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Almoço de encerramento do ano

www.aacrt.org.br | 51 3076.2450 Feliz Natal e um Próspero 2020!

Adeus 2019! Que venha 2020!
Jantar-Baile AACRT – Noite Cigana 

Nosso tradicional baile foi reali-
zado no dia 14 de dezembro, no Clu-
be Geraldo Santana, comemorando 
os 42 anos da criação da AACRT e o 
encerramento de mais um ano de 
trabalho, de passeios, de apoio, de 
confraternizações junto com os as-
sociados. 

Começou às 20 horas, com a 
ceia e se estendeu até a madruga-
da com música, dança, sorteios de 
brindes e muita alegria. Mais de qui-
nhentas pessoas estiveram presen-
tes, a maioria fantasiada, divertindo-
se aos pares e aos grupos, colorindo 

o salão com a energia juvenil dos 
nossos sócios, que podem ser tudo, 
menos idosos.

Gratas surpresas, como a dos 
associados de Osório que, trajados 
como ciganos, executaram a dança 
da roda de carreta e a apresentação 
do grupo misto de empregados e 
associados, que dançaram músicas 
ciganas e abriram o salão ao som de 
“Sandra Rosa Madalena”,  deram a 
tônica da festa, que se estendeu até 
a madrugada ao som da banda Au-
dio Mix.

O último almoço de 2019 foi dife-
rente. Realizado no dia 13 de novem-
bro no sitio Caminhos de Nazaré, em 

Itapoã, o evento temático alusivo ao 
Novembro Azul (como prevenção ao 
câncer de próstata) teve início pela 

EDITORIAL

A Diretoria Executiva da AACRT
deseja que este Natal aqueça os corações

de todos com amor, alegria
e esperança, que o Ano Novo traga

grandes realizações e muita felicidade
e que cada um celebre estas

festas junto da família ou daqueles
que mais ama, com muita paz e a
harmonia. Acima de tudo, deseja
que continuemos juntos, em prol

da família dos telefônicos, por mais
este e muitos anos. Boas Festas
queridos associados e amigos!

Muitos brindes foram sorteados 
entre os presentes, alguns deles for-
necidos pela seguradora RSul Segu-
ros e por outros parceiros da AACRT 
que também contribuíram para o 
sucesso da festa de final de ano dos 
associados, entre eles, a GA Tecno-
logia, que sorteou um smartphone 
entre os sócios que utilizam o seu 
suporte tecnológico.

manhã cedo, quando quatro ônibus 
deixaram a sede da associação e, 
ao chegarem no destino, um grupo 
de professores de educação física 
da empresa parceira 
Veloz, já os aguar-
dava com atividades 
físicas, brincadeiras, 
música e muita ani-
mação que envolveu 
a todos.

No almoço foi 
servido churrasco 
e, logo após a ho-
menagem aos ani-
versariantes, houve 
sorteio de muitos 

prêmios aos sócios homens (no-
vembro Azul). A banda da AACRT 
encerrou a festa com muito brilho, 
alegria e samba.  

Prestigie nossos Mister e Miss no Baile da 
Fetapergs, em Feliz, no dia 24/01/2020.



2 | O JUBILADO | DEZEMBRO 2019

EXPEDIENTE

CONsELhO DE ADMINIsTRAÇÃO
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Ruben Dario Vives, Reynaldo Ribeiro 
de Mello, Ivo Antônio do Amaral Luiz, 
João Alberto Oliveira de Andrade, 
Paulo Roberto Vieira da Rocha, Jorge 
Oir da Silva, Rui Gastão Silva de Oli-
veira e Jaqueline Dulac Goulart. 

suplentes - Jaime Souza De Marco, 
Iolanda Bohn, João Luiz Guns, Ondina 
da Costa Vargas, Rosa Alpoin Leite e 
Sérgio Foutoura da Silva.

DIRETORIA EXECUTIVA
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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.
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Efetivos - Enoir Kovalscki da Silva, Inês 
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suplentes - Ceila Maria Terezinha Po-
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e Luiz Carlos Abrão Paz.
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A realidade financeira da AACRT
Desde meados de 2018 a dire-

toria da AACRT vem falando em re-
dução de despesas, como medida 
de precaução para levar a frente os 
compromissos que possui com seu 
corpo social.

Os motivos que levaram a as-
sociação a chegar até esta decisão, 
apesar de estar sendo divulgado em 
todos os jornais e discursos da dire-
toria, parece não ser de domínio de 
todos os associados e cabe uma me-
lhor explanação.

Como todos deveriam saber, a 
associação faz a gestão dos planos de 
saúde Unimed, assim como, do se-
guro de vida de seus associados, e é 
através da taxa de administração que 
recebe destes contratos que conse-
gue oferecer tantas atividades e ofi-
cinas com valores subsidiados aos só-
cios. Não seria a mensalidade de R$ 
23,00 que permitiria que se fizesse 
tudo o que conseguimos proporcio-
nar ao quadro social. Alguns fatores 
externos muito importantes surgidos 
principalmente a partir de 2018 con-
seguiram “sacudir” a arrecadação da 
nossa associação:

1. REAJUsTEs DOs PLANOs DE 
sAúDE UNIMED

Este tem sido um dos principais 
fatores de redução na arrecadação, 
devido, basicamente, à retirada das 
pessoas dos planos por impossibili-
dade de arcar com o mesmo. Os rea-
justes do plano de saúde Unimax têm 
sido muito acima da inflação, acima 
também do INPC que é o índice que 
atualiza nossos benefícios na Funda-
ção. A justificativa da Unimed para os 
altos reajustes tem sido que o nosso 
grupo é idoso, que interna muito, 
que gastamos mais do que arrecada-

mos. Para evitar que nossos sócios 
ficassem sem atendimento de saúde, 
procuramos criar planos mais acessí-
veis para oferecer, além de nos apa-
relharmos melhor para argumentar 
com a Unimed e discutir os reajustes.

A AACRT tinha 6.226 associados 
nos planos de saúde Unimed em 
dez/2015 e, cinco anos depois, em 
set/2019 estava com 4.827. Outro 
fato que ninguém imagina é que a 
AACRT recebe mensalmente a fatu-
ra integral da Unimed e a quita, bus-
cando a cobrança dos sócios poste-
riormente. Às vezes precisa buscar 
dinheiro na reserva patrimonial para 
quitar esta fatura. A inadimplência 
hoje chega a 1,8 milhão de reais.

2. AÇÃO DA FUNDAÇÃO ATLâN-
TICO: NÃO DEsCONTO NOs CON-
TRAChEQUEs

Esta decisão da Fundação Atlân-
tico, questionada judicialmente pela 
AACRT sem sucesso, agravou ainda 
mais a situação da entidade, que pre-
cisou iniciar um processo de cadas-
tramento de débito em conta e/ou 
envio de Docs de cobrança, gerando 
mais custos e maior inadimplência.

3. sAíDA DE sóCIOs PARA PLANOs 
DE OUTRA ENTIDADE DE CLAssE

Mais um revés para o nosso pla-
no foi o fato de que uma entidade 
classista de nível superior conseguiu 
incluir em seu plano de saúde pes-
soas de outras classes profissionais 
também de nível superior, levando 
uma grande parcela de associados da 
AACRT para o seu plano, que tem um 
custo menor que o nosso devido a 
oxigenação e baixa média etária.

Culto Ecumênico e Amigo secreto

GERAL

4. PROCEssOs JUDICIAIs REQUE-
RENDO REDUÇÃO DA MENsALI-
DADE AOs 59 ANOs

Temos ainda um grupo conside-
rável de associados que, sem enten-
der o espírito de coletividade do nos-
so plano, ao completarem 59 anos, 
quando a mensalidade do plano de 
saúde muda para a faixa mais alta, in-
gressaram na justiça contra o mesmo, 
evocando o estatuto do idoso. Ocorre 
que os juízes em geral decidem pela 
manutenção da mensalidade anterior 
ao reajuste e outros ainda estendem 
esta decisão a todo o grupo familiar, 
inclusive filhos e netos, que permane-
cem pagando um valor insuficiente. 
Na verdade, não é a Unimed a penali-
zada por esta sentença, mas todos os 
demais associados da AACRT que uti-
lizam o plano de saúde, pois acabam 
pagando a mais pela falta daquele va-
lor da mensalidade obtida na justiça.

5. REdução dA TAxA SELIC (TAxA 
báSICA)

Em outubro/16 a SELIC era 14% e 
a AACRT chegou a ter através da renta-
bilidade em seus investimentos de ren-
da fixa no Banrisul uma renda anual de 
aproximadamente 1,4 milhão de reais. 
Em outubro de 2019 esta rentabilida-
de era de 5%, e a renda anual será de 
aproximadamente R$ 300 mil, repre-
sentando uma queda de 1,1 milhão de 
reais por ano.

Estas são as principais razões pe-
las quais a AACRT vem promovendo 
ações para reduzir suas despesas e 
precisa contar com a compreensão 
e entendimento dos sócios, para que 
consiga vencer mais este desafio e 
encontrar as saídas necessárias para 
a manutenção da sua solidez.

Natal Luz em Gramado

EVENTOs

Dois ônibus lotados, sob o co-
mando da Vice-Presidente Eva Be-
atriz Correa, deixaram Porto Alegre 
no dia 06/12, rumo a Gramado, para 
assistir ao show de magia do Natal 

Atenção  
AssociAdos

Conforme definido pelo 
Conselho de Administração e 
Diretoria Executiva da AACRT 
nas Premissas Orçamentárias 
para 2020, o subsídio aos as-
sociados por ocasião da parti-
cipação no encontro anual, na 
semana do aposentado e nos 
torneios de jogos será concedi-
do da seguinte forma:

Sócios usuários dos pla-
nos de saúde Unimed da as-
sociação a pelo menos 1 ano 
– 15%;

Sócios que não utilizam os 
planos de saúde Unimed da as-
sociação – 10%.

Informamos que, a 
partir de janeiro de 2020, 
a mensalidade da AACRT 
passará para R$ 30,00 em 
razão da proibição por lei 
da cobrança de despesas 
bancárias nos pagamentos 
para a associação.

Luz. Depois rumaram para Nova Pe-
trópolis, cidade vizinha, onde per-
noitaram e retornaram no dia 07/12 
para suas casas na manhã seguinte, 
descansados e alimentados.

aconteceram no dia 27 de no-
vembro, com um grande grupo 
de sócios presentes (mais de 
100 pessoas).

Manifestações de paz, es-
perança e fraternidade foram 
prestadas pelo – Frei Isidoro 
Mazzarolo e pelo espírita Ivan 
Selbach.

Na sequência o coral des-
pertou a alegria do Natal can-

tando lindas cantigas natalinas para 
os convidados. 

Após a troca de presentes pelos 
“Amigos Secretos”, a confraterniza-
ção foi encerrada com um coquetel e 
o brinde com espumante, ensejando 
que 2020 seja de muita alegria e saú-
de para todos.

Mais uma vez realizado no 
Clube Geraldo Santana, o Cul-
to Ecumênico e o Amigo Secreto 
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EVENTOs
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Apresentações do Coral no  
último trimestre

Almoço de encerramento  
dos Conselhos de  

Administração e Fiscal

Reajuste do plano de  saúde  
Unimed Pleno/Unipart/Unifácil

sAúDE

sOCIAL

Pré-carnaval em Rondinha

xVI Seminário de Participantes  
de Fundos de Pensão  

Baile da Fetapergs – Dia do Aposentado
A AACRT vai participar do con-

curso Miss e Mister Fetapergs 2020 
com seus representantes Maria Ra-
quel Pauli e Jorge Roberto Dias. O 
Concurso vai acontecer no Dia do 
Aposentado, durante o Baile da Fe-
tapergs – Federação dos Trabalha-
dores Aposentados e Pensionistas 

do Estado do RS, no dia 24 de janeiro 
de 2020, na cidade de Feliz/RS. Serão 
contratados dois ônibus para levar 
os sócios ao evento. Os interessados 
em torcer pelos nossos candidatos 
poderão entrar em contato com o 
Setor de Eventos da associação.

Realizado nos dias 21 e 22 de 
novembro, no Auditório da CEEE, 
no centro histórico de Porto Alegre, 
o XVI Seminário de Participantes de 
Fundos de Pensão, realizado pela 
Anapar Regional Rio Grande do Sul 
reuniu participantes locais e de todo 

o país, em um encontro que discu-
tiu temas como o cenário econô-
mico brasileiro e internacional, a 
comunicação nos novos tempos, a 
reforma da previdência e os planos 
de saúde de auto-gestão.

Neste verão a associação vai 
repetir a dose e levar os associados 
para relembrar os velhos tempos 
em Rondinha, quando passavam a 
temporada com sua família na colô-
nia de férias do Sinttel. 

Aproveitando o evento, o pré-car-
naval que acontece todo o ano na sede 
da AACRT em Porto Alegre será trans-
ferido para Rondinha no dia 12/02.

O passeio, de 11 a 14 de feverei-
ro de 2020, terá o investimento de R$ 
323,00 (três diárias completas, com 
café da manhã, almoço e janta), e 
descontos de 15% para os sócios que 
têm plano de saúde com a AACRT e 
10% para os quem não tem. Quem 
se inscrever ainda em 2019 poderá 
dividir o valor em três parcelas. Infor-
me-se no setor de Projetos Sociais.

Inauguração da sede da  
Delegacia de Passo Fundo

Inaugurada a sede 
da AACRT Passo Fundo 
no dia 28 de novembro, 
em uma parceria com o 
Sinttel. O evento contou 
com coquetel que reu-
niu 50 associados, além 
da presença do Diretor 
Presidente da AACRT, 
Newton Lehugeur, e dos diretores 
Eva Beatriz Correa, Darci Werle e Li-
sete Krug. Estiveram presentes ain-
da, representando o Sinttel/RS, seu 
presidente, Gilnei Porto Azambuja 
e os diretores Dirceu Borges e Mar-

cone Nascimento. No evento foram 
escolhidos como representantes do 
Sinttel junto aos aposentados de 
Passo Fundo os associados Magda 
Boscardin e Carlos Juremil Fagun-
des.

Almoço dos oficineiros e Voluntários

Jantar de Confraternização 
dos Empregados

No dia 17 de dezembro os mem-
bros dos conselhos de Administração 
e Fiscal reuniram-se com os diretores 
da associação, em um almoço para 
comemorar mais um ano de traba-
lho voluntário em favor dos aposen-
tados da CRT e demais associados 
da AACRT. O cardápio foi elaborado 
pelo Cuciniere Aldo  Vettorello.

Os empregados da associação 
encerraram 2019 com um jantar 
realizado no salão social da entida-
de no dia 20 de dezembro, quando 

confraternizaram junto com a di-
retoria e seus familiares e foram 
presenteados com cestas de Natal. 

Após negociação entre as en-
tidades AACRT e ASTTI e a Unimed 
Porto Alegre, informamos o índice 
de reajuste contratual anual, acor-
dado a partir de 01 de dezembro 
de 2019, dos seguintes planos de 
saúde:

1 - Unipart - 3,38% (IGP-M)
2 - Unifácil - 9,5%
3 - Unimed Pleno - 15% 
O índice do plano de saúde Não 

Regulamentado, a partir de 01 de ja-
neiro de 2020, será de 20%.

No dia 04 de dezembro realiza-
mos a festa de encerramento das 
atividades de 2019 dos voluntários 
e oficineiros da AACRT, grupo este 
que mais frequenta a sede social e 
participa o ano todo. O encontro, 
realizado no Clube Geraldo Santa-
na, reuniu mais de 150 associados 
que durante todo o dia puderam 
demonstrar as atividades que de-
senvolvem dentro da AACRT.

27/10 - Festival de Coros no SEBEM - 
Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. 
27/11 - Culto Ecumênico Geraldo San-
tana. 
04/12 - Encerramento das Oficinas 
Geraldo Santana. 
05/12 - Instituto de Cardiologia, apre-
sentação no Saguão e na Pediatria. 

XII Encontro de Aposentados  
da Entidade - 2020

A AACRT levará os associados para o 
Machadinho Thermas Resort no período de 02/11 A 08/11/2020. 

Vendas abertas. Informe-se no setor de Eventos.

Reunião das  
Entidades

As entidades AACRT, ASTTI e 
SinttelRS fizeram seu encontro tri-
mestral  na ASTTI,  no dia 19/12.
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“Mãos que doam amor 
nunca ficam vazias”. (C. S.)

Desejo que em 2020 as “Mãos” da nossa
Associação continuem cada vez mais cheias de: 

amizade, paz, receptividade, alegria, perdão, 
harmonia, momentos maravilhosos! 

Feliz Natal e um Excelente 2020!!! 

TAQUARI – Jantar no Restaurante Batata no dia 
5/12 com a presença de 18 associados e 5 acom-
panhantes. 

VIAMÃO – Almoço em 10/12 no restaurante Pe-
dralli onde compareceram 46 sócios. 

MUDANÇA EM VIAMÃO - A Delegada Flávia, de 
Viamão, solicitou seu desligamento das funções na 
Delegacia, sendo aceito pelo Diretor Presidente.

Festejos nas  
Delegacias do Interior

BENTO GONÇALVEs - Almoço dia 7/12 com 21 só-
cios e 4 não sócios, muita descontração e brindes.  
Chá do mês de novembro (dia 28) com 14 sócios e 
2 convidados. 

CAChOEIRA DO sUL – Almoço dia 13 de novem-
bro com 14 sócios e 3 não sócios. 

CANOAs - Almoço dia 28 de novembro na Asso-
ciação da CEEE (Sapucaia do Sul) com a presença 
de 60 sócios e acompanhantes, tema “novembro 
azul”, com os homens de Azul e as mulheres de 
branco. À tarde coquetel. 

CAXIAs – Apresentação do Coral de Caxias no al-
moço de encerramento para os associados e con-
vidados no dia 03/12. Estiveram presentes 67 pes-
soas na churrascaria Laço de Ouro.
Almoço Natalino de encerramento das oficinas no 
dia 11/12, e a última ação solidária do ano, com a 
entrega de materiais para a entidade ENCA-Enti-
dade Assistência à Criança e Adolescente.

CRUZ ALTA – Chá dia 11/11 com a participação de 
11 associados. 

GUAíBA - Jantar e Confraternização na Sede dia 
06/12. Último chá do ano no dia 30/11. 

LAJEADO - Almoço dia 12/12 com 26 associados 
e seis não sócios.

NOVO hAMBURGO – Noite de 04/12, encontro 
dos colegas de Equipamentos na sede onde pre-
pararam seu próprio jantar. 

OsóRIO - “Nosso Natal Cor de Rosa!” Jantar de 
Final de Ano com 65 associados e 5 convidados no 
Salão de festas do Hotel Araçá, em Capão da Ca-
noa. A diretora Lisete Krug e o diretor Darci Werle 
representaram a diretoria da AACRT. 

PAssO FUNDO – no dia 06/12, almoço de encer-
ramento do ano no restaurante Mac Leth, com 56 
Associados e três não sócios, sendo arrecadados 
brinquedos e material escolar para doação do Na-
tal dos Correios. 
Almoço em EREChIM – 14/11, com 10 sócias; 
almoço em CARAZINhO – 22/11, com 15 asso-
ciados; almoço em MARAU – dia 30/11, com 9 
associados.

PELOTAs – Apresentação Coral de Pelotas 
em Encontro de Corais dia 1° de dezembro, 
na Comunidade Jesus de Nazaré. 

sANTA CRUZ DO sUL - Jantar de confraternização 
no restaurante Coma Bem dia 06/12 e almoço de 
encerramento da oficina de dança e alongamento 
no dia 9/12. 
Almoço na sede da delegacia de Santa Cruz no 
mês de novembro em substituição ao chá, dia 
20/11 com 27 sócios! 

sANTA MARIA – Dia 04/12 - Apresentação do CO-
RAL AACRT SMA, no Espaço Multiuso da Universi-
dade Federal de Santa Maria. 

Dia 06/12 - jantar de confraternização de final da 
Delegacia Santa Maria. Participaram 76 associa-
dos e 19 familiares 
Dia 12/12 - Chá de encerramento das oficinas e 
confraternização NATALINA na sede da Associa-
ção, com a presença de 50 associados e 3 profis-
sionais das oficinas.

sANTO âNGELO - Almoço e confraternização de 
Natal dia 08 de dezembro, na sede da AECRT com 
24 associados e 7 convidados. 

Neida Viegas

DELEGACIAs
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FRAsE DA CONTRACAPA


