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Qualidade 
de Vida 

para 
todos!

Baile 38 Anos da AACRT 
- Uma Noite no Havaí - 

Nossa associação completou 38 
anos neste mês de dezembro. Dentro 
da nossa maturidade etária, podemos 
dizer que aos 38 anos chegamos à ma-
turidade institucional. O Jantar Baile 
deste ano, realizado no dia 05/12/15, 
cujo tema foi  “Uma Noite no Havaí”,  
foi a prova mais contundente disto. 

Sem desprezar eventos memorá-
veis como o Encontro dos Aposentados 
e a terceira edição dos Jogos Estadu-
ais, que aconteceram respectivamente 
em outubro e novembro deste ano, 

VIII Encontro AACRT em Camboriú

Pelo oitavo ano consecutivo a AACRT organizou o seu en-
contro de associados, o maior e mais distante evento até 
aqui, desta vez realizado no Hotel Mercure, em Camboriú 
- SC, com a presença de 400 pessoas no período de 25 a 
30 de outubro. Veja mais informações na contracapa. 

o jantar de aniversário da AACRT foi 
de alguma forma mais especial: talvez 
pela alegria genuína no ar demonstra-
da pelos sorrisos estampados das 515 
pessoas presentes, pelo colorido floral 
das roupas do sócios, e, principalmen-
te, pela magistral organização da área 
de Eventos, capitaneada pela Diretora 
Vice Presidente Eva Beatriz Teixeira Cor-
rea, que tem uma mania terrível de nos 
surpreender a cada ano com sua supe-
ração.  Fica uma pergunta no ar: o que 
sobra para 2016? Vamos aguardar...

A primeira coisa a se destacar 
foi a decoração do salão: adereços 
ovais de cordão colorido, piscantes, 
confeccionados manualmente durante 
vários dias pelas empregadas e cola-
boradoras da associação enfeitavam 
as mesas. Coqueiros espalhados por 
todo o salão, frutas e melancias es-
culpidas, uma parede verde com uma 
prancha de surfe, além de colares de 
flores, deram o clima havaiano à festa 
e um cenário perfeito para as fotos e 
postagens na internet. 

O Jantar começou a ser servido 

às 20 horas, com aquele buffet espe-
cial de Natal preparado com carinho 
pelo economato do clube Geraldo 
Santana, local onde tudo aconteceu. 
Os convidados jantaram calmamente 
e, perto das 22 horas, o buffet come-
çou a ser recolhido e os primeiros pre-
sentes foram sorteados. Durante várias 
interrupções ocorridas durante a noite, 
mais de cem brindes foram sorteados 
entre os associados, contendo desde 
cestas de Natal recheadas de delícias, 
até tablet, celular, três televisores 32 
polegadas, eletrodomésticos diversos, 
conjuntos de panelas, vales-viagem e 
diárias de hotel e muitos outros, al-
guns adquiridos pela  AACRT e outros 
doados por parceiros de negócio.

Depois da homenagem aos ani-
versariantes do mês de dezembro, a 
surpresa foi a banda de pagode da as-
sociação (sem nome ainda), formada 
há seis meses, fazer sua estreia com 
uma animação contagiante, levantan-
do a plateia a “sair no pé” nas cinco 
músicas apresentadas. Sucesso total. 
Vamos ver essa turma mais vezes e 
cada vez melhor. 

Momento esperado, o baile fi-
nalmente começou, sendo primeiro 
chamados a entrar os bailarinos con-
tratados. A Banda Tropical deu seus 
primeiros  acordes e o salão ficou 
totalmente lotado de casais girando 
sem parar. Média etária da turma 60 
anos. Energia de 20 anos, saúde de 
20 anos, vontade de viver mais 100 
anos pelo menos.

É isto que a associação causa nas 
pessoas que dela participam: 

momentos de juventude eterna 
e o baile foi o ápice dos eventos 
organizados no ano todo, que foi 

encerrado com chave de ouro. Mas 
não esqueça que 2016 tem mais. 
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Expediente

 Editorial
Saúde

O tempo não perdoa os indecisos e 
nem os afoitos. Por isso, temos que apro-
veitá-lo e curti-lo ao máximo. A Diretoria 

Executiva, com a espontânea colaboração 
dos membros dos órgãos administrativos 
(Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal) e dos associados voluntários vem con-
seguindo ampliar a quantidade de associa-
dos nas participações dos eventos sociais e 
nas diversas oficinas. Com isso está sendo 
atendido o principal objetivo estatutário da 

Associação que é o de promover o bem-es-
tar social de seus associados. Os programas 
de integração dos associados residentes no 
interior do Estado, através das atuais vinte 
Delegacias Regionais em funcionamento, 

está fazendo com que os mesmos despertem 
para o convívio social. Tudo isso está exem-
plificado nos últimos eventos do ano, no VIII 

Encontro Anual dos Aposentados ocorrido 
no Balneário Camboriú com a presença 

de 400 associados, o III Torneio Estadual 
dos Jogos ocorrido na Praia do Imbé com 

a presença de mais de 150 associados e o 
Jantar Baile comemorativo aos 38 anos de 

fundação da AACRT com a presença de 515 
associados. Entretanto, voltamos a afirmar 
que para a realização e continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos temos que perma-
necer contando com a colaboração dos 

membros dos órgãos administrativos, dos 
associados coordenadores e voluntários e da 

parceria com o corpo de empregados, aos 
quais aproveitamos a oportunidade para 

agradecer o profícuo trabalho desenvolvido 
no ano que finda. Por fim, desejamos que o 
ano de 2016 continue trazendo felicidade e 
saúde a todos os associados, extensivo aos 

seus distintos familiares.

Diretoria Executiva.

Inauguração novas 
instalações da  Hospitalar- ATS

Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS

Obituário
NOME  DATA  DATA   NATURALIDADE
  NASCIMENTO  FALECIMENTO   

Resultados do PGS têm 96,5% 
de aprovação dos usuários

Durante o mês de se-
tembro foi realizada uma pes-
quisa com os participantes do 
PGS – Programa de Gerencia-
mento da Saúde, com objetivo 
de avaliar o grau de satisfação 
com o programa.

A pesquisa, realizada 
pela Plural Pesquisas, ouviu 
cerca de 35% dos participantes 

(401 pessoas) e revela que 96,5% estão satisfeitos 
com o PGS e quase que a totalidade dos entrevista-
dos são portadores de alguma doença crônica. 

As doenças crônicas não transmissíveis são 
responsáveis por mais de 72% das causas de mortes 
no Brasil. A hipertensão arterial, o diabetes, a doen-
ça crônica de coluna, o colesterol (principal fator de 
risco para as cardiovasculares) e a depressão são as 
que apresentam maior prevalência no país.

Uma das principais vantagens apontadas foi 
que, depois que começaram a receber o acompa-
nhamento do programa, conseguiram melhorar os 

Reajuste Planos de Saúde UNIFÁCIL 
e Não Regulamentado

hábitos ligados aos fatores de risco como tabagismo, 
consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis 
elevados de colesterol, baixo consumo de frutas e 
verduras e sedentarismo trazendo uma melhora con-
siderável na qualidade de vida e na autoestima dos 
participantes do programa. 

Apenas para se ter uma ideia, 85,6% dos en-
trevistados declararam que conseguiram manter ou 
melhorar os índices de saúde em relação ao ano an-
terior, reduzindo a necessidade de atendimentos mé-
dicos emergenciais, internações e o número de vezes 
que sentiam dor ou mal estar.

Walter Gregório 
Nunes faleceu em 
09/12/15, aos 95 anos 
- Foi Delegado Regional 
de Bagé, contribuindo 
para o crescimento das 
atividades da AACRT no 
interior.

Notas de Falecimento

LENYR DE VARGAS RODRIGUES   02/11/1930 01/10/2015 ROSARIO DO SUL/RS
VERA LUCIA COSTA CUTRUNEO  12/02/1948  11/10/2015 PORTO ALEGRE/RS
AGOSTINHO PEREIRA DE BRUM   25/08/1938  16/10/2015 PORTO ALEGRE/RS
MAHILDO LEANDRO    14/03/1929  22/10/2015 PORTO ALEGRE/RS
ARMANDO JOSE ANTONIO R.PROVITINA 25/05/1927  24/10/2015 PELOTAS/RS
CLAUDIO RAMINELLI DE MACEDO  24/01/1949  30/10/2015 PORTO ALEGRE/RS
HARRY BERNARDO SCHWARZ   05/01/1924 30/10/2015  PORTO ALEGRE/RS
JOAO ALBINO BORTOLIN   06/05/1948  30/10/2015 PORTO ALEGRE/RS
ENILDA MARSICO RODRIGUES   16/11/1936 02/11/2015  SAO GABRIEL/RS
LUIZ ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS  07/04/1949 30/11/2015  PORTO ALEGRE/RS
NICOLAU DE CASTRO ALVES   06/12/1935 04/12/2015  CANOAS/RS
MÁRIO ALMEIDA    29/01/1945  05/12/2015 PORTO ALEGRE/RS
WALTER GREGORIO NUNEZ   09/05/1920  09/12/2015 BAGE/RS

No dia 5/12/15 faleceu 
Mário Almeida, associado atuante 
da AACRT que no ano de 2015 foi Mister AA-
CRT, Mister FETAPERGS e Mister COBAP. Mário 
foi representante do Sinttel durante grande 
parte da sua vida, participando ativamente de 
todos os eventos promovidos pela AACRT. 

Nossa parceira no Programa de Gerenciamento da Saúde 
- PGS, a  Hospitalar -ATS inaugurou novas e amplas ins-
talações no Shopping Total no dia 25 de novembro. Com 
esta mudança o acesso à Hospitalar -ATS ficou mais fácil, 
estacionamento no próprio prédio, além de uma estrutura 
bonita, moderna e eficiente para o atendimento aos nossos 
associados. Desejamos sucesso à ATS em sua nova casa!

Baile da Fetapergs 
O Baile da Fetapergs será no dia 24 de 

janeiro de 2016 (Dia do Aposentado), a partir 
das 11h,  no Parque Estadual de Exposição As-
sis Brasil (Expointer). No evento, além do almoço 
e do baile, serão escolhidos o novo Mister e a 
Miss Fetapergs 2016 e a AACRT vai levar seus 
representantes e uma grande torcida para fazer 
barulho e tentar novamente levar todos os títulos 
possíveis. A venda de convites para o baile vai 
até 23 de dezembro.

Em reunião na AACRT no dia 06/11/15, com 
a presença  dos presidentes das entidades AACRT 
e ASTTI e de representante da Cooperativa Médica 
Unimed Porto Alegre, foram definidos os índices de 
reajustes contratuais anuais dos planos de saúde 
Unifácil e Não Regulamentado: plano UNIFÁCIL - a 
partir de 01 de dezembro de 2015 sofrerá reajuste 
anual de 15% (quinze por cento); plano Não Regula-
mentado: A partir de 01 de janeiro de 2016 sofrerá 
reajuste anual de 25% (vinte e cinco por cento).



Social

Vem aí o 1º torneio de 
Porto Alegre, 2016!

Participe! Sinuca, Dominó, Pebolim, Ca-
nastra, Pontinho, Xadrez, Damas, Escova, Fute-
bol de Mesa, Futsal, Pife, General e Mexe-Mexe. 
Venha Praticar Saúde com a gente. 

Início: 2ª quinzena de março/2016. Ins-
crições com o serviço social. Fone 3076-2450.

OPORTUNIDADES, RESGATES e VALORIZAÇÃO das AMIZADES

Grupo Qualidade de Vida 

Desde junho as “arteiras” da Oficina de Ar-
tesanato tem trabalhado na decoração de Natal da 
AACRT e o resultado desde novembro pode ser cons-
tado pelos associados, devendo permanecer até 06 
de janeiro de 2016. Venha se encantar com o traba-
lho das “nossas” ARTEIRAS.

Em 15 de outubro o GRUPO QUALIDADE DE 
VIDA promoveu uma noite cultural, com a participa-
ção de 26 associados que foram prestigiar a apre-
sentação da Orquestra Villa Lobos, tributo a Beatles, 
com regência de Cecília Rheingantz, no teatro Re-
nascença.

Já a OFICINA DE TEATRO “Alô CRT” realizou 
três importantes espetáculos no trimestre: no encon-
tro em Camboriú, houve a estreia da peça sobre o 
Departamento Comercial da CRT. Repetindo o suces-
so conquistado com a peça “Cinderela”, o grupo fez 

duas apresentações de caráter solidário: no mês das 
crianças (em outubro) na Casa do Pequenino (escola 
de educação infantil que atende 120 crianças) e em 
dezembro, no asilo SPAAN, sendo prestigiado por 42 
residentes da instuição. 

O ano de 2015 está se encerrando e dei-
xando, mais uma vez, uma série de ensinamentos 
para todos. Nós do Espaço Convivência gostarí-
amos de focar em 3 palavras todo ano surgem, 
sendo aproveitadas ou não,  mas que se apresen-
tam para todos nós e que ao utilizarmo-nos delas 
estamos evoluindo como seres humanos.

OPORTUNIDADES: Surgem para que pos-
samos encaminhar algum assunto pendente, fazer 
novos amigos, reativar antigas amizades, fazer-
mos o bem a alguém sem visar outra coisa que 
não seja o bem da pessoa, ser solidário nas situa-
ções que se apresentam e ter sempre uma palavra 
ou um ato de conforto a quem necessita do nosso 
carinho .

RESGATES: Ter a chance de se perdoar 
e também perdoar a  quem ofendemos ou por 
quem fomos ofendidos, renovando aquele sen-
timento de amor ao próximo, tirando o peso de 
uma tristeza, mágoa, inveja ou qualquer outro 
sentimento negativo que possa estar servindo de 
obstáculo para que nossa existência se torne mais 
leve enquanto estamos aqui na terra.

VALORIZAÇÃO das AMIZADES: Existem 
amizades momentâneas, históricas, de gerações 
diferentes, os “amigos para sempre” ou “amigos 
de todas as horas”. Independente da classificação, 
devemos aproveitar ao máximo estes momentos 
que nos permitem conviver com estes amigos, pois 
serão únicos e inesquecíveis, sempre trazendo ao 
espírito a leveza de estar com alguém que de al-
guma forma nos deixa feliz.

Em nosso III Torneio Estadual de jogos reu-
nimos em torno de 150 colegas durante um perío-
do de 5 dias para jogar jogos diversos. Estávamos 

na realidade praticando saúde e fazendo com que 
nossas mentes e corpos se lembrassem de como 
é importante estarmos vivos e presentes  uns nas 
vidas dos outros!!

O fato curioso é que, no decorrer dos dias 
que passamos juntos, por um motivo ou outro um 
colega tinha que ser atendido ou medicado com 
mais atenção – fruto da faixa etária em que nos 
encontramos. Estes eventos, comuns a todos nós, 
nos torna mais fortes quando ficamos mais próxi-
mos uns dos outros, e mostra que a solidariedade 
será o maior bem que teremos.

Quantos de nós convivemos com colegas 
que, apesar reconhecermos de nome, nunca ti-
vemos oportunidade de conviver por períodos 
maiores? E com quem acabamos por fazer uma 
amizade, transformando estes momentos de di-
versão e troca de ideias em certeza de que a nos-
sa existência aqui na terra sempre será lembrada. 
(Homenagem a Mário Almeida).

Obrigado por nos darem a oportunidade 
de sermos uma grande família e de podermos res-
gatar  e/ou fazer novas amizades. Venham para 
junto de nós  em  2016. 

Atividades para o próximo trimestre

Janeiro/2016:     Passeio cultural, a definir;

Fevereiro/2016:  Porto Verão Alegre;

Março/2016:       Festividade de ABERTURA 

                           DAS ATIVIDADES da Diretoria Social.

No dia 16 de Dezembro aconteceu a 
confraternização dos voluntários atuantes no 
Serviço Social da AACRT, sendo homenagea-
dos em torno de 50 voluntários que  durante o 
ano de 2015 contribuíram para a melhoria na 
Qualidade de Vida  dos associados da AACRT, 
seja trabalhando nas oficinas de Artesanato, 
Ritmos, Pilates, Culinária, Biodança, Pintura 
em Tela, Informática, Teatro ou nos Grupos de 
Espaço Convivência, Voluntariado, Qualidade 
Vida e Biblioteca.

III Torneio Estadual de jogos
Em um clima de alegria, descontração e espí-

rito esportivo, realizou-se o terceiro Torneio Estadual 
de Jogos da AACRT, no Hotel Fazenda Figueiras, no 
período de 15 a 20 de novembro deste ano.

O número de participantes vem crescendo ano 
a ano. Foram 84 associados em 2013, passando 
para 114 em 2014 e chegando em 148 neste ano. 
Boa parte deste crescimento devido ao incremento 
havido na participação do interior, com a inclusão 
das delegacias de SMA, SAN, PLT, CAN, NHO.

As modalidades  disputadas foram Sinuca, 
Dominó, Pebolim, Canastra, Pontinho, Xadrez, Da-
mas, Escova, Futebol de Mesa, Futsal, Pife, General e 
Mexe-Mexe. Esta última incluída a partir de uma de-
manda do pessoal de Santa Maria e que surpreendeu 
pela adesão de todo o estado.

Foram disponibilizadas ainda outras atividades 
como caminhada, passeio a cavalo, ritmos, hidrogi-
nástica, charrete, massagem, reiki e muito mais.

IV Torneio Estadual 
de Jogos em 2016 - Imbé

A AACRT já acertou com o Hotel Fazenda Fi-
gueiras a realização do IV Torneio de Jogos no perí-
odo  de  3 a 10/11/2016, sendo acrescentados mais 
dois dias aos cinco do torneio deste ano - uma das 
reivindicações dos participantes, tendo em vista o 
acumulo de jogos.

Assim, a partir de março/16 já estarão abertas 
as inscrições para o IV Torneio, com um investimen-
to de R$ 700,00 (correspondendo a 50% do custo 
total de R$ 1.400,00), por jogador em apartamento 
duplo,  que podem ser pagos  parceladamente ao 
longo do ano. A AACRT vai subsidiar os outros 50% 
do valor total do evento e custeará integralmente o 
transporte. Inscreva-se cedo e garanta a sua partici-
pação em suaves parcelas.

Capacitação de 
Voluntários 2015 

Nos dias 20 a 22 de Outubro foi realizado o 
5º Encontro de Capacitação de Voluntários da AACRT 
na casa de eventos dos Capuchinhos, no Bairro San-
to Antônio, em Porto Alegre, com a participação de 
nove associados que buscaram capacitarem-se para 
exercer o voluntariado: Ana Lucia Centeno Selbach, 
Flavia Goulart de Souza, Iolanda Maria Ornelas Vaz, 
Lucia Maria Soares de Souza, Luiz Felipe Vilanova Ri-
bas, Luiz Roberto Carlos Stern, Luiz Roberto Silveira 
dos Santos, Mário Almeida e Mário Rogério Ferreira.

Uma programação diversificada foi prepara-
da pela equipe do Serviço Social com apresentação 
de trabalhos, palestras, dinâmicas de grupo e depoi-
mentos de voluntários que atuam no Grupo.  

Ao final, manifestações dos novos voluntários 
consolidaram o sucesso da capacitação e a sua von-
tade de aplicar o aprendizado recebido.

Atividades das Oficinas e Confraternização dos Voluntários do Social



 Delegacias Regionais

Século XIX desafios, lutas e conquistas - 
Dalva Leal Martins 

Mudanças no quadro de Delegados Regionais

Transferências Inter Delegacias
Atendendo a pedido, discutido e aprovado no II Encontro das De-

legacias Regionais ocorrido em setembro/2015, no Samuara Hotel em 
Caxias do Sul/RS, a Diretoria Executiva aprovou em reunião realizada 
dia 20/10/2015, a transferência, a partir do mês de novembro/2015, 
das localidades de Feliz (atualmente na Delegacia de Caxias do Sul), de 
Montenegro (atualmente na Delegacia de Taquari) e de Taquara (atu-
almente na Delegacia de Viamão) para a Delegacia Regional de Novo 
Hamburgo.

Integração entre Delegacias Regionais

No dia 09 de outubro de 2015 a Delegacia de Novo Hamburgo recebeu 
para um jantar italiano no CTG Porteira Velha a visita das Delegacias de Rio 

Grande, Pelotas, Osório, Caxias do 
Sul e Canoas, com apresentação do 
Coral Vozes do Porteira(CTG Porteira 
Velha) e do Coral da AACRT (Porto 
Alegre e Caxias do Sul). As entidades 
também se fizeram representar, sen-
do o Sinttel pelo seu presidente  Gil-
nei Azambuja e a AACRT por Newton 
Lehugeur, Diretor Presidente, pelo Di-
retor Tesoureiro, Jairo Castoldi e pela 
Diretora Secretária, Lisete Krug. Cer-
ca de 170 pessoas estiveram presen-
tes, entre sócios e não sócios.

Delegacia de Rio Grande 
festeja sua nova sede

A inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Rio Gran-
de foi realizada no dia 10 de dezembro, em cerimônia que prestou ho-
menagem à ex-Delegada Dalva Leal Martins dando o seu nome à Sede 
Social da Delegacia. O Diretor-Presidente da AACRT, Newton Lehugeur, 
compareceu ao evento, juntamente com o Diretor Tesoureiro, Jairo Cas-
toldi, o Diretor Adjunto, Darci Werle e a Diretora Social, Márcia Souza 
e os conselheiros Jorge Oir da Silva, Iolanda Bohn , Marly de Roma 
Pinheiro Prado e a voluntária Hilda Gonçalves Diogo, que foram recep-

cionados e acolhidos pela Delega-
da Maria Teresinha Nunes Ferreira e 
pelo Vice Delegado, Dinarte Roda-
les de Souza. Prestigiaram o even-
to os associados de Rio Grande, a 
homenageada Dalva Leal Martins, 
a Delegada de Pelotas Neiva Eche-
vengua e  seu Vice, Manoel Luiz da 
Silva Pinto,  além de outros convida-
dos da Delegacia de Rio Grande e 
de Porto Alegre. 

Após o descerramento da pla-
ca inaugural com o nome da Sede e 
da foto de Dalva Leal Martins,  um 

brinde com espumante (com e sem álcool) e sorteio de brindes com a lo-
gomarca da AACRT, o evento foi encerrado com um delicioso coquetel. 

Homenagem na Delegacia 
de Caxias do Sul

No dia 18 de dezembro a De-
legacia Regional de Caxias do Sul 
foi palco de homenagem póstuma, 
com descerramento de placa e de 
fotografias, aos dois maiores no-
mes da história daquela delegacia: 
Lourdes Tessari e Mario Angrisani, 
delegados regionais da Associação 
dos Aposentados e do Sinttel, res-
pectivamente, passando a sede a 
ser designada com o nome destas 
ilustres personalidades.

No ato estiveram presentes, 
vindos de Porto Alegre, os membros 
da Diretoria Executiva da AACRT, 
Newton Lehugeur (Diretor Presiden-
te), Eva Beatriz Teixeira Corrêa (Di-
retora Vice-Presidente), Jairo Baroni 
Castoldi (Diretor Financeiro), Darci 
Werle (Diretor Adjunto) e Márcia 
Gomes de Souza (Diretora Social), 
os representantes do Conselho de 
Administração, Jorge Oir da Silva, 
Marly de Roma P. Prado, Ironita Re-
zende, Iolanda Bohn, além dos só-
cios voluntários Rosi Maria Martins, 
Ieda Tomazzoni e Ana Lucia Cente-
no Selbach. 

A Delegada Regional de Ca-
xias, Gitalvina Fanton e a Vice Dele-
gada, Gilda Angonese, convidaram 
a  família dos homenageados, que 
foi representada por três filhos, um 
irmão e dois netos da família Tes-
sari. A família Angrisani não pode 
comparecer.

Mais de trinta associados da 

Delegacia renderam sua homena-
gem, que contou ainda com uma 
breve e emocionante apresenta-
ção do Coral de Caxias, acresci-
da de dois membros do Coral de 
Porto Alegre, executando a música 
“Amigos para Sempre”. Ao final, as 
anfitriãs ofereceram um saboroso 
coquetel.

Novo Hamburgo

O encontro de Natal da 
Delegacia Regional de Novo 
Hamburgo aconteceu no dia 
02/12/2015, em jantar no 
Restaurante Garfão que con-
tou com a participação de 
perto de 50 sócios. 

Nossa ilustre sócia Dalva Leal Martins, ex-Delegada Regional de 
Rio Grande e presidente da Academia Rio Grandina de Letras, lançou o 
seu primeiro romance na feira do Livro de Porto Alegre, em seção de au-

tógrafos promovida no dia 13 de 
novembro de 2015. 

O livro (não ficção) faz um 
relato da saga vivida por várias 
gerações de afrodescendentes no 
Rio Grande do Sul, relatadas du-
rante longo tempo à autora por 
duas  descendentes da família. 
A editora é a Casaletras de Rio 
Grande. Vale conferir.

Delegacia Regional 
de Caxias do Sul:  
Promovida para a função de 
Delegado Regional a associada 
Gitalvina Fanton e nomeada pra 
Vice-Delegado Regional a asso-
ciada Gilda Maria Angonese;

Delegacia Regional 
de Viamão:  

Promovida para a função de 
Delegado Regional a associa-
da Teresinha de Castro Silveira 
e nomeada para Vice-Delega-
do Regional a associada Flávia 
Goularte de Souza;

MARCIA TEM 
FOTO DO CORAL

Delegacia Regional 
de Bento Gonçalves: 
Nomeada para a função de 
Delegado Regional a associada 
Sônia Maria da Silva Bordignon.



Canoas  
Realizado em 02/12/2015, 

o almoço de encerramento de ano 
da Delegacia Regional  de Canoas, 
reuniu seus sócios para comemo-
rar o fim mais um período na sede 
da CEEE em Sapucaia do Sul. Pre-
sentes o diretor Adjunto da AACRT, 
Darci Werle, representando a dire-
toria, o presidente do Sinttel, Gilnei 
Azambuja, os delegados de Novo 
Hamburgo, Clovis Pereira, e de La-
jeado, Augusto da Matta. O Coral 
da AACRT  apresentou-se interpre-
tando lindas canções de Natal.

Cruz Alta
O almoço de confraternização da Delegacia Regional de Cruz Alta foi 

no dia 12 de Dezembro. 

Passo Fundo
A  confraternização da De-

legacia Regional de Passo Fundo 
ocorreu no dia 28/11/2015, com 
participação de 57 associados na 
sede da  AFCRT, sendo distribuí-
dos vários prêmios  doados pela 
AACRT e pelo sindicato, além de 
peças de artesanato confeccio-
nadas durante o ano pelo grupo 
de voluntárias da Delegacia.

Lajeado
Um almoço com os associados e familiares no dia 10 de dezembro 

encerrou o ano na Delegacia Regional de Lajeado.

Bento Gonçalves
O primeiro encontro de con-

fraternização da Delegacia Regio-
nal de Bento Gonçalves aconteceu 
no dia 05 de dezembro, reunin-
do vinte pessoas daquela cidade 
para um almoço organizado pela 
nova Delegada Sonia Bordignon.

Santo Ângelo
O jantar de final de ano se re-

alizou no dia 11/12/2015, no res-
taurante CREBOM, participando 32 
associados e mais 8 convidados.

Além da confraternização, a 
Delegacia substituiu o “tradicional 
amigo X” pela campanha de fraldas 
geriátricas, sendo as fraldas arreca-
dadas foram doadas ao Retiro dos 
Idosos Universina Carrera Macha-
do, de Santo Ângelo.

Caxias do Sul
A confraternização aconte-

ceu no dia 24 de novembro, em 
almoço no Personal Royal Hotel, 
com a presença de 62 (sessenta e 
dois) participantes.  

Taquari 
Delegacia 
promoveu 
sua con-
fraterniza-
ção no dia 
10/12/2015, 
com a pre-
sença de 16 
pessoas.

Santa Cruz do Sul
O jantar dançante de final de 

ano da Delegacia de Santa Cruz 
do  Sul/ASCRT foi em  04 de de-
zembro.

Rio Grande
A Delegacia Regional de Rio Grande comemorou o final de ano com um 

almoço dos associados e pensionistas no Galeto Caxias no dia 12/12/2015. 
Outro evento do pessoal da rede, no dia 18/12, reuniu o grupo para um chur-
rasco na residência do associado Machado. 

Santa Maria
A Festa Natalina da Delega-

cia Regional de Santa Maria ocor-
reu dia 28/11/2015, com a par-
ticipação de 170 pessoas, sócios 
da AACRT, da ASTTI, familiares 
e ex-colegas. Presentes também 
na festa um grupo da Delegacia 
Regional de Cachoeira do Sul e o 
Delegado Regional de Alegrete, 
Flávio Faraco.

Confraternização nas Delegacias Regionais



Encontro de Pensionistas 
Data já consagrada no mês de 

outubro na AACRT, neste ano o En-
contro de Pensionistas aconteceu no 
dia sete, reunindo o crescente grupo 
de pensionistas que está descobrindo 
como é bom fazer parte da associação.

 Neste encontro, 44 pensio-
nistas compareceram e confraterni-
zaram, sendo homenageadas Elida 
Varoni e Leny Fialho, representando o 
grupo de pensionistas.

Almoços Mensais do 4º Trimestre:

Confraternizações de 
Natal da Sede

As confraternizações de encer-
ramento de ano da Sede começaram 
no dia 17 de Dezembro, com o al-
moço da Diretoria e os Conselhos de 
Administração, Fiscal e convidados. 

No dia 18 de dezembro, em 
um jantar com música, os emprega-
dos da AACRT comemoraram o final 
de ano com muita alegria, dança e 
entrega de cestas de Natal.

Eventos do primeiro Trimestre/2016:

Janeiro:  Dia 24/01/2016 - Baile do Aposentado da 
  FETAPERGS - Escolha da Miss e Mister  
Fevereiro:  Dia 03/02/2016 - Chá Carnavalesco AACRT
Março:  Dia 09/03/2016 - Almoço Mensal - Abertura 
  do ano de 2016

Eleições no Sinttel
No dia 16 de novembro de 

2015 o SinttelRS promoveu eleições 
para composição da Diretoria Executi-
va, Executiva Regional, Conselho Fiscal 
e Diretoria de Base do sindicato.

 A eleição da Chapa Única se 
deu com 47,7% dos votos válidos, sen-
do necessários um mínimo de 40% para 
assegurar a posse dos componentes da 
chapa. A AACRT participou ativamente 
na campanha do Sinttel, apoiando seus 
parceiros de todas as lutas.

A Diretoria Executiva eleita é a 
seguinte: Presidente: Gilnei Porto Azam-
buja, Secretario Geral: Flávio Leonardo 
Silveira Rodrigues, Diretor de Formação 
e Tecnologia: Cleber Anderson de Mo-
raes, Diretor de Finanças e Patrimônio: 
Ingo Muller, Diretor de Imprensa: Mar-
cone Santana do Nascimento, Diretor 
Jurídico: Francisco Antônio Brum Cor-
rêa, Diretor de Saúde: Alexsander Fer-

reira Avaly, Diretor Executivo Suplente: 
Augusto Retamal Neto - Diretor Exe-
cutivo Suplente: Circe Helena Stroppa 
de Abreu de Matos, Diretor Executivo 
Suplente: Dirceu Borges, Diretor Exe-
cutivo Suplente: Israel da Silva Nepo-
muceno, Diretor Executivo Suplente: 
Itamar Prestes Russo, Diretor Executivo 
Suplente: Juan Jose Rodriguez San-
chez, Diretor Executivo Suplente: Ma-
teus Pires Bagestan.

A Diretora Vice Presidente da 
AACRT, Eva Beatriz Teixeira Correa, 
faz parte da nova Diretoria do Sinttel 
como Diretora de Base, representan-
do os aposentados e pensionistas da 
AACRT.

O mais importante é que a luta 
continua em defesa da classe traba-
lhadora em especial a dos telefônicos 
sejam ativos, aposentados e pensio-
nistas. 

Amigo Secreto e Culto Ecumênico 

Eventos

14/10 - Buffet Executivo no 
Clube Geraldo Santana - 244 pessoas 
presentes 

11/11 - Almoço de encerra-
mento do ano - Churrasco na Casa 
de Portugal- 334 pessoas presentes

Coral da AACRT

O maior tesouro criado por Deus é a vida, portanto, a 
AACRT é um instrumento importante para que este te-
souro seja renovado diariamente. Eu, na condição de 
novo associado da AACRT e dirigente do Sinttel tenho 
muito orgulho da parceria destas entidades onde o 
resultado é o bem estar da nossa categoria.
Bom Natal e um 2016 cheio de vitórias da classe 
trabalhadora

GILNEI PORTO AZAMBUJA - Presidente do SinttelRS

Sucesso do VIII Encontro de 2015 e desafio para 2016

Cento e oitenta e dois associados compareceram ao Culto Ecumênico 
da associação, realizado no Clube Geraldo Santana na tarde de 25 de novem-
bro de 2015, quando receberam palavras de sabedoria, conforto e esperança 
enfatizando a PAZ  manifestadas e cantadas pelo Frei Franciscano Luiz Turra e 

pelo espírita Ivan Selbach. O Coral da 
AACRT presenteou a todos com  uma 
linda sequencia de cantigas de Natal 
e o Grupo de Samba alegrou a turma 
tocando vários sambas conhecidos.

No segundo momento do even-
to, os convidados fizeram a troca de 
presentes no “Amigo Secreto” e a se-
guir brindaram com espumante (com 
e sem álcool) o encerramento do ano.

Um farto coquetel foi servido já no meio da tarde e o Grupo de Samba 
reassumiu a festa contagiando a todos com sua animação.

A maior dificuldade na organiza-
ção de um evento deste porte é encon-
trar um local (hotel) que consiga acolher 
a todos os nossos associados e ofereça 
a estrutura confortável, boa alimentação 
e acessibilidade que todos estão acostu-
mados. Outro desafio enfrentado pela 

área de Eventos foi a distância de 520 
Km entre Porto Alegre e o destino, con-
siderando levar nove ônibus lotados de 
sócios (três desde o Interior do Estado), 
em segurança, até o local.

O Encontro, realizado em Cam-
boriu - SC de 25 a 30/10/15, foi mais 
uma vez um sucesso, coroando o tra-
balho da equipe de Eventos e dos vo-
luntários que trabalharam incansavel-
mente durante todos os cinco dias.

Muitas atividades foram progra-
madas e intensamente aproveitadas 
pelos participantes, entre os jantares e 
almoços: shows musicais, atividades fí-
sicas diárias na piscina e dependências 
do hotel (em virtude da chuva), baile, 

Oktoberfest AACRT, passeio a Brusque 
e Blumenau, show de talentos, apre-
sentação do coral e do teatro.

No último dia, como é costu-
me a diretoria dialogar com os sócios 
presentes, ficou definido também que 
o IX Encontro da AACRT, em outubro 
de 2016, deverá ser realizado no Rio 
Grande do Sul ou em local próximo, 
ainda não definido.

Seguro Saúde - A partir desde 
ano a associação passou a contratar 
um seguro de vida e saúde da Flycard 
para todos os sócios que levar em via-
gem nos eventos. Esta medida visa a 
oferecer mais segurança no acompa-
nhamento ao sócio que viaja conosco.

Apresentações do Coral no quarto 
trimestre/2015.

De setembro a dezembro/2015 o 
Coral fez seis  apresentações: 

09 de Outubro - Integração de Re-
giões da  AACRT- Novo Hamburgo; 

29 de Outubro - Encontro de Apo-
sentados da AACRT - Camboriú; 

08 de Novembro - 50º Festival de 
Coros do Rio Grande do Sul, Centro Cul-
tural 25 de Julho- Porto  Alegre; 

25 de Novembro - Encontro Ecu-
mênico AACRT, Clube Geraldo Santana 
– Porto  Alegre; 

29 de Novembro - Encontro de 
Coros – Sapiranga; 

02 de Dezembro - Confraterniza-
ção de Natal Regional da AACRT- Sa-
pucaia;  

10 de Dezembro - Instituto de 
Cardiologia - Porto Alegre.

Miss e Mister 
AACRT 2016

No dia 27/10, um júri isento com-
posto por convidados externos à associa-
ção escolheram a Miss e o Mister AACRT, 
dentre mais de quinze candidatos entre 
homens e mulheres. São eles: Adir Ribas 
Fagundes ( de Porto Alegre) e Juliana Oli-
veira Sales (de Santa Maria). Ambos vão 
representar a AACRT, no dia 24 de janei-
ro de 2016, no concurso para escolha da 
Miss e do Mister FETAPERGS (Federação 
dos Trabalhadores Aposentados do RGS), 
que será realizado durante o baile daque-
la entidade.

ESTA FOTO EU TENHO


