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Qualidade 
de Vida 

para 
todos!

Desde setembro a AACRT passou a encaminhar a todos os associados 
a carteira social da AACRT, documento que consolida a integração do só-
cio com a sua entidade. A entrega está sendo feita aos poucos através dos 
Correios e deverá se estender até o final de outubro. Quem não receber a 
sua identidade social após este período deverá comunicar o setor adminis-
trativo da AACRT.

Sócios recebem a 
carteira social da AACRT

Prestigie A função da nova carteira é identificar o associado em atividades da AACRT, podendo ser 
eventualmente solicitada em alguns eventos, assim como no ingresso às entidades coirmãs.  A 
carteira também servirá para que o sócio utilize os convênios que a AACRT oferece, além de ou-
tros que pretende firmar com estabelecimentos de interesse de todos.

a carteirinha e mantenha-a  à mão 
ao frequentar a sua associação.

      Programa de Gerenciamento da Saúde 

Comemoração - Homem de Rede

Almoço Homenagem aos Pais 
- Paella na ASTTI

16/09 - Na sede 
campestre do 
Clube Casa 
de Portugal

Companheiros(as) de 
Sócias(os) da AACRT 
podem se associar 

O Conselho de Administração aprovou em sua últi-
ma reunião, proposta da Diretoria Executiva da AACRT 
para que os companheiros (as) de sócios (as) possam 
integrar o quadro social, usufruindo integralmente de 
todos os benefícios oferecidos pela entidade, bastando 
para isso uma Declaração de União Estável que poderá 
ser firmada diretamente na secretaria da Associação ou 
nas sedes das Delegacias Regionais. Maiores informa-
ções pelo fone (51) 3076.2450 com a Coordenação Ad-
ministrativa e da Saúde.

  
Após quatro anos do programa de crônicos, chegou a vez dos demais 

associados aproveitarem o Programa Preventivo.
Com o Programa Preventivo, que será lançado em plano piloto em 

Porto Alegre, o associado vai:
• Verificar se está cuidando bem da sua saúde;
• Receber orientações para ter uma vida mais saudável;
• Ter mais segurança e controle sobre a sua saúde;
• Orientar-se com a Central de Apoio da Saúde.
Em breve você vai receber uma correspondência  da AACRT explican-

do o Programa e, em seguida, uma equipe da Hospitalar - ATS, parceira na 
execução do PGS, vai ligar para você e convidá-lo a fazer parte do nosso 
Programa. Se você quiser se antecipar e ligar para número (51) 3269 5006, 
será incluído imediatamente.

19/05/1948



 Editorial Saúde

Expediente

Conselho de Administração
Efetivos - Jaime Souza De Marco, José Jurandir Tei-
xeira Leite, Ruben Dario Vives, Ivo Antônio do Amaral 
Luiz, João Alberto Oliveira de Andrade, 4Paulo 
Roberto Vieira da Rocha, Jorge Oir da Silva, Marly de 
Roma Pinheiro Prado e Rui Gastão Silva de Oliveira;
Suplentes - Reynaldo Ribeiro de Mello, 
Luiz Antônio Russomano Pires, Iolanda Bohn, Ironita 
Rezende, João Luiz Guns e 
Ondina da Costa Vargas;

Diretoria Executiva
Diretor Presidente - Newton Lehugeur
Diretor Vice-Presidente - Eva Beatriz Teixeira Corrêa
Diretor Secretário - Lisete Maria Krug
Diretor Tesoureiro - Jairo Baroni Castoldi
Diretor Social - Márcia Gomes de Souza
Diretor Adjunto - Darci Werle.

Conselho Fiscal
Efetivos - Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e 
Tabajara da Silva Bregão. Suplentes - Ceila Maria 
Terezinha Poloni, Doroty Carmem 
Tomazi de Bona e Luiz Carlos Abrão da Paz. 
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Na Assembleia Geral Ordinária realizada 
na data de 29/04/2016 foi solicitado que a Dire-
toria Executiva veiculasse notícia sobre o mal que 
estão causando para o plano de saúde contrata-
do junto à empresa Unimed Porto Alegre, moda-
lidade mutualista, com o ingresso de ações jurídi-
cas para diminuir o valor de suas mensalidades 
e contribuindo para o aumento dos custos para 
os demais participantes, em decorrência da re-
dução de receita. Recentemente, em uma edição 
do jornal Zero Hora, o médico diretor do Centro 
de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre 
Dr. José de Jesus Peixoto Camargo, conhecido 
como J. J. Camargo, publicou artigo intitulado 
“Quando o direito é de todos”, no qual aborda 
que a racionalidade não pode permitir que o in-
teresse individual se sobreponha ao coletivo. O 
atual abuso da judicialização na área da saúde 
está diretamente vinculada aos planos de saúde 
contratados pelas entidades AACRT e ASTTI junto 
a Unimed Porto Alegre, nas questões referentes 
à redução de pagamento das mensalidades, na 
manutenção do procedimento de home-care e 
na utilização de materiais importados em subs-
tituição aos nacionais autorizados pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Como 
quem paga a conta são somente os usuários e 
devido ao modelo mutual do plano de saúde, no 
qual na prática os beneficiários com menos de 59 
anos de idade pagam mais do que o custo de seu 
risco, para que os maiores de 59 anos possam 
pagar um pouco menos, não se pode permitir que 
o interesse individual venha a se sobrepor ao in-
teresse coletivo, principalmente quando a busca 
desenfreada de ganhos na esfera judiciária vem 
a prejudicar a busca permanente da Associação 
da melhoria da qualidade de vida dos compo-
nentes da família dos telefônicos, combalida pelo 
processo de privatização da Companhia Riogran-
dense de Telecomunicações – CRT. 

Queremos lembrar a todos, por oportuno, 
que se este nosso plano de saúde for à falência, 
restará para a maioria de nós apenas os planos 
individuais de balcão, os quais custam hoje, para 
os usuários acima de 59 anos, a bagatela de R$ 
1.800,00. Quem vai entrar na justiça depois dis-
so???

Diretoria Executiva

Firmo Bernardes
Aposentado que sempre ressaltou a paixão e o orgulho pela trajetória na Companhia 

Riograndense de Telecomunicações (CRT), Firmo Bernardes morreu em 20 de Setembro, aos 
96 anos. 

Firmo atuou por 37 anos na CRT, onde chegou a chefiar a matriz de Porto Alegre. Gos-
tava de relembrar com alegria a vez em que esteve à frente da equipe que implementou os 
primeiros orelhões de Porto Alegre, inaugurados na Praça da Alfândega, em 1973. Trabalhou 
ainda com a transformação das centrais telefônicas manuais para as automáticas, em Caxias 
do Sul, na Serra, por 11 anos. Aposentado desde 1976, foi sócio-fundador da Associação dos 
Aposentados da CRT (AACRT), onde foi conselheiro de administração. Filho de Geraldo e Ana 
Ezica Bernardes, nasceu em Candelária, no Vale do Rio Pardo, mas se mudou para Porto Ale-
gre aos 18 anos. Casou-se com Julieta dos Santos Bernardes (in memoriam) e teve três filhos.

Hospitalar ATS inaugura o La Fontana

Obituário
NOME  DATA  DATA  NATURALIDADE
  NASCIMENTO  FALECIMENTO   

Pesquisa Projeto Pensionato/LAR SEGURO
A diretoria da associação vem recebendo ma-

nifestações de alguns associados sobre o seu receio 
de morarem sozinhos com o avançar da idade. Inse-
gurança quanto a algum mal súbito ou queda sem 
assistência, risco de saírem sozinhos ou serem alvos 
fáceis para vigaristas, dificuldade para se locomove-
rem e, principalmente, ausência de outras pessoas 
com quem conversar durante as horas mais solitárias.

Pensando nisto, ao final de 2015 foi nomea-
do um grupo de trabalho para estudar alternativas e 
caminhos que pudessem ser oferecidos a estes asso-
ciados, inicialmente residentes em Por-
to Alegre e, logo a seguir, também in-
cluindo os do interior do Estado. Muitas 
ideias surgiram e foram discutidas, rea-
lizadas visitas a locais especializados em 
recepcionar idosos, a fim de identificar 
o “lugar ideal” para o nosso associado, 
elaboração de um projeto, até um novo 
nome para o projeto foi dado, passando 
a chamar-se de LAR SEGURO. 

Porém, deparamos com algumas 
perguntas bastante óbvias e importan-

tes o suficiente para invalidarem todo o projeto: DE 
QUANTAS PESSOAS ESTAMOS FALANDO? QUEM 
SÃO ESTAS PESSOAS, SOZINHAS HOJE OU LOGO 
ADIANTE, QUE GOSTARIAM DE MORAR EM UM LAR 
SEGURO. QUANTO ESSAS PESSOAS PODERIAM DIS-
POR MENSALMENTE PARA TER UM LAR SEGURO.

Com base nestas dúvidas é que lançamos este 
apelo aos associados que têm interesse em partici-
par do PROJETO LAR SEGURO, para que entrem em 
contato com a AACRT pelo telefone (51) 3076-2450,  
Serviço Social e informem seus nomes, localidades e 

telefones para que nossos voluntários entrem 
em contato para uma pequena entrevista. As-
sim poderemos dar continuidade ao projeto 
com maior segurança nas informações quan-
to ao grupo interessado.

LIGUE 3076-2450 

PARA O SERVIÇO SOCIAL 
E DIGA QUERO PARTICIPAR 
DA PESQUISA “LAR SEGURO”.

A Hospitalar ATS, parceira da AACRT no Programa de Gerenciamento da Saúde - PGS, inau-
gurou, no dia 13 de setembro, o La Fontana ATS, uma alternativa de moradia sênior em Porto Alegre, 
que oferece apoio na prevenção e tratamento de saúde e bem-estar aos seus hóspedes, a partir de um 
moderno conceito de hotelaria com saúde assistida.

Longe de ser uma clínica geriátrica, o La Fontana ATS oferece 24 suítes de 27m² a 55m². A área 
de 2.700m² está  localizada no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre, e deve se tornar uma referência 
em seu segmento.

O La Fontana terá à disposição nutricionistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudi-
ólogos, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais. Benefícios além da assistência à saúde incluem sala 
de cinema, restaurante e room service, biblioteca, salão de beleza, academia, espaço ecumênico e um 
concierge para seus hóspedes. A ideia é atrair aquele idoso que quer morar com conforto, em local 
privilegiado, com privacidade mas com toda a assistência que necessita e que, normalmente, exigiria 
deslocamentos excessivos.

ANTONIA TOMAZO DONES   17/05/1921  02/07/2016  CANOAS/RS
ELODY CORREA HENEMANN   09/09/1931  02/07/2016  PORTO ALEGRE/RS
BERNARDINA ETELVINA R DOS SANT  24/03/1947  08/07/2016  PORTO ALEGRE/RS
JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  12/10/1958  27/07/2016  CACIQUE DOBLE/RS
TERESINHA MARIA FEOLI TELLITU   16/12/1931  28/07/2016  PORTO ALEGRE/RS
ARISTIDES MARTINS FERREIRA   28/08/1947  01/08/2016  VIAMAO/RS
WALDEMAR MORAES DA SILVA  20/04/1939  01/08/2016  MONTENEGRO/RS
IRMA DE FREITAS ARENA    15/01/1931  17/08/2016  PORTO ALEGRE/RS
JOSE EDGAR AMARAL DA ROSA   30/07/1946  26/08/2016  SANTA C. DO SUL/RS
ERNANI SCHOENINGER   18/08/1945  01/09/2016  NOVA PETROPOLIS/RS
IZALTINA OLIVEIRA MACEDO  31/12/1946  01/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
SAUDI MEDEIROS MENDES  29/10/1941  05/09/2016  TUBARAO/SC
VERA MARIA LOPES SARAIVA  01/06/1942  07/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
LEDA SUELY SPERB SCHWARZ  24/04/1927  14/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
NOEMIA DE FARIAS PINZON  28/02/1929  14/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
WALDEMIR LUCIO FLEISCHMANN  15/04/1937  14/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
FIRMO BERNARDES   18/01/1920  20/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
MARIA ZILAH FURASTE CAMPOS  03/06/1928  20/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
JOSE GARCIA BLASKIVISKI   14/02/1938  22/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
HELENA NUNES SA    02/09/1929  25/09/2016  PORTO ALEGRE/RS
JANUARIO DUARTE BATISTA  19/05/1948  26/09/2016  PORTO ALEGRE/RS



Delegacias Regionais

Chá em Santo Ângelo
A Delegacia de Santo Ângelo promoveu um chá  
no restaurante Eiskrem Haus no dia 27/09/16, 
com a participação de 27 associados.

II Encontro das Delegacias Regionais de 2016 

No período de  03 a 07 de outubro de 2016 , no Hotel Samuara, em Caxias do Sul/
RS, vai acontecer o segundo Encontro do ano das Delegacias Regionais, reunindo Dele-
gados e Vice-Delegados Regionais para discutir temas importantes para os associados do 
interior do Estado e planejar suas atividades para o próximo ano.

Entre os temas do Encontro, constarão os seguintes: Premissas Orçamentárias,  Plano 
de Ação e Orçamento para o ano de 2017,  informações sobre a ANAPAR, GINP, resultados 
da pesquisa de opinião realizada entre os sócios das delegacias regionais, Programa de 
Gerenciamento da Saúde - PGS e outros.

Pedido de afastamento de 
Delegado Regional

O Delegado Regional de Alegrete, Flávio 
Faraco, em setembro solicitou a Diretoria Execu-
tiva da AACRT afastamento das suas funções na 
Delegacia por motivos pessoais.

A diretoria agradece a dedicação dispen-
sada pelo referido associado aos colegas da 
Delegacia. 

Oficina de alongamento em Santa Maria

Integração entre as 
Delegacias de Caxias do Sul e 

Santa Cruz do Sul

No dia 09 de junho a Delegacia de Ca-
xias do Sul visitou a Delegacia de Santa Cruz 
do Sul, que ofereceu aos associados um delicio-
so café colonial na sua sede. Após, o grupo fez 
um city tour pelos principais pontos turísticos de 
Santa Cruz.

Em retorno, no dia  13 de setembro, 19 
associados da Delegacia Regional de Santa 
Cruz do Sul realizou a visita a Caxias do Sul, 
sendo recebidos com um café da manhã na 
sede da delegacia de Caxias. As delegadas  tro-
caram presentes e, após o almoço, o coral de 
Caxias se apresentou. Mais tarde as anfitriãs 
conduziram o grupo visitante a um passeio para 
conhecer a sua cidade e os seus pontos turísticos 
coroando essa integração com chave de ouro.

Nova oficina em 
Caxias do Sul

A Delegacia de Caxias do Sul vai 
começar, em outubro/16, a oficina de 
BASE VIVACE que tem como objetivo a 
melhora das habilidades motoras no pú-
blico adulto e sênior, com base na Dança 
Improviso, Consciência Corporal, Dança 
Coreografada.  O oficina contará com 15 
associadas da Delegacia, que receberão 
da associação um subsídio de 50% no 
pagamento das mensalidades.

Festa Junina na Delegacia 
Regional de Pelotas

Foi no dia 1º de julho a Festa Junina da 
Delegacia de Pelotas, reunindo os associados 
na Sede da Delegacia.

CONVITE DA DELEGACIA DE VIAMÃO 

A Delegacia Regional de Viamão convida os associados de Alvorada, Cachoei-
rinha, Gravataí e Viamão para participar do primeiro almoço de confraterniza-
ção de final de ano da Delegacia de Viamão.

Data: 06/12/2016                  
Horário: 12 horas
Local: Pedralli Gourmet - Av. Salgado Filho, 5879 
- Parada 45 - Viamão                   
Tel.: 3446 7000 

Reservas até o dia 15/11/2016 
pelos fones: Flávia Souza (51) 9605.2488 
e Dirceu (51) 9998.3106

A Delegacia de Santa Maria deu início à oficina de alongamento/laboral no mês de setembro, 
com a participação de 19 associados.

Além de subsidiar 50% do pagamento do professor, a AACRT  adquiriu  colchonetes, fitas 
elásticas e bolas para a realização da oficina.



Social

Acampamento Farroupilha da ASTTI
Inaugurado o piquete da ASTTI no Acampamento Farroupilha na 

segunda-feira, dia 05 de setembro, em almoço para o qual a AACRT foi 
convidada. A associação é parceira da ASTTI para a instalação do DTG 
“Chamada da Tradição” nas comemorações da Semana Farroupilha, 
que vão até o dia 20 de setembro.

Visita da Oficina de Artesanato

Visita ao Museu Júlio de Castilhos

Terminado o segundo Torneio de Jogos de Porto Alegre de 2016 no 
dia 25/08, na sexta-feira, 26 de agosto, foi realizado o almoço de entrega 
das medalhas aos ganhadores, preparado pelos voluntários da Oficina de 
Culinária, parceiros de longa data do Espaço Convivência. O almoço reu-
niu cerca de 70 pessoas no Salão de Festas da associação.

Almoço na Semana Farroupilha

Em comemoração à Semana Farroupilha, o Grupo Vida Ple-
na, sob o patrocínio da AACRT, levou um grupo de 50 associados 

para um almoço campei-
ro no Piquete da ASTTI, 
no Acampamento Farrou-
pilha. O almoço foi pre-
parado pelos membros 
da Oficina de Culinária, 
que trabalharam durante 
dois dias para oferecer um 
pouco da nossa saborosa 
cultura.

O Grupo Vida Ple-
na promoveu um passeio 
cultural ao Museu Júlio 
de Castilhos no dia 23 de 
agosto, onde os associa-
dos puderam conhecer 
um pouco mais da história 
do Rio Grande do Sul às 
vésperas da abertura do 
Acampamento Farroupilha.

Após a visita guiada 
ao museu, os 45 sócios 
caminharam até o Hotel 

Everest, aonde saborearam um delicioso café, usufruindo a visão pa-
norâmica da cidade de Porto Alegre.

FETAPERGS mantém 
Miss e Mister da AACRT em 2017

Em Assembleia Geral Ordinária a FETAPERGS decidiu por una-
nimidade que no próximo Baile da FETAPERGS que se realizará em 
24 de janeiro de 2017, não haverá escolha de Miss e Mister. Em vista 
desta definição, a Diretoria daquela instituição resolveu que os re-
presentantes da AACRT permanecerão como seus representantes até 
o próximo Congresso da COBAP que será realizado em 2017 em 
Pernambuco. 

Premiação do II Torneio de Jogos 
de Porto Alegre

A Oficina de Artesanato solicitou à associação uma visita à fábrica de lãs e 
linhas da Paramount, em Sapucaia do Sul, onde puderam conhecer, no dia 26 de 
setembro, como os fios com que trabalham na oficina são fabricados e as varieda-
des disponibilizadas pela fábrica.

A AACRT agradece a gentileza com que os associados foram tratados pela 
administração da Paramount.

Ainda neste ano a associada Meri Villas Boas (que ensina pintura em gesso) 
participou de um curso de mosaico, patrocinado pela AACRT, a fim de aprender a 
nova técnica e repassar ao grupo.

Lembrando que o grupo, sob a coordenação da voluntária Rosa Melo, de-
senvolve o aprendizado de 
várias técnicas diferentes na 
mesma oficina, que funciona 
às segundas-feiras à tarde, 
sendo que atualmente os par-
ticipantes estão trabalhando 
com pintura em gesso e tricô/
crochê, além de outras práti-
cas manuais que são compar-
tilhadas a cada dia de oficina.

Confraternização no Parque da Harmonia
A AACRT promoveu um almoço de confraternização no Acampa-

mento Farroupilha no Parque da Harmonia, no dia 13 de setembro, 
reunindo conselheiros, diretores e convidados para celebrar a Semana 
Farroupilha no piquete da ASTTI .

Passeio Turístico em Guaporé
No dia 15 de julho a AACRT levou 145 sócio para fazer turismo 

em Guaporé-RS. O roteiro contemplou um passeio no centro, com visita 
à Catedral e almoço no Terrazzo 
Restaurante e Pizzaria. Os sócios 
ainda fizeram compras nas lojas 
do centro e também no Centro de 
Compras Belas Guaporé. 



Eventos

IX Encontro da 
AACRT

Neste ano o IX Encontro da 
AACRT, será de 23/10 (domingo) 
à 29/10 (sábado), no Hotel Itá 
Thermas, na cidade de Itá-SC. 
Até o fechamento desta edição, 
360 pessoas já haviam se ins-
crito. As inscrições iniciaram em 
02/08/2016.

Almoço mensal AACRT

OUTUBRO
Dia 05/10 -12hs - Almoço AACRT - Geraldo Santana 
Dia 19/10 - 14hs -  Encontro das Pensionistas - na AACRT
De 23/10 a 29/10 - IX Encontro da AACRT - Hotel Thermas Itá / Itá-SC
A saída dos ônibus da Planalto será as 09hs do estacionamento 
Parque Marinha, em frente ao Praia de Belas

NOVEMBRO 
Dia 17/11 - Almoço Mensal AACRT - Local a definir. 
Dia 30/11 - 14hs - Amigo Secreto e Culto Ecumênico - Geraldo Santana 

DEZEMBRO 
Dia 03/12 - as 20hs - Jantar Baile AACRT (Baile a Fantasia) - 
Geraldo Santana 
Haverá o passeio Turismo em Gramado: Natal Luz com data à definir.

PROXIMOS EVENTOS

O almoço do mês de julho acon-
teceu no dia 13/07, no Clube Geraldo 
Santana e contou com a participação 
de 260 pessoas, incluindo a presença 
das delegacias de Rio Grande e Pelotas. 

No almoço de agosto em ho-
menagem ao Dias dos Pais, a grande 
atração gastronômica foi  a tradicional 
Paella, elaborada pelos nossos colegas 
Aposentados  Luiz Renato Alves, Osval-
dino Nunes de Moraes, Paulo Renato 
Novo Moreira, Breno Scarchiniski, Rey-
naldo Ribeiro de Melo e Magnus Casa-
rae  foi realizado no dia 10/08, no Gi-
násio da ASTTI onde participaram 315 
pessoas, entre eles as delegacias de 
Viamão e  Alegrete. O  almoço do mês 
de setembro foi realizado no Clube Ge-
raldo Santana, dia 14/09, e teve como 
cardápio um delicioso churrasco. Na 
ocasião participaram 271 pessoas, es-
tando presentes as delegacias de  Bento 
Gonçalves,  Osório e Outros Estados. 

Chás AACRT
O tradicional Chá da Tarde, realizado nas 

quartas feiras na AACRT, neste trimestre contou 
em média com a participação de 73 associados. 
Sempre com atrações variadas, como bingo, pa-
lestras entre outras atividades. No mês de setem-
bro, o Chá Campeiro foi realizado no dia 12/09 
no Acampamento Farroupilha, Piquete da Astti, 
onde participaram 58 associados. 

CORAL AACRT 
O Coral AACRT apresentou-se no dia 10/07 no Encontro de Corais da So-

ciedade de Canto Progresso em Campo Bom - RS; no dia 04/09 em Porto Alegre 
- RS no V Encontro de Coros da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul e 
no dia 11/09 na Associação Recreativa Cultural Dois Irmãos Unidos de Canudos, 
em Nova Hartz. 

Seminário ANAPAR SUL - Florianópolis

DIA 25 A 30/08 - Turismo AACRT 
em Caldas Novas – GO

A AACRT, em parceria com a Meridien Clube, levou 110 pessoas para Caldas 
Novas - GO. O grupo ficou hospedado no complexo hoteleiro L’acqua diRoma, os 
sócios aproveitaram a infraestrutura oferecida pelo hotel, com as noites embaladas 
com bingo e forró.  Durante o dia City-Tour, com visitas aos principais pontos turís-
ticos de Caldas Novas - GO, como o Jardim Japonês, o Serra Verde Shopping, as 
cachaçarias de Goiás e a famosa Feira do Luar. Usufruíram também da estrutura 
do Acqua Park, em Caldas Novas, e do Hot Park, em Rio Quente. Esse passeio teve 
aventuras, lazer e diversão, adrenalina e novas descobertas, pois todos aproveita-
ram ao máximo, curtiram as piscinas, a praia artificial, fizeram mergulhos, anda-
ram de tobogã, tirolesa e muito mais.

DIA 14/09
Homem de Rede
O tradicional evento em ho-

menagem ao Homem de Rede, uma 
parceria da AACRT, ASTTI e SINTTEL-
-RS aconteceu no dia 14 de setembro 
na Casa de Portugal e contou com a 
presença de 200 pessoas, o evento 
teve o tradicional Salchipão e Chopp, 
sorteio para os trabalhadores de rede, 
a animação ficou por conta da Banda 
de Samba da AACRT, e na oportunida-
de foram homenageados 4 trabalha-
dores de rede,  uma homenagem In 
Memoriam entregue para a família do 
Paulo Rubens Borges dos Santos, o ho-
menageado indicado pela AACRT foi o 
Paulo Roberto Barbosa da Silva, pela 
ASTTI o Claudio Juarez da Silva e o in-
dicado do SINTTEL-RS foi trabalhador 
ativo Odil de Pellegrin. 

O Grupo de ANAPAR RS participou no 
dia 16 de agosto do IV Seminário de Par-
ticipantes de Fundos de Pensão realizado 
pela Regional Paraná – Santa Catarina, 
no Hotel Castel Mar em Florianópolis - 
SC, o evento teve como pauta temas de 
grande importância para os participan-
tes, dirigentes eleitos e também para as 
entidades representativas dos participan-
tes. No Seminário foram abordados te-
mas  sobre a Previdência Complementar, 
assunto que estará em discussão no pró-
ximo Congresso Nacional da Anapar e 
também a Governança e Gestão de Fun-
dos de Pensão e o papel da ANAPAR na 
defesa dos Participantes.



Anapar

ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES SOBRE AS CARTAS QUE OS APOSENTADOS/
PENSIONISTAS RECEBERAM SOBRE A OI 

XIII Seminário da ANAPAR RS - Porto Alegre

NOTA - Recuperação Judicial  Oi S.A.,  Telemar Norte Les-
te S.A., Oi Móvel S.A.,  Copart 4 Participações S.A.,  Copart 
5 Participações S.A., Portugal Telecom International Finance 
B.V.,  Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.

Como é de conhecimento público, a Oi S.A. teve deferido, judi-
cialmente (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), o processo da 
recuperação judicial prevista na Lei 11.101/2005.

Atendendo ao disposto na referida legislação – art. 52, §1º, os 
créditos reconhecidos pela Recuperação Judicial Oi S.A., foram publica-
dos no órgão oficial (20/09/2016), bem como, o Administrador Judicial 
responsável está encaminhando, a cada credor, correspondência infor-
mando a natureza do crédito, o valor e a Classe.

Diante disso, a assessoria jurídica do Sinttel lançou nota esclare-
cendo que os valores apontados no processo de recuperação judicial 
já estão sendo analisados, bem como tomadas as necessárias medidas 
quando à eventual impugnação do crédito informado, quando este não 
corresponder com o efetivamente devido.

Neste sentido, respondeu às principais dúvidas sobre este processo:

1. Recebi correspondência da Recuperação Judicial de Oi 
S.A. informando que meu nome está listado como credor. O 
que devo fazer?

R. Os processos patrocinados pelo SINTTEL já estão sendo anali-
sados quanto ao valor do crédito informado, sendo que, na hipótese de 

haver divergência entre o valor apontado na correspondência e o efeti-
vamente devido, a assessoria jurídica providenciará a respectiva impug-
nação, que será avaliada pelo Administrador Judicial, oportunamente.

2. Não recebi correspondência da Oi, mas sou credor. O 
que devo fazer?

R. Nos processos patrocinados pelo SINTTEL, os créditos que não 
foram incluídos na lista serão habilitados pela assessoria jurídica, opor-
tunamente.

3. O meu processo é individual, mas foi ajuizado pela 
assessoria jurídica do SINTTEL. O que devo fazer?

R. Todos os processos individuais, plúrimos e em nome do próprio 
SINTTEL (substituição processual), serão analisados pela assessoria ju-
rídica.

4. Quando vou receber?
R. Com o deferimento da recuperação judicial, todas as execu-

ções contra a Oi deverão ser suspensas pelo prazo de 180 dias (úteis). 
A suspensão das ações é ampla e abrange toda ação que importe em 
ataque ao patrimônio das empresas em recuperação judicial.

5. Meu processo está na fase de conhecimento (sem cál-
culo). Preciso fazer algo?

R. Nos casos em que o processo judicial contra a Oi não possui 
valor homologado pelo Juiz, poderá ser requerida reserva da importân-
cia, mediante análise do Juiz competente.

Fonte: SINTTEL/RS

Meu sentimento é de plena felicidade, 
alegria, fico muito contente e realizado 
em ser associado da AACRT. 
Lá me sinto valorizado e querido por 
todos, com elevada auto estima. Só 
tenho a agradecer a Deus e a todos.

Adir Fagundes

A AACRT, participou com 25 associados do XIII SEMINÁRIO DE 
PARTICIPANTES DE FUNDOS DE PENSÃO, realizado nos dias 09 e 10 
de setembro de 2016, no Auditório da FETRAFI-RS, em Porto Alegre/
RS.

O seminário teve a seguinte pauta: CONJUNTURA DA POLÍTICA 
PREVIDENCIÁRIA PÚBLICA E PRIVADA NACIONAL com os palestrantes: 
Vilson Antônio Romero - Presidente da ANFIP; José Ricardo Sasseron 
- Diretor da ANAPAR, A NOVA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO 

SETOR PÚBLICO, palestrantes: José Pinheiro de Miranda - Diretor de 
Seguridade da FUNPRESP; Ari Lovera - Diretor de Previdência do IPÊ, A 
REPERCUSSÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS PELO ATUAL  GOVERNO 
NA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, palestrante: Dr.  Ricardo Só de 
Castro - Advogado do Escritório do Direito Social; Dr. Fernando Ru-
bin - Advogado Previdenciário e REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E 
ATUAÇÃO POLÍTICA DA ANAPAR, palestrante: José Altair Monteiro 
Sampaio -  Diretor e Representante da ANAPAR no CNPC/MPS. 

Sistema de Indicadores para gerenciar melhor 

A AACRT deu início à implantação de um sistema de indicadores 
com a empresa ELAB Informática.  Este novo sistema irá possibili-
tar um melhor gerenciamento dos dados da entidade, a partir de 
relatórios com informações fiéis, or-
ganizadas e conclusivas das principais 
atividades desenvolvidas na AACRT.


