar pela equipe 
do PGS.

Os Delegados Regionais de cada uma das cidades 
selecionadas pelo PGS se dispuseram a ajudar a levar in-
formações sobre o Programa aos associados de suas De-
legacias, auxiliando o trabalho da equipe da Hospitalar.

CRONOGRAMA

manhã, às 9h., de onde partem, em um ônibus contra-
tado, para pontos diversos na  cidade, como o parque 
Marinha do Brasil, a ESEF da UFRGS, a beira do Rio 
Guaíba, o CETE do Menino Deus, entre outros lugares 
adequados para o alongamento e a caminhada.

A turma faz um bom alongamento primeiro e de-
pois sai para caminhar, sendo que os mais idosos ou 
com algum problema de locomoção caminham por um 
trecho menor e no seu ritmo, enquanto que os mais re-
sistentes se aventuram numa rota mais longa, mais ace-
lerados. Terminado o tempo de 45 minutos a uma hora, 
a turma se reúne novamente para retornar à AACRT. Isso 
acontece todas as segundas e quintas-feiras, quando o 
tempo está bom. Quando chove, o grupo vai direta-
mente para a ASTTI onde faz as suas atividades em uma 
área coberta. Os alongamentos acontecem às terças e 
sextas-feiras, das 10h às 11hn, na Sede da AACRT.

Trilha na ASTTI
 

Massagem Relaxante
Para os associados participantes do PGS que não 

optaram em fazer parte da caminhada ou do alonga-
mento, o Programa vai oferecer, a partir de julho (exclu-
sivamente para os usuários do PGS) a massagem rela-
xante quick massage.

Período  Cidades  
18/7 e 19/7  Guaiba   
22/7 até 25/7  Caxias do Sul  
1/8 até 8/8  Novo Hamburgo 
   e Taquara  
12/8 até 16/8  Tramandai, Osório, 
   Imbé e Capão  
19/8 até 23/8  Taquari   
19/8 até 23/8  Santa Cruz  
1ª quinzena setembro Santa Maria  
2ª quinzena setembro Pelotas e Rio Grande 
1ª quinzena outubro Lajeado, Cruz Alta, Ijuí 
   e Santo Ângelo  
2ª quinzena outubro Passo Fundo e Erechim 
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 Editorial

 Verifica-se que na sociedade, 
hoje em dia, não é fácil encontrar al-
guém que saiba escutar. Muitos ouvem, 
mas são poucos os que escutam. No di-
cionário da língua portuguesa, ouvir é 
ter o sentido de audição e escutar é ou-
vir prestando atenção. Prestar atenção 
não é um detalhe de pouca importân-
cia – faz toda a diferença! Sobretudo, 
quando experimentamos a necessidade 
de que alguém nos compreenda. Atu-
almente são poucos os que realmente 
escutam os outros com interesse. E é 
certo e sabido que, se as pessoas não 
se escutam umas às outras, a socieda-
de deixa de existir. E se for levado aos 
lares, deixa de existir família. No lugar 
dos familiares que convivem no mesmo 
lar, surge um conjunto de indivíduos 
que, por pura coincidência, vivem na 
mesma casa.

E, evidentemente, não dese-
jam ser aborrecidos com problemas 
que não são os seus. Isso gera o iso-
lamento, que acaba por gerar apatia, 
a qual, mais cedo ou mais tarde, leva 
ao desespero. Escutar é, naturalmen-
te, uma demonstração de amor. Uma 
demonstração de genuíno interesse 
pela pessoa amada. Deixar de escutar 
é, simplificando, começar a deixar de 
amar. Devemos aprender a escutar com 
interesse. Escutar é, entre outras coisas, 
saber colocarmo-nos nas circunstâncias 
dos outros. Assim, veremos os aconte-
cimentos com serenidade e compreen-
são. E mais facilmente desculparemos, 
quando isso for necessário. Mas sobre-
tudo, encheremos este nosso mundo de 
caridade, que é aquilo que ele tem mais 
necessidade.

Diretoria Executiva

Obituário

NOME DATA  DATA  NATURALIDADE
 NASCIMENTO FALECIMENTO

A saúde em tópicos
Saúde

1. A Associação está levando o 
PGS - Programa de gerenciamento da 
Saúde aos participantes do plano de 
saúde  Unimax residentes no Interior do 
estado. Através de carta específica e do 
contato do Delegado da sua Região, o 
usuário portador de alguma das doenças 
crônicas elencadas receberá a necessária 
orientação sobre a importância da ade-
são ao Plano (PGS).

2. Graças à ativa participação do 
PGS, os valores decorrentes da taxa de 
sinistralidade diminuíram consideravel-
mente, ou seja, o trabalho desenvolvido 
já começou a incidir favoravelmente no 
reajuste da mensalidade do Plano Uni-
max que será aplicado a partir de 1º de 
julho 2013.

3. Em oito meses de trabalho, o 
PGS obteve sucesso em apenas 35% das 
adesões pretendidas mas, ainda assim, 
os resultados foram bastante animadores 
e estão correspondendo ao esforço e  à 
gradativa busca de resultados.  

4. O PGS não inibe, de maneira 
nenhuma, a sua escolha ou utilização 
médica, nem substitui o médico de sua 
confiança, pelo contrário, sua função é 
orientar e tecnicamente oferecer apoio 
nos procedimentos prescritos por ele.

5. O grande ganho do participante 
com necessidades clínicas é na fidelização 
continuada ao médico de sua confiança. 
Ele conhece você mas não inicia o aten-
dimento por questionário de perguntas, 
principalmente sobre seu passado clínico. 

6. O PGS presentemente não atua 
nas especialidades Oncologia e Psiquia-
tria. Será estudada uma forma de buscar 
a integração dessas enfermidades clinicas 
no Plano.

7. Lembre-se de que os profissio-
nais do PGS tornam-se seus “anjos da 
guarda”:  são interessados e extremamen-
te profissionais, cuidam e prestam aten-
ção em você, além de tirar suas dúvidas 
e orientá-lo para melhorar sua saúde e 
qualidade de vida.

8. Precisamos dar continuida-
de ao PGS e nos dedicarmos mais ao 
trabalho de cuidar da saúde do parti-
cipante para ser evitado, quando pos-
sível, a utilização de uma emergência, 
por exemplo, que custa R$ 400,00 
(quatrocentos reais) para o plano.

9. Um dos próximos objetivos 
da AACRT é buscar uma solução para 
os 800 aposentados da CRT, que não 
possuem nenhum plano de saúde.

10. Para elevar sua qualidade de 
vida a AACRT faz três recomendações: 

a) Praticar diariamente toda a 
possível atividade física ao seu alcance.

b) Evitar o ócio e o sedentarismo. 
Estes vilões só prejudicam você (venha  
participar e se distrair nos eventos e 
oficinas oferecidas pela associação).

c) Os efeitos práticos destas re-
comendações serão sentidos no seu 
bem estar e na possível redução e con-
trole dos medicamentos de uso conti-
nuo.  

Onde Está você???

Orientações importantes para a vacinação 
do adulto e do idoso

IDADE VACINA      DOSE
VACINA Hepatite B (1) (Grupos vulneráveis)  Três doses   
20 a 59 anos Vacina hepatite (recombinante)
 Dupla Tipo Adulto (dT) (2)   Uma dose
 Vacina adsorvida difteria e tétano adulto a cada dez anos
 Febre Amarela (3)      Uma dose 
 Vacina Febre Amarela (atenuada)  a cada dez anos
 Tríplice Viral (SRC) (4)   Dose única
 Vacina sarampo, caxumba e rubéola
60 anos e mais  Hepatite B (1) (Grupos vulneráveis)  Três doses
 Vacina hepatite (recombinante)
 Febre Amarela (3)     Uma dose 
 Vacina Febre Amarela (atenuada)  a cada dez anos

 Influenza Sazonal (5)   Dose anual
 Vacina Influenza (fracionada, inativada)
 Pneumocócica 23-valente (Pn23) (6)  Dose única
 Vacina pneumocócica 23-valente
 (polissacarídica)
 Dupla Tipo Adulto (dT) (2)    Uma dose 
 Vacina adsorvida difteria e tétano adulto a cada dez anos

Parentes de sócios 
efetivos podem ser 

sócios contribuintes 

JOSE ANTONIO PAIM BORGES 08/09/1949  07/04/2013  PASSO FUNDO
GESSY VILAGRANDE BARBOZA 05/08/1934  08/04/2013  PORTO ALEGRE
JALDO GONCALVES ALMADA 01/07/1932  01/05/2013  PORTO ALEGRE
JACY RIOS DA  SILVA 12/06/1928  14/05/2013  SANTA MARIA
CECILIA CAROLINA GESKE PEREIRA 04/12/1917  21/05/2013  PORTO ALEGRE
OLIVIO PEREIRA DA ROCHA 30/07/1935  22/05/2013  PORTO ALEGRE
NOELCI DE AZEVEDO FERNANDES 02/05/1932  25/05/2013  PORTO ALEGRE
ZILDA GONCALVES DE BARCELLOS 29/11/1950  30/05/2013  PORTO ALEGRE
NARA ELENA BRANDÃO BRAGA 21/07/1954 04/06/2013  PORTO ALEGRE

A pedido dos associados do 
interior, estamos dando início 
a uma nova seção no Jubila-
do, na qual os interessados 
em localizar ex-colegas (as-
sociados da AACRT) poderão 
divulgar os nomes de quem 
queiram saber o paradeiro 
para restabelecer contato. Es-
ses nomes deverão ser envia-
dos para o e-mail da AACRT 
(aacrt@aacrt.com.br), com a 
discriminação da finalidade 
(Publicação na coluna “Onde 
está você? do Jubilado), iden-
tificando-se com nome e tele-
fone.

PGS ajuda sócia a se locomover
A equipe do PGS, ao cumprir as suas atividades no Programa, se depara com alguns associados 

em situação bastante delicadas de saúde.
Um exemplo disso aconteceu em uma visita domiciliar que identificou que a associada da ASTTI, 

Gislanda Moraes, ex-telefonista aposentada, não estava mais saindo de casa para se tratar, com grandes 
dificuldades de locomoção e dores em decorrência do uso de aparelhos ortopédicos nas pernas.

Após o problema ser trazido para o os gestores do Programa e identificada a real necessidade de 
uma ajuda para que a associada pudesse se fortalecer, sair de casa e retomar o seu tratamento, o pedido 
foi excepcionalmente aprovado, sendo as necessárias 25 seções de fisioterapia em domicílio custeadas 
pelo PGS.

Depois de dois meses de seções, realizadas duas vezes por semana, Gislanda voltou a sair de casa e voltou ao 
seu tratamento normal.

Estimule seus parentes a se tornarem sócios 
da AACRT e usufruírem de um plano de saúde Uni-
med completo a um custo muito inferior ao de um 
plano individual. A aprovação de mudanças “ad re-
ferendum” no Estatuto da AACRT em 2011 permitiu 
que pessoas do grupo familiar dos sócios efetivos 
até o terceiro grau de parentesco consanguíneo e 
até o segundo grau de parentesco por afinidade, 
cônjuge ou companheiro” sejam aceitos como no-
vos sócios contribuintes, permitindo a estes e a seus 
dependentes que usufruam das  vantagens de grupo 
do plano de saúde e do seguro de vida, além das 
outras atividades oferecidas pela Associação. 

Que parentes podem se associar?
Parentes consangüíneos: de1º Grau - Pai, Mãe, 

Filhos e Menores sob guarda; de 2º Grau - Irmãos, 
Avós e Netos; de 3º Grau - Tios, Sobrinhos, Bisnetos e 
Bisavós (neste grupo incluem-se ainda os cônjuges dos 
parentes consanguíneos). 

Parentes por afinidade do cônjuge ou 
companheiro(a): de 1º Grau - Enteados, Menores sob 
guarda e Sogros;  de 2º Grau: Netos e Avós.



Delegacias

AACRT na Delegacia de Caxias do Sul 

Reunião das Delegacias 
em Porto AlegreAlmoço semestral da Delegacia de NH

Arraiá da Telefonista
O Arraiá da Telefonista deste ano será realizado na 

AACRT no dia dois de julho, em decisão conjunta das di-
retorias da AACRT,  ASTTI e SINTTEL, com o intuito de pro-
mover a segurança dos associados com referência as ma-
nifestações violentas que vêm ocorrendo nos últimos dias 
de junho. As entidades decidiram sediar os três almoços 
das telefonistas que estão programados até o fim do ano. 
No dia 12/07 o almoço acontecerá na AACRT.

Dia das Poderosas
Aconteceu no dia 24 de maio na AACRT mais um evento 

do Dia das Poderosas, atividade que já faz parte do Calendário 
da Associação, reunindo mais de 50 mulheres associadas da 
AACRT de todas as idades. 

A animação da festa se deu por conta do diretor de tea-
tro Pedro Delgado, que levou uma pequena amostra 
da montagem da próxima peça da oficina de teatro 
da AACRT, surpreendendo a todos com a atuação do 
grupo de associadas atrizes.

A outra atração foi o concurso da Poderosa do 
Ano, com a eleição da associada Maria Salomé. A de-
cisão dos jurados foi difícil,  pois a disputa aconteceu 
entre mulheres lindas e charmosas que desfilaram com 
desenvoltura e sensualidade, mostrando o poder e o 
talento da mulher telefônica. O evento foi encerrado 
com um coquetel e muita festa.

Semana do Aposentado - Agosto de 
2013 - Participe com sugestões  de atividades 
- entre em contato com o serviço social.
1º Torneio Estadual da AACRT - Será re-
alizado no Hotel Araça - Praia do Araça de 04 
a 07/11/2013. Inscrições no Serviço Social.
2º Torneio de Jogos começa em agosto 
- Entre em contato com o Serviço Social para 
conhecer o calendário de jogos.

EVENTOS DO TRIMESTRE

Participe dos próximos eventos:

Chás: todas as quartas-feiras, exceto dia de almoços. Sendo a última quar-
ta-feira do mês um chá com música.

Almoços: Julho: 10/07 – Comida Campeira – Geraldo Santana; Agosto: 
14/08 – Paella – Astti; Setembro: 11/09 – Churrasco – Astti

Samba do Aposentado: Dia 06/07 – das 16hs as 21hs – AACRT; Dia 
03/08 – das 16hs as 21hs – AACRT; Dia 14/09 – das 16hs as 21hs – AACRT

Turismo:  Dia 13/07 - Feira de Inverno em Flores da Cunha - visita à feira 
e almoço - saida às 8h. da AACRT

De 27/08 a 02/09  - Porto Seguro – BA - HOTEL TERRA BRASIL - pacote 
com passagem aérea ida e volta + hotel com café da manhã + Traslado + city 
tour + transfer todos os dias pela manhã para a Praia. 

Inscrições e Valores na Coordenação de Eventos.

Chás
Abril: chá com teatro sobre a Dengue promo-

vido pela Prefeitura de Porto Alegre - 55 pessoas; chá 
com Palestra “Tudo sobre Vacinação” - participantes do 
PGS se vacinaram contra a Gripe H1N1 - 98 pessoas; 
na última quarta-feira do mês chá com música, com 
animação do professor Ângelo Tupinambá ao violão e 
voz - 84 pessoas. Maio - aconteceram três chás: pa-
lestra sobre Hipertensão “Mitos e Verdades”; chá com 
música com animação do professor Ângelo Tupinambá 
ao violão e voz e chá com Bingo, com uma média de 
frequência de 55 pessoas. Junho - chá tradicional chá 
para colocar a conversa em dia - 71 pessoas; no dia 
19, chá com palestra sobre Bem-estar e saúde com a 
empresa Vida Mais, com a exposição de colchões de 
massagens e outros produtos da empresa - presença 
de 50 pessoas.

Almoços
Abril - churrasco na ASTTI com a participação 

de 235 pessoas - ao longo da tarde música mecânica 
e música ao vivo.  Maio - galeto na ASTTI - Homena-
gem ao dia das mães com entrega de lembrança e 
música ao vivo com o professor Ângelo - 265  pessoas. 
Junho - feijoada no Geraldo Santana - 262 pessoas 
presentes.  

Violão e Cavaquinho
Este ano a associação passou a oferecer aulas 

de violão e cavaquinho aos sócios, através do profes-
sor Ângelo Tupinambá. 

As aulas de violão acontecem nas quartas e 
quintas-feiras em dois horários, pela manhã e à tarde. 
As aulas de cavaquinho são nas quartas feiras à tarde.

Samba do Aposentado
Desde o mês de abril, sempre no primeiro sábado 

de cada mês, acontece uma roda de samba e pagode 
para os sócios na sede da AACRT, num dia dedicado a 
música, dança e diversão para todos os participantes do 
Samba do Aposentado.  Os sócios que tiverem interesse 

em participar, podem buscar seu ingresso na Coordenação de Eventos da AACRT.

Programa de Capacitação ao Voluntariado 
Entre os dias três e oito de junho, a associação promoveu, através do seu Serviço 

Social, o 3º encontro de Capacitação ao Voluntariado, reunindo voluntários do interior e 
da capital no Convento dos Freis Capuchinhos, em Porto Alegre. A capacitação foi  coor-
denada pelas assistentes sociais Vera e Isabel, ambas da AACRT. 

O encontro foi aberto pela Diretora Social Marly, prosseguindo com técnicas espe-
cíficas que objetivaram a integração e sensibilização do grupo.  

O trabalho de capacitação utilizou dinâmicas de grupo, técnicas de alongamento 
e relaxamento, trabalhos de colagem, slides com mú-
sica e mensagens de reflexão, palestra da Hospitalar 
com enfoque nos cuidados básicos para a realização 
de visita hospitalar, palestra e dinâmica de grupo com a 
UNIMED com enfoque dirigido ao voluntário e cuidador 
e, ainda, apresentação da Gerência e Coordenadorias 
de Saúde e Administração da AACRT, que explanaram 
sobre assuntos importantes em relação aos planos Uni-
med, Centro Clínico e seguro de vida.

O encontro contou com a participação do dire-
tor de teatro Pedro, que atua na oficina Teatro da Asso-
ciação apresentando técnicas de descontração e dando 
um brilho a mais ao encontro.

No dia 8, o encontro foi encerrado com chave de ouro, quando foi oferecido um 
delicioso almoço realizado na Associação pelo voluntários Enoir Kovalski, Felipe Dias da 
Silva, Ezequiel Soares Nunes,Artur Nelson Ribeiro, ficando o preparo dos deliciosos quitutes 
da sobremesa com a Diretora Marly .

A primeira reunião das Delegacias Re-
gionais em 2013 aconteceu no dia seis de ju-
nho, no auditório da AACRT, em Porto Alegre, 
trazendo 23 representantes do interior, entre 
delegados e vices, para receberem as últimas 
informações sobre os acontecimentos da as-
sociação e levarem para as suas cidades.

Na pauta estavam a apresentação do 
Relatório da Diretoria da AACRT referente às 
atividades desenvolvidas em 2012, o Balanço 
Patrimonial e Resultados de 2012, Plano de 
ação e orçamento das Delegacias Regionais 
para o ano de 2013, a apresentação da Hos-
pitalar sobre o PGS contendo as adesões de 
set/12 a abr/13 e discussão de caráter ope-
racional das adesões dos usuários residentes 
no interior do RS, reajuste contratual do plano 
de saúde Unimax.

Representação da AACRT, composta pelo presidente Newton, pelos dire-
tores Darci (Adjunto) e Jairo (Tesoureiro), pelo conselheiro Jorge Oir e pelo De-
legado Regional de Lajeado Augusto da Matta, esteve em Caxias do Sul no dia 
22 de maio, onde se reuniu com 38 associados daquela região em um evento 
de integração, de busca de uma solução para o espaço da sede da Delegacia 
Regional e para prestar informações sobre o Programa de Gerenciamento da 
Saúde - PGS que será implantado em Caxias do Sul.

O almoço semestral da Delegacia de Novo Hamburgo, promovido 
pela AACRT, ocorreu no dia 26 de junho, no Restaurante Hamburgo Grill, 
em NHO. A comitiva da AACRT, composta pela diretoria e representantes 
do Conselho de Administração esteve presente e o presidente Newton falou 
sobre o Programa de Gerenciamento da Saúde, reajuste do plano de saúde 
Unimax e também sobre as atividades já programadas para este ano. O 
almoço foi organizado pelo delegado Clóvis Pereira.



Previdência

Cantar faz bem pro espírito 
e alegria prá alma.
Sílvia Schaeffer - 
Coordenadora do Coral

Saúde

Você faria parte  de um plano odontológico na AACRT?

Nova Diretoria da ANAPAR inicia mandato 2013/2016

ANAPAR promove 
curso básico em 

Previdência Complementar 
em Porto Alegre

ANAPAR - XIV Congresso Nacional 
de Participantes em Vitória-ES

A ANAPAR realizou o XIV Congresso Nacional dos Participantes e a Assembleia 
Geral anual de seus associados nos dias 16, 17 e 18 de Maio deste ano, no Centro 
de Convenções do SHERATON VITÓRIA HOTEL, na cidade de Vitória (ES). A AACRT 
levou um  grupo de mais de 60  pessoas ao evento. 

O Congresso aconteceu nos dias 16 e 17 e apresentou seus temas em quatro 
painéis onde foram abordados: conjuntura econômica, política e social; panorama da 

previdência pública no Brasil e no 
mundo; panorama da previdência 
complementar e fomento do sistema 
e aspectos jurídicos da previdência 
complementar. 

A Assembleia Geral realizou-
-se a partir de 17h30min do dia 17 
e manhã do dia 18 de maio, quan-
do os associados presentes discuti-
ram e deliberaram sobre o balanço 
de 2012, o orçamento de 2013, o 
relatório de atividades da diretoria, 
o plano de ação para 2013 e a Elei-

ção da Direção da ANAPAR para o triênio 2013/2016, a qual reconduziu a presidente 
Cláudia Ricaldoni e seus companheiros de chapa a um novo mandato de três anos.

X Seminário de Participantes 
de Fundos de Pensão ANAPAR Sul

 
 A  Regional do Rio Grande do Sul da ANAPAR (Associação dos Participantes 
de Fundos de Pensão) está promovendo  o seu X Seminário de Participantes de Fun-
dos de Pensão  sobre Previdência Complementar,  que acontece nos dias 08 e 09 de 
novembro de 2013, em Porto Alegre – RS, no Auditório da A I A M U (Associação 
dos Agentes Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre), na  Rua dos Andradas, nº 
1234 – 8º andar –Edifício Santa Cruz - Centro Histórico.

 No evento, que aguarda a presença de 250 participantes de todo o Brasil, 
serão debatidos temas como: FUNPRESP – A  nova previdência do Servidor Público, 
Previdência Complementar – Perspectivas e Desafios, Aspectos Jurídicos do Contrato 
Previdenciário e ANAPAR -  sua representação na defesa dos Participantes. 

Informações  através do telefone (51) 3254-7305 ou 
e-mail: seminarioanaparrs@terra.com.br 

Nova composição do GINP
    O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária – GINP foi criado em 

1994, inicialmente para defender os direitos dos aposentados da CRT junto ao seu 
fundo de pensão e ainda hoje mantém-se atento aos assuntos da Previdência Privada 
(Fundação Atlântico de Seguridade Social) e da Previdência Complementar Pública e 
Privada.

No ano de 2012 a composição do GINP evoluiu, passando a receber como 
membros  os Presidentes da AACRT e do SINTTEL/RS, quatro representantes de cada 
entidade (AACRT e SINTTEL/RS) integrantes dos órgãos administrativos, um assessor da 
área jurídica e um assessor da área atuarial, totalizando 12 participantes.

Seguindo essa nova definição, na reunião do dia 17 de junho, na sede da 
AACRT, foram integrados quatro novos membros ao grupo, sendo eles: Jairo Baroni 
Castoldi - Diretor Tesoureiro da AACRT, Rui Gastão Silva de Oliveira - membro do 
Conselho de Administração da AACRT,  Dirceu Borges - Diretor Executivo do Sinttel e 
Ana Maria Albernaz - Diretora de Base do Sinttel.

A AACRT sediou o Módulo Básico 
do curso em Previdência Complementar 
nos dias três e quatro de junho, promovi-
do pela ANAPAR, que contou com a par-
ticipação de 32 pessoas, representantes 
da AACRT, Sinttel, SindiPetros e Fetrafi-
-RS, patrocinadores do curso. O curso 
apresentou os seguintes temas: Aspectos 
da Doutrina Previdenciaria Básica; Cus-
teio de Plano Previdenciário; As Modali-
dades Clássicas de Planos Previdenciá-
rios; Previdência no Brasil e no Mundo.

AnaparPrev – Garanta o futuro de sua família

A AACRT, na qualidade de defensora dos seus associados, identificou que o 
plano AnaparPrev, que a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão 
(Anapar) oferece, é uma ótima alternativa para os filhos e netos dos seus associados. 
Para isso, devem apenas tornar-se sócios da Anapar.

Criado especialmente para os associados da entidade, que sabem da impor-
tância de investir agora para assegurar um bom padrão de vida na aposentadoria, o 
AnaparPrev é a melhor opção para quem quer proporcionar a sua família um futuro 
tranqüilo.

O plano é instituído pela Anapar e administrado pela Petros, um dos maiores 
fundos de pensão do país.

Além da estrutura e competência da Petros, uma das grandes vantagens do 
plano é a taxa de administração cobrada, de 4% – muito baixa em comparação com 
o mercado. Faça simulações e busque informações no site da www.anapar.com.br 
ou da Petros www.petros.com.br/petrossite/servicos/hotsiteanaparprev/design/html/
index.html, ou ligue para o 0800 025 35 45 e informe-se.

Coberturas do Plano Odontológico

O plano deverá ter as seguintes coberturas, 
conforme as exigências da ANS - Agência Nacional 
de Saúde Suplementar:  atendimento de Urgência e 
Emergência;  diagnóstico; saúde bucal (limpeza, orien-
tação e aplicação de flúor); exames de raio X; restau-
rações, adequação do meio bucal, ajuste oclusal, etc.; 
tratamento gengival; tratamento de canal; Cirurgia 
(extrações, frenectomia labial etc.); prótese (aprovada 
mediante avaliação técnica de avaliadores); odonto-
pediatria (atendimento infantil). Os demais serviços 
não previstos pelo plano (tais como ortodontia,  clare-
amento e  próteses) poderão ser oferecidos de forma 
extraplano, custeados pelo beneficiário do plano. 

Alguns associados têm solicitado que a AACRT ofereça al-
gum convênio na área odontológica, a exemplo do que é feito na 
área da saúde através da Unimed. 

O plano a ser contratado precisa oferecer atendimento em 
todo o estado, em rede de consultórios, com um valor de mensa-
lidade reduzido.

Entretanto, para que se torne viável a implantação de qual-
quer plano odontológico, a garantia do equilíbrio do mesmo exige 
o ingresso mínimo de 400 usuários, com uma mensalidade previs-
ta de R$ 25,00 para cada usuário.

A fim de realizar um levantamento de intenções, solicita-
mos a quem quiser aderir ao plano odontológico, que entre em 
contato com a área de atendimento da AACRT pelo telefone (51) 
3219-1050 ou pelo e-mail aacrt@aacrt.com.br e manifeste o 
seu interesse e o de seus dependentes, se for o caso, informando 
nome, endereço e telefone para contato.

A partir deste levantamento a diretoria da AACRT poderá 
decidir sobre a contratação ou não do plano odontológico.

Aviso aos Segurados
AACRT alerta os associados 

que participam da apólice de se-
guro de vida da AACRT que o perí-
odo de solicitação da indenização 
por invalidez acidentária é de doze 
meses após o acidente, prescre-
vendo o direito  após este período.

Alteração de Endereço

Canais de Comunicação com a AACRT: 
Ouvidoria: (51) 9654.8118 / ouvidoria@aacrt.com.br
faleconosco@aacrt.com.brUSO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

AUSENTE

FALECIDO

RECUSADO

MUDOU-SE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO

DESCONHECIDO

OUTROS (ESPECIFICAR) _____________________________

_____ / _____ / _____    ____________________________________________________

               DATA   RÚBRICA DO RESPONSÁVEL

_____________________________________________________________________________________

   VISTO   

Teve início no dia 3 de junho o 
mandato dos novos dirigentes da ANA-
PAR, eleitos pela assembleia dos as-
sociados em Vitória (ES) no dia 18 de 
maio deste ano. A única chapa inscrita 
na assembleia foi referendada por una-
nimidade e tem Claudia Ricaldoni como 
Presidente, José Ricardo Sasseron (vice-
-presidente), tendo sido eleitos na sua 
composição representantes da ANAPAR/
SUL: Itamar P. Russo para a Diretoria de 
Planos, Convênios e Eventos; José Joa-
quim Marchisio (CEEE) e Manuel Valen-
te (CEEE) para o Conselho Fiscal; Ledir 
Gamba -(BANRISUL) Diretor Regional Sul 
e os Conselheiros Deliberativos: Eva Be-
atriz Teixeira Corrêa, Luiz Carlos Pereira 
(CEEE), Marco Antônio Kong (PETROS), 

Orlando Gomes Franco(PETROS), Rober-
to M Bossle e Silvia Beatriz Schaeffer.

Anuidades e fortalecimento da 
luta dos participantes – A assembleia 
aprovou o aumento da anuidade para 
trinta reais e traçou uma série de metas 
para fortalecer a entidade e a luta dos 
participantes sempre em parceria com 
entidades sindicais, associações de apo-
sentados e com os dirigentes eleitos dos 
fundos de pensão. A AACRT e outras en-
tidades que bancam o pagamento para 
seus sócios, com número acima de 500 
inscrições, tiveram aprovado um valor di-
ferenciado na anuidade como incentivo 
pelo pagamento acumulado, fato este 
também aprovado em assembleia. 

Informamos que não será possível realizar alteração do endereço 
diretamente no site, em virtude de procedimentos de segurança e ques-
tões técnicas.

Ainda assim, é importante que o sócio mantenha seus dados (En-
dereço e Fones Celular e Fixo), sempre atualizados, por e-mail ou tele-
fone.


