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Seguro de Vida em 
Grupo está garantido

O Conselho de Administração, atendendo pedido da Diretoria Exe-
cutiva, aprovou, “ad referendum” da Assembleia Geral Extraordinária, 
visando o aumento do corpo de associados e principalmente a oxigenação 
dos planos de saúde e de seguros de vida, a abertura da categoria de Só-
cio Contribuinte Convidado. Com isso, a partir de 01 de outubro de 2014, o 

Mais uma vitória conquistada 
em uma situação que parecia ser 
de impossível solução: após resci-
são contratual solicitada pela Con-
fiança Companhia de Seguros, a 
partir de 1º de outubro de 2014, a 
seguradora Icatu Seguros S/A assu-
me integralmente, por cinco anos, 
a apólice do Seguro de Vida em 
Grupo de aproximadamente 1.200 
associados, mantendo a cobrança 
dos mesmos valores até setembro 
de 2015. O Contrato de Seguro de 
Pessoas com a empresa seguradora 
Icatu Seguros S/A e o Acordo Ope-
racional e Comercial com a empre-
sa corretora Amauri Bueno Seguros 
já estão assinados.

O grupo de trabalho institu-

ído pelo Conselho de Administra-
ção em março passado, composto 
pelos Diretores Newton Lehugeur e 
Jairo Baroni Castoldi e pelos Con-
selheiros Paulo Roberto Vieira da 
Rocha e Ivo Antônio Amaral Luiz, 
com assessoria técnica da empresa 
Mirador - Atuária e do escritório de 
advocacia Moraes & Torres Moreira 

Advogados Associados,  após rea-
lizar estudo sobre as apólices, deu 
início à busca de uma nova segu-
radora para amparar os sócios da 
AACRT participantes das apólices 
vigentes. 

Depois do envio de carta 
convite a oito empresas corretoras, 
quatro delas apresentaram pro-
postas, tendo sido vencedora do 
processo como empresa corretora 
a Amauri Bueno Seguros e como 
empresa seguradora a Icatu Segu-
ros S/A.

Para que as novas apólices 
sejam efetivadas, a empresa corre-
tora Amauri Bueno Seguros estará, 
de 01 de outubro de 2014 a 30 de 
setembro de 2015, entrando em 
contato direto, em nome da AA-
CRT, com cada um dos sócios par-
ticipantes das apólices anteriores, 
para assinatura da nova Proposta 
de Adesão, indicação de seus be-
neficiários e atualização de seus 
dados cadastrais.

No dia 24 de setem-
bro foram assinados o 
Contrato de Seguro de 
Pessoas com a empresa 
seguradora Icatu Se-
guros S/A e o Acordo 
Operacional e Comercial 
com a empresa corretora 
Amauri Bueno Seguros.

SÓCIOS CONTRIBUINTES LEIAM COM ATENÇÃO

II Torneio Estadual 
de Jogos  

 
VOCÊ NÃO PODE 
FICAR DE FORA 

DESSA!!!

Depois do sucesso do I tor-
neio Estadual de Jogos, o II Torneio, 
que ocorrerá no período de 03 a 
07 de novembro, vem com tudo!!!

Desde a estrutura do Hotel 
Fazenda Figueiras, em Imbé, até o 
número de dias ampliado, tudo foi 
planejado para que mais associa-
dos possam desfrutar da alegria de 
participar e conviver com seus anti-
gos colegas da CRT. 

Além dos jogos em si, as ati-
vidades contarão com muito lazer, 
massagem, caminhadas, estímulo 
do raciocínio lógico, da psicomo-
tricidade e memória, entre outros 
entretenimentos. 

As modalidades de jogos que 
serão disputadas são: Canastra, 
Damas, Dominó, Escova, Futebol 
de Mesa, Futsal, General, Pebolim, 
Pife, Pontinho, Sinuca e Xadrez. 

O investimento total do para 
participar do evento é de apenas 
R$300,00 para sócios jogadores e 
R$750,00 para sócios não jogado-
res. Não perca tempo e se inscreva 
com o Serviço Social AACRT. 

sócio contribuinte titular poderá associar, na condição de sócio contribuinte convidado, pes-
soas de seu grupo familiar de primeiro grau de parentesco consanguíneo (pai, mãe e filhos), 
considerando-se também inclusos os cônjuges ou companheiros(as) do sócio contribuinte e 
dos parentes. Para maiores esclarecimento favor entrar em contato com a Coordenação Ad-
ministrativa da AACRT, através do telefone (51) 3076-2450.

Convites 
para o Baile 
da AACRT

Novo Fone: (51) 3076-2450

A partir do almoço do dia 
oito de outubro já estarão 
disponíveis para compra 
os convites para a Festa 
de Final de Ano da AACRT, 
que vai se realizar no dia 
06 de Dezembro(Sábado), 
no clube  Geraldo Santana.

AGILIZE-SE 
E GARANTA 
SEU LUGAR. 
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Saúde

Na presente edição do infor-
mativo vamos nos ater ao desem-
penho do Programa de Gerencia-
mento da Saúde – PGS, programa 
implantado pelas entidades AACRT 
e ASTTI a partir do mês de setem-
bro de 2012, o qual atualmente 
conta com a adesão de aproxima-
damente 1.200 associados parti-
cipantes do Plano de Saúde Regu-
lamentado UNIMAX. Verifica-se a 
olhos vistos a melhora nas condi-
ções e da qualidade de vida dos 
mesmos, influenciada diretamente 
pelo acompanhamento da saúde. 
O problema do número crescente 
de associados portadores de do-
enças crônicas não está associado 
ao analfabetismo, ao baixo grau 
de escolaridade e nem a condi-
ção precária de habitação e am-
biente e sim ao estresse, vinculado 
diretamente ao processo abrupto 
e antissocial de privatização da 
Companhia Riograndense de Te-
lecomunicações – CRT. Por isso, a 
faixa etária em que se concentra o 
maior número de associados com 
esse diagnóstico está entre os 50 e 
65 anos de idade e comparando 
os diagnósticos das doenças apre-
sentadas, as hipertensivas são a de 
maior incidência. Agora que já se 
passaram dois anos da implanta-
ção do atendimento aos crônicos, 
estamos iniciando estudos para 
implantação do Programa de Saú-
de Preventiva, o qual, além de con-
tinuar com a sistemática do hábito 
de vida saudável, orientações de 
autoconfiança da própria saúde e 
foco na promoção e reabilitação 
da saúde, vai proporcionar ofici-
nas diversas, tais como: de nutri-
ção, atividades física, segurança 
na terceira idade, saúde bucal, te-
rapia ocupacional, palestras com 
profissionais de saúde e participa-
ção em programas de conscienti-
zação. Estamos satisfeitos e felizes 
que o desafio da busca da melho-
ria da qualidade de vida, através 
do investimento crescente em me-
didas preventivas e na promoção 
da saúde, está influenciando e fa-
zendo bem à saúde de um grande 
número de associados.

Diretoria Executiva. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 
DA SAÚDE - AGOSTO

No interior, as visitas prossegui-
ram, tendo em agosto ocorrido nas ci-

No mês de agosto/14, o PGS 
atendeu 1.204 assistidos. 

Do total de 1.373 inclusões no 
mês , houve  19 exclusões  (por desis-
tência, óbito e exclusão do convênio) , 
fechando o mês com  1.204 assistidos 
acompanhados.

O grupo de participantes do PGS está 
estratificado da seguinte forma:

dades de Taquari, Santa Cruz e San-
ta Maria.  Em setembro as cidades 
visitadas foram Tramandai, Osório, 
Capão da Canoa, Imbé,  Pelotas e 
Rio Grande.

No Programa  Oncológico, o 
mês de julho/14 encerrou-se  com 
12 indicados incluídos, sendo que, 
em  agosto,  duas pessoas migraram 
para o PGS, pois finalizaram seu tra-
tamento oncológico e possuíam do-
ença crônica.

Acompanhamento aos sócios e 
dependentes hospitalizados

Curso de Cuidadores

O primeiro Curso de Cuida-
dores promovido pela AACRT/AST-
TI e operacionalizado pela Hospi-
talar aconteceu de 14 de agosto 
até seis de setembro, contando 
com a participação de 16 alunos.  

Devido ao sucesso da pri-
meira turma, em 30 de outubro 
terá início a segunda edição do 
Curso, ministrado na sede da Hos-
pitalar, com 42 horas-aula (seis 
horas de prática), em três blocos, 
com aulas às quintas e sextas à 
noite e sábados das 8h30min às 
17h10min.  

Os profissionais envolvidos 
no curso são: médicos, odontólo-
go, advogado, assistente social, 
psicólogo, enfermeira, nutricionis-
ta, fisioterapeuta, fonoaudióloga e 
farmacêutica. 

 
A Diretoria e o Conselho de 

Administração da AACRT tem se mos-
trado preocupados com o elevado nú-
mero de internações de seus sócios e 
dependentes. 

O Serviço Social e 
um grupo de associados 
voluntários da AACRT há 
algum tempo desenvolvem 
um projeto de visitas hospi-
talares e acompanhamen-
to aos internados, buscan-
do levar a estes um pouco 
de conforto e apoio.

Como reforço a es-
tas ações, o Programa de 
Gerenciamento da Saúde - PGS deu 
inicio a um projeto de acompanha-
mento às internações, cujo objetivo é 
dar um suporte ao doente no tocante 
a manutenção da sua hospitalização 
ou agilização da continuidade do 
tratamento em casa, via Home Care 
da Unimed, nos casos em que este 
procedimento seja viável.

Para desenvolver essas duas 
atividades, é essencial que se saiba 
com rapidez quem são os sócios in-
ternados. A Unimed disponibiliza um 
relatório onde é possível identificar 

as internações, porém essa 
informação vem com uma 
defasagem de tempo, o 
que prejudica o acompa-
nhamento.

A única forma de se 
ter esta informação em tem-
po real, ou seja, enquanto 
o sócio ou seu dependente 
ainda está no hospital, é se 
o familiar avisar a AACRT.

Colabore com os Programas de 
Acompanhamento a sócios internados: 
avise a associação quando acontecer 
qualquer internação com seu familiar. 

Telefone para 3076-2450 
e peça para falar com as assis-
tentes sociais do PGS (Lauana 
ou Beatriz).

CELIA TERESINHA PAIVA LEITE  28/01/1931  11/07/2014 PORTO ALEGRE
WILMA GARCIA MOLARINHO  16/07/1931  11/07/2014 VIAMÃO
ERAGO CRAS COIMBRA   03/05/1941  13/07/2014 PORTO ALEGRE
JALMAR TADEU DA SILVA   11/04/1949  16/07/2014 PORTO ALEGRE
MARIA HORTENCIA DALLA NORA BAS 18/05/1944  21/07/2014 CRUZ ALTA
NANCY PINTO DA CUNHA  16/08/1926  06/08/2014 PORTO ALEGRE
MAGALI MARIA DO CARMO SASSI 04/11/1948  09/08/2014 VERANÓPOLIS
EVERTON LUIZ DE CASTRO PAVANI  05/02/1950  10/08/2014 PORTO ALEGRE
TANIA MARIA FERREIRA ALVES  03/05/1952  14/08/2014 SANTANA DO LIVRAMENTO
RAYMUNDO CORREA DE SA  12/11/1945  25/08/2014 ARROIO DO SAL
ANDRE ROUSSELET DULAC  16/04/1951  27/09/2014 PORTO ALEGRE

VISITAS DOMICILIARES

Informações e pré-inscri-
ções podem ser efetuadas através 
do telefone 3269-5000. O custo 
do investimento é de R$ 380,00 
e pode ser parcelado em entrada 
(à vista) e mais uma parcela com 
cheque para o dia 17/11.

Grupo de Caminhada do PGS reunido 
no Acampamento Farroupilha após 
a caminhada pelas proximidades do 
Gasômetro.



EventosInterior

Delegacia Regional de 

Oficina de Informática  
Pensando em inovar/trocar/reciclar a Oficina de Informática que aconte-

ce todas as terças e sextas-feiras à tarde na Associação, a Diretora Social Marly 
de Roma, a Assistente Social Vera e o voluntário João Andrade, facilitador da 
oficina estiveram na cidade de Dois Irmãos visitando a oficina de informática 
que ocorre há 10 anos, na Escola Imaculada com parceria da prefeitura Muni-
cipal. A visita proporcionou muitas trocas de experiências e ideias que, a partir 
de uma pesquisa de interesse, poderão ser implementadas em 2015!!! Aguar-
dem a Pesquisa e as novidades!

ALMOÇO MENSAL
•	O	 almoço	 de	 outubro	 será	

um	buffet	executivo	no	dia	08/10,	no	
clube	Geraldo	Santana.	Participe!!!

•	No	almoço	de	setembro	foi	
oferecido aos sócios um suculen-
to churrasco na ASTTI, que contou 
com a presença de 250 pessoas.

•	Em	agosto	(dia	13),	como	forma	de	homenagear	os	pais,	a	equipe	
de	chefs	Nei	Silva,	Reynaldo	Mello,	Magnus	Casara,	Osvaldino	Moraes	e	
Paulo Renato Moreira,  prepararam três maravilhosas paellas, que encanta-
ram os quase trezentos presentes. 

    

Atividades do Coral 
O	coral	continua	trabalhando	muito	este	ano.	Em	20	de	julho,	foi	re-

cebido	na	Sociedade	de	Canto	Progresso	de	Campo	Bom,	onde	participou	
do	Festival	de	Corais.	No	feriado	de	sete	de	setembro,	o	coral	se	apresentou		
em	Nova	Hartz;	em	27	de	setembro,	em	Esteio;	em	28/09	participou	do	
11º	Encontro	de	Coros	do	Grêmio	Náutico	Gaúcho.	Em	11	de	outubro	fará	
parte	do	IV	Festival	de	Coros	de	Farroupilha.

Festa do Homem de Rede
A	Festa	do	Homem	de	Rede,	realizada	no	dia	12	de	setembro,	foi	

mais	uma	vez	organizada	em	conjunto	entre	AACRT,	ASTTI	e	SINTTEL,	no	
Galpão	Crioulo	da	ASTTI,	reunindo	280		técnicos	ativos	e	aposentados	da	
área de Rede. 

Conforme	 manda	 a	 nossa	 tradição,	 no	
cardápio foi servido pão e salsichão com molho, 
regado a chopp. 

Foram homenageados os seguintes repre-
sentantes	dos	trabalhadores	da	Rede:	Mulher	de	
Rede - Zeneida dos Santos Farias, indicada pela 
ASTTI;	Homem	de	Rede	Ativos	-	Diogo	de	Farias,	
indicado pelo SINTTEL;	Aposentado	-		Jorge	Oir	
da	Silva,	indicado	pela	AACRT.

De	16	a	23	de	setem-
bro	a	AACRT	levou	100	
pessoas a Porto Seguro 
em uma exitosa viagem 
de turismo. Os associa-
dos que participaram 
do turismo promovido 
pela associação adora-
ram	a	experiência	e	já	
estão esperando pela 
próxima viagem.

Viagem a Porto Seguro

CD finalizado
O	CD	contendo	músicas	de	diver-

sos estilos interpretadas pelo coral ficou 
pronto. Agora falta apenas a finalização 
da	capa,	fotos,	textos	e		créditos	que	vão	
constar	da	embalagem	do	CD.	

“O Outro Olhar 
do Envelhecimento”

A	Diretoria	Social,	através	do	Serviço	Social,	e	o	Grupo	
Qualidade de Vida, promoveram nos meses de Julho e Agosto 
de	2014	a	atividade	“O	Outro	Olhar	do	Envelhecimento”,	cujo	
objetivo	foi	visitar,	conhecer,	conviver,	avaliar	e	discutir	diversos	
formatos do envelhecimento. 

Na	atividade,	duas	 Instituições	de	 Longa	Permanência	
para	 idosos	 (ILPI)	 receberam	 	 doações	 arrecadadas	 entre	 os	 sócios	 ou	 confeccionadas	
pela	Oficina	de	Artesanato:	no	dia	31	de	julho	-	Associação	Educacional	e	Beneficente	
Emanuel	(Lar	Feminino)	-	cada	uma	das	33	residentes	recebeu	um	kit	de	inverno	(casaco,	
toca,	manta	e	meias	de	lã)	e	material	de	higiene	pessoal	e	organizado	um	chá	com	sal-
gadinhos	e	bolos;	em	07	de	Agosto	-	SPAAN	(Sociedade	Porto	Alegrense	de	Auxilio	aos	
Necessitados)	 -	 foram	 entregues	 pre-
sentes confeccionados pela Oficina de 
Artesanato durante uma confraterniza-
ção	organizada	com	salgados,	bolos	e	
uma	 linda	apresentação	do	Coral	da	
AACRT.	

Foram	 arrecadados	 37	 quilos	
de alimentos, escovas e cremes den-
tais,	além	de	80	peças	de	roupas	e	da	
participação dos grupos de Artesana-
to,	Qualidade	de	Vida	e	do,	Coral	que	
participaram	das	visitas	às	instituições.

Almoço com a 
Delegacia de Canoas
A	 AACRT	 compareceu	 ao	

almoço	da	Delegacia	de	Canoas	
em seis de agosto, no Restauran-
te e Pizzaria Italianíssimo. Mais de 
40 pessoas estiveram presentes e 
ouviram	do	presidente	Newton	as	
últimas	notícias	de	seu	interesse.	

Inauguração da sede 
Social de Caxias do Sul
No	dia	30	de	 julho	a	 caravana	

de Porto Alegre rumou para a Delegacia 
Regional	de	Caxias	do	Sul	onde	participou	
do ato de inauguração da nova sede social 
instalada em uma excelente casa alugada 
em	parceria	com	o	SINTTEL/RS.

Com	 a	 casa	 cheia,	 a	 fita	 inaugu-
ral	 foi	 cortada	 pelo	 presidente	 da	 AACRT,	
Newton	 Lehugeur,	 pelo	 Diretor	 do	 Sinttel,	
Itamar	 Russo	 e	 pela	Delegada	 de	Caxias,	
Lurdes	Tessari,	 sendo	que,	após	os	discur-
sos	e	manifestações	protocolares,	foi	servi-
do um farto coquetel pelos donos da casa.

VII Encontro da AACRT em Laguna
O	Encontro	Anual	dos	associados	da	AACRT	deste	ano	acontece	em	

Laguna,	Santa	Catarina,	no	hotel	Laguna	Tourist,	entre	os	dias	20	e	24	de	
outubro.		As	inscrições	no	Encontro	superaram	as	expectativas,	lotando	dois	
hotéis	com	250	convidados	mais	de	um	mês	antes	do	início	do	evento.

Durante cinco dias os participantes do evento tomarão parte de muitas 
atividades,	dentre	elas	apresentação	do	Coral	da	AACRT,	o	disputado	Show	
de	Talentos,	shows	artísticos	dos	Macucos,	Boca	da	Noite,	Show	Latino,	Eles	
&	Elas,	Jantares	Especiais	-	Uma	Noite	Tropical	e	Uma	Noite	no	Cassino,	
saúde	(caminhada,	hidroginástica,	alongamento,	zumba),	cinema,	palestras	
e muita gastronomia.

Osório inicia atividades

Um grupo de representantes 
da	AACRT	(composto	por	de	Newton	
Lehugeur,	 Eva	 Beatriz	 Correa,	 Jairo	
Castoldi,	 Lisete	 Krug	 e	 Marli	 Prado	
(membros	 da	 Diretoria);	 Inês	 Za-
netti	 e	 Tabajara	 Bregão	 (membros	
do	 Conselho	 Fiscal),	 Iolanda	 Bohn	
e	 Jorge	 Oir	 da	 Silva	 (membros	 do	
Conselho	de	Administração)	 e	Már-
cia	 Souza	 (jornalista)	 participou	 do	
primeiro encontro da Delegacia de 
Osório,	ocorrida	em	1º	de	Setembro,	
que reuniu cerca de 50 associados 
de	 Capão	 da	 Canoa,	 Osório,	 Tra-
mandai, Torres e outras cidades lito-
râneas	para	confraternizar	e	receber	
informações	atualizadas	da	a	AACRT.

No	 evento,	 a	 Delegacia	 de	
Osório foi oficialmente inaugurada 
após o almoço, em cerimônia mar-
cada pelo entusiasmo e motivação 
dos delegados e associados da de-
legacia.



A minha vida de aposentada se divide 
em dois momentos distintos, antes e 
depois da AACRT. Neste último, 
reencontrei a alegria e a motivação.

Iara Alcina do Prado Padilha

A partir da proposição da Diretoria Executiva na reunião do dia 
10/03/2014, homologação do Conselho de Administração na reunião do dia 
24 de março e aprovação por unanimidade na Assembleia Geral Ordinária de 
29 de abril, foi concedido aos associados Dagomir Bernardino Martinez, Zaida 
Gussi Donadel, Saturnino Manoel da Rosa, Ivo Edgar Heilmann (in memorian), 
Dalva Leal Martins e João Galdino Paranhos, o título de Sócios Beneméritos por 
relevantes serviços prestados à Associação dos Aposentados da CRT – AACRT. 

Os sócios beneméritos foram homenageados pela AACRT no chá do dia 
dois de julho de 2014, quando receberam placas com o seguinte texto:

Em conformidade com o §3° do Art. 5° - Capítulo II - dos Sócios, Direitos 
e Deveres, do Estatuto da Associação dos Aposentados da Companhia Riogran-
dense de Telecomunicações - AACRT, pelos relevantes e imprescindíveis serviços 
prestados a AACRT e, por conseguinte, a toda comunidade de sócios telefônicos 
e seus familiares, compraz-nos conferir o título de SÓCIO BENEMÉRITO DA AA-
CRT.

Porto Alegre, 29 de abril de 2014
Conselho de Administração da AACRT
Diretoria Executiva da AACRT

Homenagem a Sócios Beneméritos

Acampamento Farroupilha

Como parceira fiel da ASTTI em diversos eventos este ano a AACRT par-
ticipou novamente do Acampamento Farroupilha, cujas atividades iniciaram 
no dia 1º de setembro e foram até o dia 21 daquele mês. 

Entre as nossas participações no Acampamento, no dia 15 de setem-
bro foi realizado o café da 
manhã do PGS; no dia 16 
de setembro a AACRT reu-
niu diretores, conselhei-
ros, colaboradores, volun-
tários e parceiros para um 
churrasco e no dia 17 de 
setembro foi a vez do chá 
no Acampamento, reunin-
do 60 associados da AA-
CRT nesta comemoração 
tão tradicional do nosso 
povo.

XI Seminário de Participantes de 
Fundos de Pensão ANAPAR Regional Sul
Nos dias 12 e 13 de setembro de 2014 reuniram-se 120 par-

ticipantes de fundos de pensão de todo o país, em Porto Alegre, no 
auditório da AIAMU, para ouvir, entre outros assuntos, a posição dos 
candidatos ao Congresso Nacional Maria do Rosário Nunes, Nelson 
Marchezan Júnior e Pompeo de Mattos, sobre o presente e o futuro da 
previdência complementar no país.

Reunião da Diretoria Executiva da ANAPAR na AACRT
A Diretoria Executiva da ANAPAR reuniu-se na sede da AACRT no 

dia 11 de setembro, aproveitando o ensejo do XI Seminário de Partici-
pantes de Fundos de Pensão que se desenrolou nos dias 12 e 13/09.

Inclusão Digital no Interior do RS Encontro Nacional 
de Federações e 

Entidades de Base  

Natal, capital do Rio 
Grande do Norte, sediou o 
Encontro Nacional de Fede-
raçoes e Entidades de Base, 
promovido pela COBAP nos 
dias 18 a 22 de setembro de 
2014, evento que proporcio-
nou aos presentes palestras, 
debates e oficinas importan-
tes para o movimento dos 
aposentados. A AACRT se fez 
representar com quatro mem-
bros da Diretoria Executiva.

AACRT no Programa 
Boca no Trombone

O presidente Newton 
Lehugeur, juntamente com a 
Diretora Social Marli Prado e 
o presidente do Sinttel, Gilnei 
Porto Azambuja, participaram 
do programa de rádio BOCA 
NO TROMBONE, gravado na 
AACRT no dia 26/08/14 (no ar 
dia 30/08), falando sobre as 
consequências da privatização 
da CRT na saúde dos aposen-
tados, o programa de saúde 
- PGS, os desafios da AACRT, 
projetos para o futuro, even-
tos e atividades desenvolvidos 
junto aos sócios. O presidente 
do Sinttel, Gilnei falou sobre os 
trabalhadores telefônicos e a 
desqualificação do serviço de 
telefonia pelas empreiteiras.

A primeira turma do curso de Inclusão Digital no Interior foi na ci-
dade de Passo Fundo, no período de 14/07/2014 a 30/07/2014, com 
20 inscritos (17 da AACRT, 1 do SINTTEL, 1 da ASTTI, 2 da AFABAN). 
Santa Maria sediou a segunda turma, no período de 25/08/2014 a 
11/09/2014, com 23 associados da AACRT concluindo o curso. 

O curso com as duas primeiras turmas realizado nas adequadas 
Delegacias das cidades foi um sucesso, tendo como pontos a destacar 

a grande integração do grupo; tur-
mas receptivas para o novo; von-
tade de aprender e compartilhar;  
compromisso com a proposta e  
índice baixíssimo de faltas.

A próxima cidade a receber 
a Inclusão Digital é Caxias do Sul, 
a partir de 13 de outubro.

A condição estabelecida 
para a realização do curso nas ci-
dades é que tenha um mínimo de 
20 alunos e máximo de 26. 

Dagomir Bernardino 
Martinez

Ivo Edgar Heilmann Zaida Gussi Donadel

Dalva Leal Martins João Galdino Paranhos Saturnino Manoel 
da Rosa


