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Edição EXTRA

Prezados Associados 
da AACRT:
Em conformidade com o Art. 37, 

Parágrafo XX do Estatuto, publicamos 
o Relatório da Diretoria Executiva, o 
Balanço Patrimonial e as Demonstra-
ções de Resultados de 2014, aprova-
dos pelo Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Assembleia Geral 
Ordinária.

Diretoria Executiva

O Relatório na íntegra está 
disponível no site www.aacrt.org.br.

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2014

O Plano de Ação para o ano de 2015, sugerido 
pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de 
Administração em reunião de 30/09/2014 (Ata nº 206), 
é o seguinte:
01 - Divulgar no Site da AACRT as informações relativas 
às despesas com exames laboratoriais e procedimentos 
com internações hospitalares; 
02 - Continuar promovendo, periodicamente, em todos 
os meios de comunicação da AACRT, o estímulo às cam-
panhas de vacinação contra a gripe e pneumonia; 
03 – Novos planos: 3.1 - Estudar a abertura de novos tipos 
de planos de saúde, mais acessíveis financeiramente; 3.2 
- Estudar a viabilização de um plano de inclusão social da 
saúde assistencial que atenda aos associados; 
04 - Estudar a criação e implantação de uma nova enti-
dade denominada de “Instituto”, voltada exclusivamente 
para o atendimento da área social; 
05 - Estudar a viabilidade de implantação de um siste-
ma de pensionato para associados, visando o cuidado 
individual e o atendimento personalizado, a segurança, 
o poder da amizade e as vantagens financeiras; 
06 - Atividades com terceiros: 6.1 - Estabelecer contatos 
com associações de aposentados congêneres oriundas 
de telefonia, organizadas em outros estados da fede-
ração a fim de promover integração, passeios, turismo, 
programas de atividades para a terceira idade e outras 
atividades pertinentes a aposentados, pensionistas e 
dependentes, etc.; 6.2 - Proporcionar ampliação de re-
presentatividade e integração junto a entidades de 
cunho social, sindical, cultural, recreativa, associativa de 
aposentados com o objetivo de divulgar a existência, o 
trabalho e a troca de experiências e inovações, quanto 
às representações externas hoje existentes e o congra-
çamento interno que a direção e associados praticam e 
objetivam; 
07 - Implantação do Memorial da CRT; 
08 - Dar continuidade a ações para conquistar novos as-
sociados. Hoje aproximadamente 1.000 aposentados se 
encontram em benefício e não contribuem para nenhu-
ma entidade associativa. Existe um grupo de ex-colegas 
da CRT que ficaram vinculados somente à previdência 
social (INSS), sem complementação da previdência pri-
vada; 
09 - Continuar mantendo o relacionamento e participa-
ção com entidades vinculadas diretamente a AACRT, tais 
como ANAPAR, SINTTEL/RS, ASTTI, FETAPERGS, COBAP, 
Fundação Atlântico e outras entidades afins, divulgando 
aos associados todas as atividades envolvidas por essas 
entidades que envolvam direta ou indiretamente os as-
sociados da AACRT; 
10 - Plano de Benefícios Previdenciário Complementar 
ANAPARPREV – continuar divulgando aos associados, 
de forma insistente e incisiva, os benefícios oriundos da 
participação dos seus dependentes no plano de benefí-
cio previdenciário complementar ANAPAR Previdência, 
utilizando-se como veículo mala direta, além da publi-
cação no informativo O Jubilado; 
11 - Estudar a normatização do Programa de Assistência 
à Saúde; 
12 - Atualizar o Estatuto da AACRT, contemplando basi-
camente quatro pontos: 12.1 - incorporar as alterações 
aprovadas “ad referendum”; 12.2 - estabelecer critérios 
para a transição de gestão; 12.3 - contemplar o processo 

das eleições (Capitulo XI do Estatuto); 12.4 - Itens que 
venham a tornar mais flexível e transparente a adminis-
tração da Entidade; 
13 - Normalizar a confecção do orçamento anual defi-
nindo limites percentuais de receitas para determinados 
itens ou rubricas, com a criação de indicadores opera-
cionais; 
14 - Estudo para informatização de todas as áreas internas 
da AACRT, visando à interligação entre as mesmas; 
15 - Dar continuidade ao Programa de Gerenciamento 
da Saúde e ao Programa da Saúde Preventiva; 
16 - Plano de ação para as Delegacias Regionais.

Plano de Ação das 
Delegacias Regionais para 2015
Foram definidas as seguintes ações para o Inte-

rior do Estado para o ano  de 2015:
1 - Dar continuidade ao plano de visitas anuais de 

Diretores / Representantes da AACRT às Delegacias Re-
gionais; 2 - Sistema de voluntariado: a - dar continuidade 
as atividades de voluntariado no interior; b - estudar a 
criação de um fundo financeiro para atender casos gra-
ves e urgentes de associados do Interior, com a devida 
comprovação; 3 - Previsão de verba orçamentária para 
passeio entre Delegacias, incluindo a visitação turística 
e roteiros gastronômicos dentro do Estado RS; 4 - Dar 
continuidade ao estudo de implantação de locais das 
Delegacias, em parceria com SINTTEL ou não (exemplo: 
Delegacia Regional de Caxias do Sul); 5 - Dar continui-
dade a programação dos almoços semestrais para cada 
Delegacia Regional e um almoço ou jantar no final do 
ano; 6 - Número mínimo de 05 associados para ter sub-
sídios em oficinas e eventos; 7 - Dar continuidade das 
visitas do PGS aos associados residentes nas Delegacias 
Regionais.

II Políticas de Gestão 

O foco principal da gestão da AACRT em 2014 
foi, como sempre, o associado. O crescimento do qua-
dro social é uma das principais bases de sustentação 
e de continuidade da associação e a conquista de no-
vos Sócios Contribuintes foi uma das principais me-
tas perseguidas durante esse exercício. As políticas e 
procedimentos operacionalizados em 2014 foram os 
seguintes:

   I Plano de Ação para o ano de 2015 Quadro de associados da AACRT
O total de sócios da AACRT em 31/12/2014 era de 

4.350 pessoas. 

Sócios Beneméritos 
O quadro de sócios beneméritos em dez/14 era 

de 40 pessoas os quais tornaram-se isentos da mensali-
dade da AACRT.

Interiorização  
Os investimentos da AACRT em suas Delegacias 

Regionais resultaram no seguinte:
Canoas - Dois almoços festivos entre os sócios, em 
24/07 e em 18/12. 
Cachoeira do Sul - Subsídio a viagem às águas termais 
em Marcelino Ramos (28/01); Chá de encontro dos sócios 
(01/04); almoço do dia das mães em Porto Alegre (14/05); 
intercâmbio com a Delegacia de Santa Maria (21/06); Natal 
Luz em Gramado - subsídio de transporte (28/10); almoço 
festivo de final de ano (17/10); festa final de ano em Santa 
Maria - subsidio transporte (13/12).   
Caxias do Sul - Aquisição móveis e utensílios nova 
sede AACR/SINTTEL (08/04);  encontro festivo com 
deslocamento a Nova Petrópolis (29/05);  inauguração 
da sede de Caxias em parceria com o SINTTEL (25/07); 
transporte até o Encontro dos Aposentados em Laguna/
RS (20/10); almoço festivo de fim de ano (26/10); trans-
porte para sócios ao jantar de  fim de ano em Porto Ale-
gre (06/12).
Lajeado - Encontro com almoço (24/07); encontro 
com almoço final de ano (16/12).            
Novo Hamburgo - Intercâmbio entre delegacia de 
Novo Hamburgo, Rio Grande e Pelotas com subsídio 
para transporte (15/10);  aquisição de móveis e utensílios 
para a sede (25/9); participação no almoço de instalação 
da Delegacia de Osório - subsídio transporte (01/09).        
Osório - Instalação de Delegacia em 01/09 com almo-
ço inaugural reunindo os sócios.
Passo Fundo - Transporte para os sócios até o almoço 
do mês em Porto Alegre (03/04).          
Pelotas - Compra de móveis e utensílios para a sede 
(12/05); participação em oficinas de artesanato (29/09); 
aquisição de plano de TV SKY para a sede (25/11); en-
contro festivo de fim de ano (28/11).           
Rio Grande - Reunião com Diretoria Executiva da AA-
CRT em Porto Alegre - transporte de Van (02/07); inter-
câmbio com delegacia Novo Hamburgo (15/10);  almoço 
festivo de fim de ano (03/12).
Santa Cruz do Sul- Encontro festivo comemora-
ção dia das mães (21/04);  jantar festivo de fim de ano 
(05/12);  transporte para participar de jantar em Santa 
Maria (13/12).
Santa Maria - Almoço em homenagem ao dia dos 
pais (30/08);  material para oficina de artesanato (19/09); 
transporte de sócios aos jogos em Imbé (17/10); aquisi-
ção de forno elétrico (25/11); transporte até jantar/baile 
AACRT (06/01); jantar festivo de final de ano em Santo 
Ângelo (13/12). 
Santo Ângelo - Ônibus para os sócios participa-
rem dos jogos em Imbé (17/06); chá festivo dos sócios 

Sócios AACRT Dez/13 Dez/14

Efetivos  3453 3366

Contribuintes 753 984

Total  4206 4350
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(08/10);  transporte para participação do almoço mensal 
da AACRT (12/11). 

Encontro com as Delegacias Regionais 
O encontro anual das Delegacias Regionais foi 

realizado nos dias  20 e 21 de maio de 2014, no Hotel 
Continental,  em Porto Alegre,  com a participação de 32 
Delegados e Vice-Delegados.

Inclusão Digital no Interior
O curso de Inclusão Digital foi ministrado pelo 

professor Alexandre Arens, numa parceria da AACRT 
com a ASTTI, SINTTEL/RS e AFABAN, começando em 
Passo Fundo, dia 14/07, passando para Santa Maria e 
encerrando-se em 17/10 em Caxias do Sul. Ao todo, 57 
associados do interior receberam o diploma de partici-
pação, sendo as aulas realizadas nas sedes das Delega-
cias Regionais. Os associados tiveram subsídio de 40%  
da associação sobre o valor do curso.

  III   Planos de Saúde 

Planos de Saúde UNIMED Porto Alegre
Em 2014 cresceu o número de sócios sem qual-

quer cobertura dos planos de saúde oferecidos pela 
AACRT, mostrando uma perspectiva preocupante com 
relação a este grupo, que já beira os 1.500 sócios em si-
tuação de risco de saúde.

Quadro de Usuários 
dos Planos UNIMED em 2014

Reajustes contratuais 
de mensalidades  
Plano de Saúde UNIFÁCIL - A partir de 1º /12/14 

foi aplicado o índice de 9,65% (nove vírgula sessenta 
e cinco por cento) de reajuste para o UNIFÁCIL.

Plano de Saúde Não Regulamentado - Defi-
nido o índice de 20% (vinte por cento) de reajuste 
contratual anual do Plano de Saúde Não Regulamen-
tado, a partir e 1º/01/15. 

Plano de Saúde UNIMAX
Após ampla negociação com a UNIMED, que 

propôs um reajuste de 17,14%, foi acordado o índice 
de 12% para reajuste anual das mensalidades do Pla-
no UNIMAX, a partir de 1º/07/14, sendo 11,5%  para 
o plano de saúde e 0,5% para o PGS. 

Benefícios Família concedidos 
no período
O Benefício Família foi concedido a 12 depen-

dentes de sócios titulares falecidos em 2014. Em de-
zembro/14 havia 56 pessoas recebendo  Benefício 
Família.

Centro Clínico Gaúcho
O Centro Clínico Gaúcho tinha 70  usuários em 

dez/14. Os reajustes para o convênio foram os se-
guintes: Reajuste Pl. Regul. (Standard) - Até 58 anos 
Região Metropolitana: 6,06% ; Reajuste Pl. Regul. 
(Standard) - acima 59 anos Região Metropolitana: 
8,40%; Reajuste Pl. Regul. (Standard) –Agregados: 
19,24%; Reajuste Plano. Regul. (Standard) - Interior/
RS: 19,24%. 

Ecco-Salva Emergências Médicas
O convênio com Ecco-Salva Emergências en-

cerrou o mês de dezembro/14 com 531 usuários, 
com um acréscimo de 24 associados em 2014. O rea-
juste do plano foi 7,84%.

   IV  Seguro de Vida

Cancelamento da Apólice da Confiança
Companhia de Seguros 
Em 20/06/14, ao ser notificada pela a Confiança 

Companhia de Seguros sobre o cancelamento das apó-
lices contratadas, a AACRT informou de forma expressa 
não ter interesse na renovação das apólices, além de 
notificá-la por estar em situação de inadimplência de 
pagamento de prêmios e requerer que fossem tomadas 
todas as providências para o pagamento das quantias 
devidas aos beneficiários, sob pena de serem tomadas 
as medidas para cobrança judicial.

A AACRT enviou carta aos 36 segurados que es-
tavam aguardando o recebimento do seguro de vida da 
Seguradora Confiança, sugerindo que entrassem na Jus-
tiça contra a mesma, com as custas iniciais do processo 
sob sua responsabilidade. A Diretoria negociou ainda 
com o advogado responsável pela causa, no caso de êxi-
to na demanda, o pagamento pelos autores de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total a ser recebido a título de 
honorários.

Apólice do Seguro de Vida em Grupo 
- Icatu Seguros
Com a rescisão contratual com a Confiança Com-

panhia de Seguros, a partir de 1º de outubro de 2014 a 
seguradora Icatu Seguros S/A assumiu a apólice do Segu-
ro de Vida em Grupo de 1.200 associados, mantendo a co-
brança dos mesmos valores até setembro de 2015.

O Conselho de Administração, em março/14, ins-
tituiu um grupo de trabalho formado pelos Diretores 
Newton Lehugeur e Jairo Baroni Castoldi e pelos Conse-
lheiros Paulo Roberto Vieira da Rocha e Ivo Antônio Ama-
ral Luiz, com assessoria técnica da empresa Mirador - Atu-
ária e do escritório de advocacia Moraes & Torres Moreira 
Advogados Associados, para estudar as apólices e buscar 
uma nova seguradora para os sócios integrantes das apó-
lices vigentes.

As empresas que melhor contemplaram o perfil 
esperado de corretora de seguros aliado a uma segurado-
ra sólida, foram a Amauri Bueno Corretora de Seguros e a 
Icatu Seguros. O contrato foi assinado em 20 de setembro 
de 2014. 

Dentre os principais ganhos do novo contrato es-
tavam a manutenção dos direitos da apólice anterior do 
seguro por 12 meses (período de transição), a não exigên-
cia da Declaração Pessoal de Saúde – DPS e um período de 
ajuste, com vigência estipulada em 5 anos, podendo ser 
renovado por mais 5 anos, conforme legislação vigente.

Movimentação Cadastral
Em 2014 o  número de segurados do seguro de 

vida em grupo da AACRT teve uma redução de 47 pes-
soas (-3,52%), passando de 1.382, em jan/14, para 1.335, 
em dez/14.   

Sinistralidade
Durante o período em análise, houve um total de 

37 eventos que demandaram pagamento de seguro, to-
dos por morte natural.  

A partir  do mês de 
outubro até dezembro de 
2014 a Seguradora Icatu 
passou a honrar o paga-
mento dos sinistros da apó-
lice, sendo responsável pela 
quitação dos cinco proces-
sos ocorridos.

    V  Defesa dos Direitos 
    dos Associados relativamente 
    ao Plano de Previdência 

GINP – Grupo Interentidades de 
Negociação Previdenciária
No ano de 2014 os principais assuntos tratados fo-

ram: Elaboração do Planejamento do GINP para o ano de 
2014; Acompanhamento das Notificações Judiciais enviada 
à Patrocinadora Oi e à Fundação Atlântico de Seguridade 
Social,  sobre o Termo de Transação Judicial – TTJ no que 
se refere a mudança do cálculo das reservas matemáticas 
de atuarial para financeira e a questão das eleições para 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal; Acompanhamento do 
assunto retirada de patrocínio; Continuidade das parcerias 
políticas com a Associação Nacional dos Participantes de 

Fundos de Pensão – ANAPAR, FITRATELP e FENAPAS; Cria-
ção interna de três grupos de trabalho no GINP: 1 – Grupo 
para assuntos políticos; 2 – Grupo para assuntos contábeis 
e atuariais; 3 – Grupo para assuntos jurídicos.

Renovação na coordenação do GINP a partir de 
dezembro/14, sendo nomeado como coordenador Ingo 
Muller (SINTTEL/RS), como sub-coordenadora Eva Beatriz 
Teixeira Correa (AACRT) e como secretário Dirceu Borges 
(SINTTEL/RS).

ANAPAR - Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão
XI Seminário de Participantes de Fundos de 

Pensão ANAPAR Regional Sul - 12 e 13 de setem-
bro de 2014 - em Porto Alegre no auditório da AIAMU 
(120 participantes de todo o país). Tema: a posição dos 
candidatos ao Congresso Nacional Maria do Rosário Nu-
nes, 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 - 11 de setembro - Reunião da Diretoria Exe-
cutiva da ANAPAR na sede da AACRT .

XV Congresso Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão - 24 e 25 de abril - em Campi-
nas - reuniu associados da ANAPAR de todos os cantos 
do país. Os rumos da previdência pública e complementar 
brasileira foi o tema principal deste congresso, que reali-
zou homenagem póstuma a Luiz Gushiken, um dos maio-
res apoiadores aos fundos de pensão.  Ao final dos de-
bates foi aprovada a “Carta de Campinas - Incentivar os 
fundos de pensão é dever de todos”, entregue aos candi-
datos à Presidência da República nas eleições de outubro. 

Assembleia Geral - A sustentabilidade da ANA-
PAR foi o tema da ASSEMBLEIA GERAL realizada em 26 
de abril, após o Congresso, sendo aprovado pelos dele-
gados um conjunto de medidas com este objetivo. Dentre 
elas a realização de campanha de filiação, ampliação da 
oferta dos contratos ANAPAR SERVIÇOS e aumento da 
anuidade para R$ 50,00 a partir de 01/01/2015.  A as-
sembleia também aprovou a cobrança de uma anuidade 
extra de R$ 30,00 no final do ano de 2014, a título de 
taxa para fortalecimento da entidade.

VI Ações e atividades 
desenvolvidas 
na Diretoria Social

As atividades oferecidas em 2014 aumentaram a 
frequência dos associados à entidade, promovendo a qua-
lidade de vida através das oficinas de artesanato, ritmos, in-
formática, culinária, biodança, futsal, pilates e teatro, além 
das oferecidas a partir da formação e apoio aos grupos de 
Voluntariado, Espaço Convivência e Qualidade de Vida. 

Em 2014 foram realizados 240 atendimentos indi-
viduais, 219 visitas hospitalares, 1.134 contatos telefônicos 
com associados e familiares, 399 contatos com hospitais e 
médicos. Além das atividades promovidas terem reunido 
uma média de 277 participantes por mês nas dependên-
cias da Associação.

Grupo de Voluntariado
Os sócios voluntários da Capital e Interior atuam 

nas visitas hospitalares, domiciliares e visitas a Institui-
ções de Longa Permanência para Idosos. Em maio/2014, 
o 4º Encontro de Capacitação de Voluntários reuniu as-
sociados do interior e da Capital no Convento dos Freis 
Capuchinhos, em Porto Alegre e em setembro aconte-
ceu o Encontro de Reciclagem do Grupo de Voluntaria-
do, cuja a proposta foi  “cuidar-se” para ser um voluntario 
visitador. 

Grupo Qualidade de Vida
Realizadas as visitas culturais às migrações alemã, 

em Salvador do Sul, e italiana, em Caxias do sul;  a 4º edi-
ção do “Dia das Poderosas”, em maio, e a Semana do Apo-
sentado, em junho. No final do anohouve a 1ª confrater-
nização entre os voluntários do Serviço Social da capital.

Espaço Convivência
Realizado o  II Torneio Estadual de Jogos da AACRT 

foi realizado de 03 a 07 de novembro em Imbé, no hotel 
Figueira, reunindo 114 associados da Capital e Interior para 
disputar canastra, damas, dominó, escova, futebol de mesa, 
futsal, general, pebolim, pife, pontinho, sinuca e xadrez. 

Perspectivas da Diretoria Social 
para o ano de 2015
Manutenção e qualificação das atividades exis-
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tentes, estimulando a participação dos sócios; Projeto de 
Pesquisa: “Qualidade das Oficinas e Atividades da AACRT”; 
implantar a Oficina de Pintura em Tela; Reeditar a Oficina de 
Fotografia; Oficina de Culinária Itinerante em duas Delega-
cias; Oficina de Teatro: apresentações em duas Delegacia, 
ações voluntárias em ILPIS, escolas e ONG’S e apresentação 
da peça do “Comercial da CRT” na Semana do Aposentado 
e no VIII Encontro de Aposentados e pensionistas da AA-
CRT; Oficina de Futsal: aquisição dos instrumentos musicais 
para o grupo do Futsal;  divulgação no quadro “VEM ALICE” 
(GLOBO ESPORTE), da história da Oficina; Grupo Qualidade 
de Vida: parceria com a Coordenadoria de Eventos e PGS na 
abertura das atividades da Associação no Almoço Mensal 
de março e organização do “Chá da Saúde”, em abril; ela-
borar do calendário anual de mesa contendo as programa-
ções da Associação; Grupo Espaço Convivência: incentivar 
a adesão de outras Delegacias ao III Torneio Estadual de 
Jogos.

   VII  Eventos Sociais 

Almoços - Média de 278 pessoas por evento em 2014, 
18% a mais que em 2013. Almoços realizados na ASTTI, 
Clube Geraldo Santana e na Sociedade Casa de Portugal.
Maior participação das Delegacias do interior nos almo-
ços: março - 36  de Cachoeira do Sul e Caxias; abril - 28  
de Passo Fundo e Santa Maria; maio - 31  de Pelotas, Rio 
Grande e Santa Cruz; junho - 13 de Novo Hamburgo; ou-
tubro - 12 de Osório; novembro - 14 Santo Ângelo. 
Chás Semanais - Palestras, informações, música e 
descontração nos chás (Bingo, Música, palestras sobre 
Vacinação, Fisioterapia, Massagem e outras).  A média de 
participação de 72 pessoas por chá. 
Coral AACRT - Gravação do primeiro CD; 13 apresenta-
ções no ano: Encontro de Coros no Grêmio Náutico Gaú-
cho em Porto Alegre; Festival de Corais em Campo Bom; 
Asilo Spaan em Porto Alegre; Nova Hartz; FECORS em 
Esteio; IV Festival de Coros em Canto de Farroupilha; VII 
Encontro da AACRT em Laguna-SC, entre outros. 
Ofícina de Violão - Contratada a Escola de Música 
Estúdio FM para as oficinas de violão na sede, realizadas 
às quartas-feiras (2 turmas) e quintas-feiras (1 turma) com 
até 6 associados. 
Turismo - 3 (três) viagens organizadas: 17/05 - Nova 
Petrópolis-RS - FestiMalha (63 pessoas); 19 a 26/08 - Porto 
Seguro-BA (100 pessoas); 15 e 16 de dezembro - Grama-
do-RS - Natal Luz (88 participantes), incluindo associados 
da Delegacia de Santo Ângelo. 
Outroa Eventos - 8º Baile Estadual do Aposentado 
da FETAPERGS; Almoço de um ano do PGS Clube Geral-
do Santana; Assembleia Geral Ordinária - deliberação 
sobre o Relatório de Diretoria e dos Resultados de 2013 
da AACRT; Encontro Regional dos Delegados;  Arraia da 
Telefonista em parceria com o SINTTEL-RS; Coquetel em 
homenagem aos Sócios Beneméritos - Zaida Gussi Do-
nadel, Saturnino Manoel da Rosa, Ivo Edgar Heilmann 
(in memorian), Dagomir Bernardino Martinez, Dalva Leal 
Martins e João Galdino Paranhos; XI Seminário ANAPAR 
SUL - Porto Alegre-RS; Homem de Rede, parceria com 
ASTTI e SINTTEL-RS; Encontro Nacional de Federações e 
Entidades de Base - COBAP, em Natal-RN; VII Encontro da 
AACRT em Laguna/SC, no Hotel Laguna Tourist; Encontro 
dos Pensionistas na AACRT;  Curso de ESTRUTURA E FUN-
CIONAMENTO DE UMA EFPC (Entidade Fechada de Pre-
vidência Complementar), realizado na AACRT a filiados 
da ANAPAR; Amigo Secreto e Culto Ecumênico na sede, 
escolha da Miss e Mister AACRT (Iolanda Bonh e Mario Al-
meida) e Amigo Secreto entre os presentes; Confraterni-
zação do Coral e Lançamento do CD; Jantar Baile AACRT 
37 Anos da AACRT,  com o tema “Viva o México” no clu-
be Geraldo Santana; confraternização dos Empregados 
da AACRT; Confraternização de final de ano da Diretoria 
Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal 
na sede; Homenagem com entrega de diplomas e troféus 
destaque a Julio Cesar Cavalcante Vilasco, superintenden-
te de marketing e vendas da Unimed Porto Alegre; Ru-
ben Dario Vives, idealizador do Memorial CRT; Flávio Le-
onardo da Silveira Rodrigues; Paulo Rui Pereira e Newton 
Lehugeur; 

Perspectiva em Eventos para 2015 
Reinventar os eventos; criar atividades que agre-

guem mais qualidade de vida aos sócios; Novas atrações 
nos chás: Arraial da Telefonista; Homem de Rede; Dia do 
Pensionista; Maior participação nos almoços mensais 
com delegacias regionais e parceiros; Ampliar a partici-
pação no Encontro dos Aposentados e Pensionistas da 
AACRT; Culto Ecumênico com palestrantes de diversos 
cultos religiosos; Amigo Secreto; Maior participação do 
Coral em eventos; Criar coral na Delegacia de Caxias; 
Promover um encontro de corais. Organizar eventos de 
confraternização com os coordenadores voluntários e 
parceiros da AACRT; Baile de 38 anos da AACRT com a 

participação de mais de 500 pessoas; ampliar o número 
de sócios na ANAPAR e a participação nos Seminários e 
Congressos; desenvolver o turismo na AACRT em âmbito 
estadual e nacional; organizar eventos internos para os 
empregados; criar um bloco carnavalesco para os asso-
ciados; promover corrida solidaria em um dos parques de 
Porto Alegre com objetivo de arrecadar alimentos e/ou 
agasalhos para doação (PGS). 

VIII  Programa de 
Gerenciamento
da Saúde AACRT e ASTTI

Terceiro ano do PGS - Em 2014 a média de adesões foi de 
21 associados ao mês,  248 no ano, sendo 59 (24%) do interior e 
189 (76%) da capital e região metropolitana. 

Ao final de dezembro de 2014 o PGS atendia a 1.234 asso-
ciados portadores de alguma doença crônica, assim distribuídos:

PGS no Interior do Estado 
No ano anterior, o PGS avançou suas fronteiras de 

atendimento para o interior do Estado e intensificou o cro-
nograma de visitas em 2014, 
visitando 342 sócios de diver-
sas cidades.

Programa de Do-
entes Oncológicos 

Durante o ano de 2014 
o Programa Oncológico do 
PGS permaneceu em ativida-
de atendendo um grupo de 
11 assistidos ao final de de-
zembro, sendo a faixa etária 
predominante a de 60 a 69 
anos. 

Atividades do PGS 
O programa de atividades físicas orientadas iniciado 

em 2013 teve continuidade em 2014, com uma média de 
participação de 40 pessoas por evento. 

Perspectivas do PGS para 2015
Ampliar o número de assistidos pelo PGS; iniciar o 

Programa de Saúde Preventiva; ampliar a participação de 
assistidos que não realizam nenhuma atividade física; de-
senvolver atividades sócio-educativas e preventivas; esti-
mular hábitos de alimentação saudável, por meio da orien-
tação de uma dieta equilibrada.

Demonstração do Resultado do Exercício 
encerrado em 31/12/2014:

Balanço Patrimonial em 31/12/2014:

 
  IX Assuntos Relevantes 
  Desenvolvidos em 2014

Mudança da Empresa Externa responsável pela Es-
crituração Contábil da AACRT - A partir de 01/01/14, a 
empresa Juriscontábil Assessoria Associativa e Empresarial 
Ltda. deixou de prestar serviços para a AACRT, sendo contratada 
em seu lugar a empresa do Contador Gilberto Bristot. 
Representante no Conselho Estadual da Saúde do 
RS - As associadas Ana Maria Albernaz, como conselheira ti-
tular e Ironita Rezende, como conselheira suplente passaram a 
fazer parte do Conselho Estadual da Saúde do RS, por indicação 
da AACRT. 

Concessão de Título de Sócio Benemérito - Foram agra-
ciados com o titulo de Sócio Benemérito os associados: Ivo Ed-
gar Heilmann (homenagem póstuma), Dalva Leal Martins, Zaida 
Gussi Donadel, João Galdino Paranhos, Saturnino Manoel da 
Rosa e Dagomir Bernardino Martinez. 
Doação da Sede Social da Associação da CRT do CRO 
de Lajeado – AECO - A AACRT recebeu como doação dos 
associados de Lajeado uma área um hectare (10.000 m2),  com 
valor de mercado próximo a um milhão de reais. Os associados 
em 01/08/14 aprovaram por unanimidade a dissolução da AE-
CRT-Lajeado e a destinação do patrimônio à AACRT, garantindo 
a manutenção e utilização da sede.  
Empréstimo ao SINTTEL/RS - A associação emprestou a 
quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Sinttel para 
quitação de uma dívida, sendo oferecido em garantia do pa-
gamento o prédio da Rua General Auto, nº 349, cuja avaliação 
aproximada é de R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais). 
O pagamento do empréstimo será efetuado até o dia 10 de abril 
de 2015. 
Novo número do telefone chave da AACRT - Efetuada a troca da 
empresa operadora de telefonia o novo número passou a ser 
(51) 3076-2450.
Abertura da categoria de Sócio Contribuinte Convi-
dado - O Conselho de Administração aprovou (“ad referendum” 
da Assembleia Geral Extraordinária) a proposta da Diretoria Exe-
cutiva para, a partir de 01/10/14, abertura da categoria de Sócio 
Contribuinte Convidado, na qual o Sócio Contribuinte titular 
poderá associar, na condição de Sócio Contribuinte Convidado, 
pessoas de seu grupo familiar de primeiro grau de parentesco 
consanguíneo (pai, mãe e filhos), considerando também inclu-
sos os cônjuges ou companheiros (as) do Sócio Contribuinte e 
dos parentes. 
Processo de isenção tributária do IPTU - Êxito da AACRT 
na ação impetrada contra a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
com a isenção do IPTU de 2012, dos imóveis da Rua Dr. Ramiro 
D’Ávila nº 176 no valor de R$ 6.166,10 (seis mil, cento e sessenta 
e seis reais e dez centavos) e da Rua Princesa Isabel nº 160, apto 
610, no valor de R$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e 
oitenta centavos). Os cinco anos anteriores a 2012 deverão ser 
buscados na justiça. 
Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS: Ver-
ba orçamentária complementar - A fim de equilibrar financeira-
mente o Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS, a AACRT 
e ASTTI, a partir de 01/2015, vão colocar no programa o percen-
tual de 0,4% (ponto quatro por cento) do valor base de cálculo, 
que equivale a 10% (dez por cento) do valor total do PGS. 
Inauguração da sede Social de Caxias do Sul - Par-
ceria com o SINTTEL/RS - Inaugurada a nova sede social 
da Delegacia Regional de Caxias do Sul em 30/07, em uma casa 
alugada em parceria com o SINTTEL/RS. 

   X Contingência Fiscal

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente - Newton Lehugeur, Diretor Vice-Presi-
dente - Eva Beatriz Teixeira Corrêa, Diretor Secretário - Li-
sete Maria Krug, Diretor Tesoureiro - Jairo Baroni Castoldi, 
Diretor Social - Márcia Gomes de Souza, Diretor Adjunto 
- Darci Werle.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Efetivos - Jaime Souza De Marco, José Jurandir Teixeira 
Leite, Ruben Dario Vives, Ivo Antônio do Amaral Luiz, João 
Alberto Oliveira de Andrade, Paulo Roberto Vieira da Ro-
cha, Jorge Oir da Silva, Marly de Roma Pinheiro Prado e Rui 
Gastão Silva de Oliveira;
Suplentes - Reynaldo Ribeiro de Mello, Luiz Antônio Russo-
mano Pires, Iolanda Bohn, Ironita Rezende, João Luiz Guns 
e Ondina da Costa Vargas
CONSELHO FISCAL
Efetivos - Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e Tabajara da 
Silva Bregão. Suplentes - Ceila Maria Terezinha Poloni, Do-
rothy Carmem Tomazi de Bona e Luiz Carlos Abrão da Paz.
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O Supremo Tribuna Federal – STF julgou por unanimi-
dade, dia 24/04, a inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 
22 da Lei 8.212/91, referente à cobrança da contribuição previ-
denciária de 15% (quinze por cento), no caso da AACRT, sobre 
o valor dos serviços prestados pela Unimed Porto Alegre. Essa 
tentativa de cobrança extrapolava as regras constitucionais re-
ferentes ao financiamento da seguridade social. 

Os valores cobrados da AACRT eram formados por três 
processos tributários: 1ª- no período de 11/2001 até 12/2006; 
2ª no período de 01/2007 até 12/2008; 3ª no período de 
01/2009 até 12/2010, totalizando, em dez/14, um valor equi-
valente a duas vezes e meia o valor do nosso patrimônio. No 
decorrer do ano de 2015 o Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais da Receita Federal deverá extinguir totalmente os 
lançamentos fiscais dos processos tributários referidos.



DEMONSTRAÇÃO  DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIALA T I V O    

   2014 2013
I CIRCULANTE R$ 10.749.370,27   R$ 8.325.971,34 
Disponível R$ 8.973.183,42   R$ 7.625.509,90 
Caixa  R$ 853,91   R$ 2.060,67 
Bancos conta movimento R$ 90.139,06   R$ 41.775,91 
Bancos-Aplicações de Liquidez R$ 8.882.190,45   R$ 7.581.673,32 
    
Créditos  R$ 1.776.186,85   R$ 700.461,44 
Créditos de associados R$ 1.764.227,31   R$ 538.999,64 
(-) Provisão para créditos 
de liq. Duvidosa R$ (9.585,74)  R$ (46.513,42)
Outros créditos R$ 21.545,28   R$ 207.975,22 
    
II NÃO CIRCULANTE R$ 2.326.108,92   R$ 2.417.708,17 
    
REALIZÁVEL LONGO PRAZO  –      –   
    
PERMANENTE R$ 2.320.393,92   R$ 2.417.708,17 
Investimentos R$ 6.579,52   R$ 6.579,52 
Participações livres R$ 6.579,52   R$ 6.579,52 
    
Imobilizado R$ 2.313.814,40   R$ 2.411.128,65 
Móveis e utensílios/Computadores R$ 522.011,35   R$ 478.101,64 
Imóveis  R$ 2.502.488,81   R$ 2.502.488,81 
(-) Depreciações Acumuladas R$ (710.685,76)   R$ (569.461,80)
    
 
Intangível R$ 5.715,00  –   
    
TOTAL DO ATIVO R$ 13.075.479,19   R$ 10.743.679,51 
    
 
PASSIVO   
  
   2014 2013
I CIRCULANTE R$ 257.614,76   R$ 190.448,30 
Tributos a recolher R$ 41.530,14   R$ 33.819,59 
Provisão de férias R$ 67.689,27   –   
Outros Credores R$ 148.395,35   R$ 156.628,71  
   
II NÃO CIRCULANTE –    –   
    
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO R$ 12.817.864,43   R$ 10.553.231,21 
Patrimônio Social   R$ 10.553.231,21   R$ 7.565.695,75 
    
Superávit  Acumulado R$ 2.264.633,22   R$ 2.987.535,46 
Superávit do exercício anterior –     R$ 1.419.070,93 
Superávit do exercício   R$ 2.264.633,22   R$ 1.568.464,53 
    
 
TOTAL DO PASSIVO R$ 13.075.479,19   R$ 10.743.679,51 
 

  2014 2013
I CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS BRUTA R$ 4.528.390,40   R$ 3.480.230,68 
Arrecadação de associados R$ 4.251.382,56   R$ 3.363.660,41 
Despesas recuperadas R$ 277.007,84   R$ 116.570,27 
   
II (-) DESPESA SOCIAL R$ 2.263.757,18   R$ 1.911.766,15 
Despesas Administrativas R$ 2.457.160,16   R$ 2.100.286,51 
Despesas Tributárias –     R$ 31.205,15 
Despesas Gerais –     R$ 101.868,01 
Despesas Eventos R$ 433.677,48  –   
Depreciação  R$ 141.223,96   R$ 133.557,66 
Despesas Financeiras R$ 43.905,52   R$ 38.829,04 
Receitas Financeiras R$ (812.209,94)   R$ (493.980,22)
   
III SUPERÁVIT OPERACIONAL R$ 2.264.633,22   R$ 1.568.464,53 
  
IV SUPERÁVIT   
  
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 2.264.633,22   R$ 1.568.464,53 
    
 

       
     Superávit 
   Patrimônio Social  Acumulado Totais
Sdo Ant.    R$ 7.565.695,75    R$ 2.987.535,46   R$ 10.553.231,21 
Mov Exerc.    R$ 2.987.535,46   R$ (2.987.535,46) –   
Superávit do exercício   –      R$ 2.264.633,22   R$ 2.264.633,22 
Totais    R$ 10.553.231,21   R$ 2.264.633,22   R$ 12.817.864,43 

   DEMONSTRAÇÃO DOS  FLUXOS  DE CAIXA  

AACRT - Associação dos Aposentados da CRT

 Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados

A Entidade é uma Associação Privada Civil, sem fins econômicos, de caráter 
assistencial ao atendimento de seus associados.    

O Ativo Permanente está avaliado ao custo histórico, corrigido quando deter-
minado por lei.      

As Mensalidades e Despesas estão apropriadas pelo regime de competência. 
A representação legal da Entidade é pela diretoria eleita em Assembleia.  
   

        
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.    

 
      
Newton Lehugeur   Jairo Baroni Castoldi 
Diretor Presidente   Diretor Tesoureiro 
      
Gilberto Bristot     
CRC/RS - 025720     
      

   
 2014 2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
Ajuste dos resultados das atividades operacionais 
Superávit do exercício R$ 2.264.633,22  R$ 1.705.417,85 
Ajustes:  
Depreciações R$ 141.223,96  R$ (133.557,66)
Provisão devedores duvidosos –      R$ (3.395,66)
Superávit ajustado  R$ 2.405.857,18   R$ 1.568.464,53 
   
Ajuste dos saldos das contas ativas:   
Variação contas depósito judicial –    –   
Valores antecipados a terceiros –    –   
Variação das contas a receber R$ (1.075.725,41)   R$ (51.940,43)
Variação adiantamento 13º –     –   
Variação tributos retidos a compensar  –     –  
Variação nas Contas Ativas  R$ (1.075.725,41)   R$ (51.940,43)
  
Ajuste dos saldos das contas passivas:  –   
Variação das contas de credores eventuais –    – 
Variação das contas de tributos a recolher R$ 7.710,55    R$  (187,32)
Variação das contas a pagar R$  (8.233,36)  R$ (41.518,61)
Variação de créditos –    –  
Variação provisão férias R$ 67.689,27  R$ (3.134,88) 
Variação nas Contas Passivas R$ 67.166,46  R$ (44.840,81)
  
Disponibilidades Geradas pelas 
Atividades Operac. R$ 1.397.298,23    R$ 1.471.683,29 
  
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:   
Variações das contas do imobilizado e intangível R$ (49.624,71)  R$ 59.541,49 
Variação de outras contas do imobilizado –    –   
Disponibilidades Aplicadas nas 
Ativ. De Investimentos R$ (49.624,71)  R$ 59.541,49  
 
Ajustes das disponibilidades:   
Saldo inicial caixa e equivalentes R$ 7.625.509,90   R$ 6.094.285,12 
Saldo final caixa e equivalentes R$ 8.973.183,42   R$ 7.625.509,90 
Variação das disponibilidades R$ 1.347.673,52   R$ 1.531.224,78 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.    
 

Newton Lehugeur   Jairo Baroni Castoldi 
Diretor Presidente   Diretor Tesoureiro 
      
Gilberto Bristot     
CRC/RS - 025720 


