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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2009 

Senhoras e Senhores Associados da AACRT, 

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, estamos submetendo à 
apreciação de Vossas Senhorias o Relatório de Atividades desenvolvidas no 
exercício de 2009 na AACRT, incluindo as informações e comentários referentes à 
situação econômico-financeira e o Balanço Patrimonial e de Resultados. 

A Administração 

 

I - Gestão 2009/2012 

 Em um cenário particular e único resultante de sua história de apreensões e 
mudanças nos últimos 13 anos, 2009 iniciou com uma nova energia no ar para os 
quase 3.500 sócios da Associação dos Aposentados da CRT.  

 Ano de eleições para renovação do Conselho de Administração, da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal, a grande novidade foi a candidatura de duas chapas 
aos cargos eletivos na associação, cada qual com seu plano de ação, provocando 
amplos debates e a grande participação dos associados da capital e do interior do 
Estado, fato nunca ocorrido nos 32 anos de existência da AACRT. 

 Desta movimentação resultou a reaproximação dos associados com a sua  

 

 

Associação e o surgimento de novas idéias decorrentes da participação de todos e 
baseadas nas necessidades mais prementes do corpo social. 

 O grupo eleito em 28 de abril de 2009 tomou posse no dia seguinte e deu 
início imediato aos trabalhos e, baseando-se no seminário de planejamento 
estratégico realizado ao final de 2008, que foi objeto de amplo debate na 
campanha para as eleições, priorizou 16 ações estratégicas, dentre as 27 definidas. 

II - Plano Estratégico  
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Senhoras e Senhores Associados da AACRT, 

 

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, estamos submetendo à 

apreciação de Vossas Senhorias o Relatório de Atividades desenvolvidas no 

exercício de 2009 na AACRT, incluindo as informações e comentários referentes à 

situação econômico-financeira, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 

Superávit ou Déficit do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
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Demonstrações Contábeis em 31/12/2009 e 2008. 

A Administração 
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I - Gestão 2009/2012 

 Em um cenário particular e único resultante de sua história de apreensões e 
mudanças nos últimos 13 anos, 2009 iniciou com uma nova energia no ar para os 
quase 3.500 sócios da Associação dos Aposentados da CRT.  

 Ano de eleições para renovação do Conselho de Administração, da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal, a grande novidade foi a candidatura de duas chapas 
aos cargos eletivos na associação, cada qual com seu plano de ação, provocando 
amplos debates e a grande participação dos associados da capital e do interior do 
Estado, fato nunca ocorrido nos 32 anos de existência da AACRT. 

 Desta movimentação resultou a reaproximação dos associados com a sua 
Associação e o surgimento de novas idéias decorrentes da participação de todos e 
baseadas nas necessidades mais prementes do corpo social. 

 O grupo eleito em 28 de abril de 2009 tomou posse no dia seguinte e deu 
início imediato aos trabalhos e, baseando-se no seminário de planejamento 
estratégico realizado ao final de 2008, que foi objeto de amplo debate na 
campanha para as eleições, priorizou 16 ações estratégicas, dentre as 27 definidas. 
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II - Plano Estratégico  

Objetivando a ampla participação do corpo de associados nas atividades da 
AACRT, e visando não dispersar esforços, as atividades foram divididas em cinco 
grupos, para cada um dos quais foram nomeadas lideranças com afinidade com o 
respectivo tema, as quais interagirão com a direção da AACRT no sentido de que as 
mesmas sejam implementadas no quadriênio 2009/2012, de acordo com as 
solicitações de todo corpo de associados.   

Baseado em estudos realizados pela Direção, o Conselho de Administração 
aprovou em 23/06/2009, Ata nº 156, as ações a serem desenvolvidas 
prioritariamente no período 2009/2012, definindo, inclusive, os meios e as formas 
para atingir os objetivos. Durante o ano de 2009 diversas atividades foram iniciadas 
e desenvolvidas com a participação de grande número de associados, conforme 
destacado abaixo e nos diversos capítulos do presente relatório:  

Grupo Saúde 

1. Campanhas de vacinação de adultos e idosos; 

2. Cadastros de profissionais da área da saúde; 

3. Estudo de convênios com redes farmacêuticas; 

4. Programas de educação e acompanhamento ao doente crônico; 

5. Programas de assistência social; 

6. Planos de saúde; 

Grupo Social 

7. Estudo de ações para conquistar novos associados; 

8. Implantação de ações para sensibilizar os associados a participarem da   
AACRT; 

9. Atividades sociais e parcerias; 

10. Estudar a criação da figura do Vigilante; 

11. Estudar a criação do Ouvidor; 

Grupo de Benefícios 

12. Plano de Benefícios Anaparprev; 

13. Seguro de Vida em Grupo; 

Grupo Organizacional 

14. Estudar a reestruturação administrativa da AACRT; 

15. Área de informática da AACRT; 

Grupo Investimento Patrimonial 

16. Decisão sobre edificação da nova sede social. 
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III - Política de Gestão  
 

 Para viabilizar o desenvolvimento das ações sociais vislumbradas no plano de 
ação e requeridas pelos associados, a nova gestão realizou estudos, estabeleceu 
prioridades e levou a cabo mudanças importantes na busca da equalização das 
contas e do permanente equilíbrio financeiro da entidade. Como se sabe de nada 
adiantará termos excelentes projetos sociais, se não tivermos, além dos recursos 
humanos e materiais, os recursos financeiros para dar suporte aos mesmos. 

 A partir desses estudos, verificou-se que algumas políticas e procedimentos 
poderiam ser modificados de modo a gerar ganhos para a AACRT e, 
conseqüentemente, para o quadro de associados. O conjunto inicial de medidas 
resultou em um ganho anual imediato de R$ 189,8 mil para a AACRT. As principais 
políticas e procedimentos implantados e os respectivos ganhos imediatos foram os 
seguintes: 

1) Definição da política de aplicação de recursos financeiros  
 

Com base em estudos da diretoria, o Conselho de Administração aprovou a 
mudança na forma de aplicação dos recursos financeiros, alguns dos quais vinham 
sendo investidos em Fundos de Investimentos de risco (ações), cujo perfil não 
confere a segurança necessária aos objetivos da associação. Essas aplicações 
geraram até a data de 31/12/2009 um prejuízo de R$ 196,2 mil. 

A decisão da administração foi no sentido de não resgatar imediatamente os 
investimentos já realizados, mas aguardar uma possível recuperação das perdas 
verificadas (de modo a não realizar prejuizo), enquanto as atuais condições 
favoráveis do mercado permanecerem. Em caso de deterioração destas condições, 
os recursos serão resgatados mediante nova consulta ao Conselho de 
Administração. Os novos investimentos passarão a ser realizados em aplicações de 
renda fixa, com rentabilidade certa e previsível. 
  
2) Ações objetivando o aumento da receita 
  

Negociações promovidas pela Diretoria com os Bancos e com a Seguradora 
com as quais a AACRT opera estão gerando um ganho de receita da ordem de R$ 
189,8 mil por ano. Este valor equivale à contribuição mensal de 1.440 sócios em um 
ano.  As negociações foram as seguintes: 

• Mudança na sistemática de contratação de seguros, aumentando o ganho da 
AACRT de 3% para 8% sobre o montante das faturas. Além disso, foi 
negociada com a corretora a isenção do pagamento do premio de seguro 
contra incêndio e roubo do prédio da Sede (agora com sua área ampliada). A 
receita mensal com essas negociações com a apólice de seguro em grupo foi 
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ampliada para mais R$ 13.500,00, resultando em um ganho anual de R$ 
162.000,00. 

• A receita com seguros poderá ser incrementada a partir da oferta de outros 
tipos de seguros aos associados, tais como o pessoal, residencial e de 
automóvel. Para isso, a associação negociará com a Corretora de Seguros 
com a qual opera vantagens diretas aos associados que contratarem seus 
seguros com a mesma. 

• A negociação com os bancos iniciada em 2009 permitirá a unificação das 
contas bancárias abertas em nome da AACRT, facilitando os controles. As 
tratativas com os bancos permitem também a obtenção de reciprocidades 
para a Associação, tendo-se alcançado com as negociações desenvolvidas até 
o momento um ganho mensal de R$ 2.320,00, equivalente a R$ 27.840,00 ao 
ano. 

 
3) Oxigenação do quadro de associados da AACRT. 

A Associação possuía, em 31.12.2009, um quadro social composto por 3.415 
associados, tendo ocorrido um acréscimo de 141 pessoas, correspondente a 4,3% 
em relação ao quadro de 3.274 existentes em 31/12/2008. A ampliação do quadro 
social é uma das variáveis mais importantes para o crescimento auto-sustentável da 
AACRT e, pensando nisso, a diretoria promoveu alteração estatutária que foi 
aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 27/10/2009, Ata nº 159, 
permitindo a admissão, como sócios contribuintes, dos empregados não 
aposentados, dos aposentados e pensionistas de empresas do setor de 
telecomunicações, de seus ascendentes e descendentes, das pessoas que mantém 
ou tenham mantido vínculo empregatício com empresas do setor de 
telecomunicações e ainda das que integram ou integraram os quadros da Fundação 
dos Empregados da Companhia Riograndense de Telecomunicações – FCRT ou suas 
sucessoras e seus ascendentes e descendentes. 

Essa oxigenação permitirá a ampliação das receitas em diversos campos, 
como plano Unimed, Seguro de Vida e outros, sem perda de qualidade nos projetos 
destinados aos demais sócios. 
  
4) Formação de equipe qualificada e motivada  
 

Outra atividade primordial desenvolvida no exercício de 2009 foi o da busca 
da reestruturação e a qualificação do quadro de empregados da AACRT, a partir de 
estudo de um plano de cargos e salários realizado de forma voluntária, sem custos 
para a AACRT, por associado profissional especializado na área de recursos 
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humanos. O referido plano deverá, após aprovação por parte dos órgãos 
competentes, ser aplicado no decorrer do exercício de 2010. 

A partir do mês de maio foram iniciados trabalhos visando à implantação e 
melhoria de sistemas integrados de administração e controle, em especial, de 
saúde, de seguros, de assistência social, de contabilidade, de orçamento, de fluxo 
financeiro (recebimentos e pagamentos), de cobrança, de relacionamento 
bancário, de defesa dos associados, entre outros, sistemas esses indispensáveis 
para o cumprimento eficaz da missão da AACRT.  

 Além disso, atendendo a antiga reivindicação dos empregados da 
associação, em novembro de 2009, foi implantado o uso do uniforme, custeado 
pela AACRT.  

 

5) Sistema orçamentário 
 
Objetivando a eficaz utilização dos recursos financeiros da AACRT em 

atividades de efetivo interesse de seus associados, permitindo o planejamento 
prévio da sua utilização e o pontual controle da sua realização, foi desenvolvido em 
2009 um sistema orçamentário, totalmente integrado ao sistema de contabilidade. 

Este sistema, que começou a operar a partir da programação orçamentária 
de 2010, permite avaliar a eficiência do planejamento e execução de todas as 
atividades desenvolvidas pela AACRT, e uma prestação de contas tempestiva aos 
seus associados. 
 
6) Organização e controle da arrecadação e dos pagamentos 
  

Foram definidas normas e procedimentos, buscando disciplinar e dar 
segurança ao sistema de pagamentos da AACRT. 
      Um novo sistema de arrecadação foi desenvolvido e está em implantação, 
com tarifas bancárias reduzidas e interfaces automáticas que possibilitam, de 
forma tempestiva, o controle das cobranças e das inadimplências.  
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IV - Planos de Saúde  
 

Um dos maiores desafios da AACRT é com a saúde de seus associados, 
considerando que, no grupo que utiliza o plano de saúde Unimed, 55,23% de seus 
participantes encontram-se na faixa etária acima de 54 anos, e, desses, 39,29% 
estão acima dos 59 anos. A grande qualidade do plano é o seu caráter solidário e 
mutualista, no qual a mensalidade é calculada levando em conta que alguns 
utilizarão o plano e outros não, trazendo um equilíbrio nas contas ao final.  

 

Mas, como a massa de sócios é composta por pessoas de maior idade, a 
tendência tem sido uma quantidade de eventos de internações e cirurgias acima do 
previsto, desequilibrando o plano a cada ano. Esse desequilíbrio é embutido no 
custo do ano seguinte e todos pagam através do aumento da mensalidade.  

 
 

Além disso, o plano vigente foi contratado pela Empresa CRT no ano de 
1992, sendo considerado, por ser anterior a Lei que regulamentou o setor em 1998, 
como um plano não regulamentado, não oferecendo coberturas para uma série de 
procedimentos médicos, laboratoriais e hospitalares decorrentes da utilização de 
novas tecnologias. Por isso, durante o ano de 2009, o grupo de Co-Gestão formado 
pela parceria entre as entidades AACRT, ASTTI e UNIMED Porto Alegre, deu 
continuidade ao árduo trabalho de negociação com a Unimed, buscando a 
implantação de planos regulamentados daquela cooperativa, em substituição ao 
atual plano não regulamentado, os quais irão permitir a todos os associados que 
aderirem uma cobertura ampla, com dez faixas de valores de mensalidades de 
acordo com a idade e outras opções capazes de, ao final, até reduzir as despesas 
com saúde para boa parte dos associados.  

 

A excelente notícia é a de que no mês de março de 2010 foi finalmente 
contratada a prestação dos serviços para implantação de planos regulamentados da 
Cooperativa Médica Unimed Porto Alegre, os quais serão disponibilizados aos 
usuários através de livre adesão, em substituição ao atual plano não 
regulamentado.  

 

Outra medida que está sendo estudada pelo grupo, em conjunto com a 
diretoria da AACRT, visando à oxigenação do plano na tentativa de reduzir os atuais 
custos, está sendo o de alteração estatutária que venha a permitir ingresso, na 
condição de sócios contribuintes, de maior número de associados mais jovens. 

 

 Com relação ao índice de reajuste contratual anual do atual plano de saúde 
não regulamentado contratado junto a Unimed Porto Alegre, a ser aplicado a partir 
do mês de fevereiro de 2010, o mesmo será de 9% (nove por cento). Como o mesmo 
passou a ser aplicado sobre o valor das mensalidades dos usuários da AACRT a partir 
do mês de março/2010 (contracheque de fevereiro), a AACRT se responsabilizou, 
por decisão dos órgãos de administração competentes, pelo pagamento junto a 
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Unimed da diferença do reajuste referente ao mês fevereiro/2010, sem repasse dos 
valores aos usuários. 

 

Cabe salientar, que a AACRT ainda administra, ligados a área de saúde, o 
plano de saúde da Empresa Centro Clínico Gaúcho e o plano de pronto atendimento 
da Empresa Ecco-Salva. 
 

Plano UNIMED    -    Movimentação de usuários   

P e río do
AM B 

FAT URA 
Folh a

AM B 
DO C'S  
Folh a

UNIM AX 
G LO B AL 

DO C'S
T O TAL

P o sição  em  01 /01 /20 09 64 72 12 11 3 3 7 71 6

In clu sõe s e m 2 00 9 1 55 1 41 8 3 37 9

E xclusõ es em  20 09 4 76 1 21 0 7 60 4

P o sição  em  31 /12 /20 09 61 51 12 31 1 09 7 49 1

IN C LU SÕES  UN IM ED  AA C R T  - 2009

1 41

15583

AM B  F AT U RA  F o lh a A MB  D OC'S  F ol ha UN IM AX  GLOBA L  DOC 'S

EXC L US ÕES U NIM E D/A AC R T  - 20 09

07
121

476

AM B  FAT U R A F o lh a A M B D OC 'S F o lh a UN IM A X GLOB AL  D OC'S

6 1 5 1

1 23 1

1 09

0 0

1 0 00

2 0 00

3 0 00

4 0 00

5 0 00

6 0 00

7 0 00

POSIÇ ÃO FI NA L UN IM ED /AA CR T -  2 009
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V – Seguro de Vida 

1 - Movimentação Cadastral 

 

 

2 - Faturamento X Sinistro 
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3 - Comparativo Sinistralidade 
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VI – Defesa dos Direitos dos Associados relativamente ao Plano de Previdência  
 

GINP – Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária 

O Grupo Interentidades de Negociação Previdenciária – GINP foi criado para 
tratar dos assuntos da Previdência Privada (Fundação BrTPREV) e da Previdência 
Pública (INSS). Atento às informações e eventos previdenciários regionais e 
nacionais, o Ginp busca o aprimoramento nas discussões previdenciárias e na 
preparação dos Conselheiros Eleitos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Fundação. Atua também na preparação das reuniões e dos diversos assuntos de 
interesse dos participantes dos planos de benefícios Fundador, Alternativo e 
BrTPREV, na situação de ativos, aposentados ou pensionistas. 

 

O Ginp reúne-se todas as segundas-feiras na sede social da AACRT, dele 
fazendo parte Itamar Prestes Russo, membro eleito do Conselho Deliberativo da 
Fundação e presidente do Ginp, Bruno Gilberto Becker, membro eleito do Conselho 
Fiscal da Fundação, José Jurandir Teixeira Leite, membro do Conselho de 
Administração da AACRT, Ingo Muller, membro suplente do Conselho Deliberativo 
da Fundação, Itibiriçá Silva Machado, membro do Conselho de Administração da 
AACRT, Eva Beatriz Teixeira Correa, Diretora Vice-Presidente da AACRT, Jaime 
Souza De Marco, Conselheiro Administrativo da AACRT, o advogado especialista em 
direito previdenciário Ricardo Guimarães Só de Castro, o atuário Giancarlo 
Giacomini Germany, os presidentes do SINTTEL/RS e da AACRT e Alice Liana 
Dresch, secretária do GINP. 

 

No ano de 2009, sob a coordenação do GINP, os associados das entidades 
AACRT e SINTTEL participaram de duas Assembléias Gerais, e foram ingressadas na 
esfera judiciária seis ações judiciais, entre elas Mandato de Segurança, Cautelar de 
Atentado e Tutela Antecipada, além de importantes gestões políticas junto ao 
Ministro de Estado de Previdência Social, com lideranças estaduais e federais, e 
com a criação de Sub-Comissão na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul, todas visando garantir direitos adquiridos do Plano de Benefício Saldado e 
do Plano de Benefícios Fundador e Alternativo. 

 

Foram também desenvolvidas campanhas de conscientização aos associados 
quanto à elevada taxa de crescimento de ações judiciais propostas 
inadequadamente contra a Fundação, as quais estão promovendo, através do 
aumento da composição das contingências judiciais, o desequilíbrio das provisões 
matemáticas a constituir do Plano de Benefícios Saldado, podendo vir a 
comprometer a manutenção dos benefícios dos participantes ativos, aposentados e 
pensionistas. 
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VII – Encontros realizados em Delegacias Regionais objetivando mobilizar o 
quadro de associados em relação aos objetivos da AACRT.  

Em 2009 foram programados encontros em todas as Delegacias Regionais 
objetivando dar conhecimento aos associados sobre as atividades desenvolvidas 
pela AACRT, bem como, a respeito dos projetos futuros. Esses encontros também 
tinham como meta buscar sugestões e esclarecer dúvidas diversas sobre a AACRT. A 
confraternização entre colegas é sempre motivo de alegria, mas com o surgimento 
da Gripe A, alguns encontros programados no Interior foram adiados para um 
momento mais propício à confraternização. 

Foram realizados dois encontros no Interior, sendo um em julho na Regional 
de Taquari e outro em dezembro na Regional de Cruz Alta, reunindo neste último 
também os associados das Regionais de Passo Fundo e de Santo Ângelo, num total 
de 120 pessoas. Os encontros tiveram a participação de toda a Diretoria Executiva, 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da AACRT. 

Além das idas ao Interior a associação promoveu, no decorrer do segundo 
semestre, a vinda de delegações aos almoços mensais na Capital, nos quais 
estiveram presentes associados das Delegacias Regionais de Taquari, Santa Maria, 
Cachoeira do Sul e Rio Grande. 

Para 2010 está programado um calendário de viagens a todas as Delegacias 
para divulgação, entre outros fatos, do novo Plano de Saúde Unimed e dos 
programas de caráter social. 
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VIII – Investimentos Imobiliários 

 

Ao iniciar suas atividades na AACRT a atual gestão deparou-se com os 
seguintes projetos para construção de prédios: 

1)  Ampliação da Sede Social localizada na Rua Ramiro D’Ávila Nº 176 

Este projeto objetivou a ampliação da Sede Social da AACRT, localizada na 
Rua Ramiro D’Ávila n°176, em 567,23 m², vez que as instalações existentes eram 
precárias e não comportavam sequer a adequada acomodação dos departamentos 
administrativos da AACRT, não havendo espaço para realização de eventos sociais, 
reuniões de grupos, treinamentos, seminários, etc. 

O prédio estava em fase de construção das alvenarias no início da atual 
administração, havendo uma previsão de que o custo total desta obra atingiria R$ 
600 mil reais, verba esta, inicialmente, aprovada pelo Conselho de Administração.  

Todavia, o levantamento de informações feito em maio de 2009 mostrou que 
já haviam sido contratados até aquele momento R$ 697,7 mil, restando executar a 
parte mais onerosa da obra que eram os materiais e mão-de-obra de acabamento, 
que representam aproximadamente 65% do total da obra.  

A atual administração priorizou, então, a conclusão da obra, dando ênfase à 
administração de custos, sem, contudo, prejudicar a qualidade do acabamento.  
Foram revisados orçamentos de materiais e serviços e obtidos novos orçamentos 
com mais fornecedores, com a participação direta da AACRT, e não somente da 
empresa contratada para gerenciar a obra. Ocorreram renegociações de contratos 
com fornecedores obtendo-se condições mais favoráveis à AACRT. Ressalte-se que 
tiveram de ser realizados vários projetos complementares, dentre os quais o 
acústico, construção de auditório, telefônico, de informática, de segurança, salas 
de atendimento aos associados, etc. 

Depois de concluída a obra observou-se que o esgoto pluvial e cloacal e a 
entrada de energia não comportavam as necessidades da nova construção e que 
não havia sido prevista a troca destas instalações. Assim, construíram-se novas 
instalações para o esgoto pluvial e cloacal, entrada de energia subterrânea e, para 
que a CEEE aumentasse a potência da energia fornecida, a AACRT teve de trocar, 
inclusive, o transformador instalado na Rua Ramiro D’Ávila.  

Foi, também, totalmente reformada a casa antiga, adequando as instalações 
às necessidades da AACRT e integrando-a ao novo prédio, num conjunto harmônico, 
com construção de guarita de segurança, troca de pisos e instalação de todos os 
equipamentos de segurança necessários. 
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O custo total da obra foi de R$ 970,5 mil, sendo R$ 862,3 mil para a 
construção do prédio novo com 567,23 m², e R$ 108,2 mil para reforma da casa 
antiga, construção das novas entradas de esgoto pluvial e cloacal e elétrica, 
guarita e equipamentos de segurança, troca de transformador etc. 

Além do aproveitamento de equipamentos e mobiliário já existente os quais, 
na medida das necessidades e possibilidades, foram devidamente reformados, 
foram adquiridos novos móveis, equipamentos de informática e eletrodomésticos. 
O custo total das reformas de móveis e aquisição de equipamentos, mobiliários e 
eletrodomésticos foi de R$ 91,0 mil. 

As novas instalações da sede social foram entregues aos associados em 
16/12/2009, vencendo-se, assim, uma etapa importante para o cumprimento dos 
objetivos da associação. Objetiva-se que este prédio, muito mais do que de um 
lugar para abrigar as instalações da administração da AACRT, sirva como ponto de 
referência e de encontro dos 3.415 sócios e respectivas famílias. 

O prédio inaugurado dispõe de um auditório para 40 pessoas, um salão de 
festas que acolhe 90 convidados, uma sala de reuniões dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, duas salas de atendimento aos sócios, um salão de eventos, 
uma sala de convivência, cozinhas completas e aparelhadas, e quatro salas para a 
administração da Sede, num total de aproximadamente 750 m². 

O salão de festas e o auditório, quando não utilizados em atividades da 
AACRT, são locados para associados e terceiros, cuja receita é utilizada para 
manutenção da sede social. 
 
2)   Projeto de Construção de Nova Sede Social. 
 

Há ainda projeto de um prédio de 6.651,13 m² que seria construído no 
terreno de propriedade da AACRT localizado na Rua Ramiro D’Ávila n°113, cujos 
projetos arquitetônico, estrutural e complementar foram contratados ao final da 
administração anterior. Este prédio destinar-se-ia, parcialmente, para uso das 
atividades da AACRT e o restante para fins de locação/venda. 

 

O custo total dos projetos contratados é de R$ 234,5 mil, dos quais foram 
pagos R$ 61,8 mil, antecipadamente, no final da gestão anterior. Os projetos não 
foram concluídos, e não houve o início das obras. Também não foram definidos os 
recursos financeiros que financiariam a obra. 

 

Tendo em vista a grande repercussão que esta obra teria na estrutura 
financeira, patrimonial e organizacional da AACRT, a atual administração realizou 
estudos no sentido de verificar a viabilidade econômico-financeira, estratégica e 
administrativa deste empreendimento, que, se fosse realizado ao custo de 1,5 
INCC’s/m², custaria cerca de R$ 12,3 milhões. Deste total, em torno de R$ 8,3 
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milhões teriam de ser obtidos através de financiamento bancário, já que a AACRT 
não dispõe de todos os recursos financeiros necessários para a construção. 
Certamente a associação teria de se desviar de seu objetivo básico, que é o social, 
para poder suportar a execução deste empreendimento. 

 

Há que se considerar, ainda, a situação legal da AACRT no que se refere à 
disponibilidade de seus recursos financeiros, havendo ação da Receita Federal, 
conforme descrito no capítulo das Demonstrações Financeiras do presente 
relatório.  

 

No decorrer do segundo semestre de 2009 foi contratada a Empresa externa 
WDL Avaliações para realização de trabalho visando avaliação do terreno, com 
apresentação de análise econômica, definição do melhor produto (residencial, 
comercial, centro empresarial, estacionamento, misto, etc.), análise, estudos e 
demonstrativos das seguintes situações em relação ao terreno: venda direta, 
permuta por área construída no local, edificação e venda de unidades, permissão 
de construção e exploração por prazo determinado, consideração da notificação da 
Receita Federal, aspectos estatutários, taxa de mortalidade dos associados e 
imobilização de patrimônio nas diversas situações do empreendimento. 

  

O estudo técnico de viabilidade imobiliária demonstrou várias alternativas 
que a AACRT tem para aproveitamento econômico do imóvel. A escolha da melhor 
alternativa dependerá da análise e das considerações técnicas, políticas e 
estatutárias. Amparado nos estudos realizados, o Conselho de Administração 
decidiu pelo cancelamento dos atuais projetos arquitetônico, estrutural e 
complementar contratados (projetos hidro-sanitário e pluvial, elétrico, de 
telecomunicação, de climatização, de prevenção contra incêndio, de jardinagem e 
de acústica),  e autorizou a Diretoria Executiva a negociar a rescisão dos contratos, 
que perfazem um valor ainda devido de R$ 172,7 mil. Além disso, também 
autorizou a elaboração do Projeto de Terraplenagem exigido pela Secretaria de 
Meio Ambiente - SMAM, objetivando garantir a possibilidade de construção no 
terreno da metragem inicialmente prevista, que fatalmente seria reduzida a partir 
da aprovação do novo Plano Diretor de Porto Alegre. O Conselho de Administração 
determinou, por fim, a realização de novos estudos, se necessários, para decisão 
final sobre o empreendimento. 
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IX – Atividades Sociais, Culturais e Recreativas desenvolvidas e Perspectivas a 
partir de 2010. 

Durante o ano de 2009, sob a coordenação da Diretoria Social, foram 
realizadas 1455 ações sociais, promovidas através de diversos recursos, sendo 
criados e fortalecidos neste período os grupos de voluntariado e de qualidade de 
vida, os quais deram início a um trabalho de relevo junto à comunidade interna, 
atendendo a um número expressivo de sócios.  

Outro fato a ser destacado no período foi à mobilização demonstrada pelos 
associados e a disposição de propor novas ações e de contribuir para a sua 
concretização.  

Quadro de atividades realizadas de janeiro a dezembro de 2009 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE Quant. 

Atendimento Individual 98 

Atendimento a Grupos 380 

Visitas Hospitalares 253 

Contatos Médicos/Enfermeiros 37 

Visitas Domiciliares 4 

Reuniões 11 

Grupos de Trabalho 6 

Contatos Telefônicos Assoc. e Familiares 389 

Contatos Telefônicos Entidades/Outros 80 

Contatos Telefônicos Hospitais 156 

Representação Institucional 19 

Participação em Eventos da AACRT 22 

TOTAL 1455 
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Representação 
Institucional, 1,31%

Participação em 
Eventos da AACRT, 

1,51%

Atendimento Individual, 
6,74%

Atendimento a Grupos, 
26,12%

Visitas Hospitalares, 
17,39%

Reuniões, 0,76%

Contatos 
Médicos/Enfermeiros, 

2,54%

Visitas Domiciliares, 
0,27%

Grupos de Trabalho, 
0,41%

Contatos Telefônicos 
Assoc. e Familiares, 

26,74%

Contatos Telefônicos 
Entidades/Outros, 

5,50%

Contatos Telefônicos 
Hospitais, 10,72%

 

Já a partir da “Pesquisa Social” realizada em 2008, várias ações tiveram 
início, sendo formados os Grupos de trabalho e elaborado o planejamento de cada 
atividade.  Em vista das obras na Sede, as visitas hospitalares e os contatos 
telefônicos com associados e familiares tiveram destaque nas atividades do Serviço 
Social, representando juntos 44% do total das ações. As visitas hospitalares e 
domiciliares foram atividades desenvolvidas pela Assistente Social de forma 
independente do Grupo de Voluntariado.   

As atividades realizadas no campo social, cultural e recreativo foram as 
seguintes: 

 O Grupo Voluntariado possui proposta de realização de reuniões quinzenais 
com a assistente social e visitas domiciliares e hospitalares semanais. Para tanto, 
definiram a realização do Curso de Preparação ao Voluntariado/SESC que é uma 
atividade que prepara o voluntário para a ação. O custo para cada aluno são 5 kg 
de alimentos não perecíveis, que são doados para o Programa Mesa Brasil do SESC 
já com intuito de trabalhar o espírito de solidariedade. Em setembro de 2009 um 
grupo de aposentados e pensionistas do Grupo Voluntariado participou deste curso, 
o qual foi ministrado durante um mês, com três encontros semanais. Para 2010 está 
prevista a participação de outros grupos no curso, incluindo o Interior.  
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 O contato telefônico, apesar de apontar característica de impessoalidade, 
tem contribuído significativamente para aproximar os associados do Serviço Social. 
O que pode ser constatado no quadro de atividades desenvolvidas em 2009, que 
representa envolvimento de 27% da demanda de trabalho. Cabe salientar que, na 
realidade da Associação, onde um número significativo de associados tem 
dificuldade de deslocamento, o contato telefônico representa um forte aliado para 
dirimir dúvidas, apoiar, aproximar e muitas vezes, diminuir carências afetivas. 

 O Atendimento Individual representa 6,7% das ações e é realizado a partir 
da procura espontânea do associado e familiar, tendo por objetivo prestar apoio e 
orientação. O contato pessoal e direto com o associado qualifica e personaliza o 
atendimento da Associação. 

 Atividades em grupo, que ocuparam 26% das atividades voltadas ao social 
possibilitam apoio, reflexão, troca de experiências e crescimento pessoal. A 
Associação é um canal em potencial para aumentar a rede social dos aposentados e 
pensionistas.  

O Grupo  Oficinas teve início em 2009 com a proposta de  realizar Oficinas 
de Informática, Artesanato e Eletricidade com instrutores associados voluntários. 
Entretanto, constatou-se a necessidade de incrementar as atividades 
disponibilizadas aos associados. Dessa forma, a partir do Planejamento Estratégico, 
a Diretoria Social incluiu outras Oficinas que exigem profissionais como diretor de 
teatro, instrutor de dança, educador físico entre outros. Ressalta-se que as 
atividades poderão se tornar projetos permanentes da AACRT.  

O Grupo Qualidade de Vida tem por proposta o desenvolvimento de ações 
mensais de palestras sobre saúde; de lazer, tais como passeios, programação 
cultural, atividades recreativas, esportivas, movimento corporal etc. O Grupo 
deverá permanecer realizando reuniões quinzenais e extras, conforme demanda 
das atividades programadas.  

A Semana do Aposentado aconteceu de 03 a 11 de Novembro de 2009, 
proporcionando uma semana inteira de palestras, teatro, passeios, jogos, sendo 
encerrada no almoço do mês de Novembro, com as premiações dos participantes 
nos jogos. 

 A Semana do Aposentado foi criada, principalmente, pensando em inovar as 
atividades realizadas e, assim, conquistar cada vez mais a participação dos 
associados da AACRT. Além disso, os sócios que em 2008 participaram de trabalhos 
diversos desenvolvidos através do Serviço Social pediam a retomada dos trabalhos 
previstos e não realizados para o ano de 2009. Assim, a partir destes dois aspectos 
relevantes, a Semana do Aposentado foi aprovada em reunião de Diretoria e 
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passará a fazer parte do calendário de eventos da Entidade, trazendo atrações e 
passeios diversos a cada ano. 

 Perspectivas para o ano de 2010 

 Para 2010, a perspectiva é de continuidade e incremento de todos os 
projetos que foram iniciados em 2009, e implantação de novas propostas, quais 
sejam: 

- Programa de Saúde, compreendendo os projetos: transtornos emocionais, 
acompanhamento a doentes crônicos e projeto preventivo à saúde; 

- Atendimento ao Interior; 

- Espaço Convivência;  

- Convênio com Farmácias. 
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X – Eventos Sociais 

 A política na área de eventos foi a continuidade dos eventos já 
consagrados e a implementação de novas atividades, sempre com o objetivo de 
maximizar a participação do associado e proporcionar o reencontro dos ex-colegas 
da CRT.  

1) Eventos realizados em 2009 

• Almoços mensais – Realizados na Sede da ASTTI, reuniram uma média de 
200 sócios por evento, oferecendo, além do almoço, música e dança. Os 
almoços só se tornam possíveis a partir da participação financeira da 
associação no custeio do evento. Uma novidade implantada foi a 
introdução da participação dos associados de Delegacias Regionais do 
Interior a convite da AACRT. 

A partir de julho, os almoços promovidos pela associação passaram a ter 
um caráter solidário com a implantação das campanhas do quilo e do 
agasalho. 

Fazendo parte das inovações, a partir de agosto/2009 o quadro de 
empregados passou a participar mais intensivamente nos almoços, 
objetivando uma maior integração empregados e associados, fechando a 
sede social no período das 11 às 15 horas; 

• Chá Semanal – Realizado três vezes ao mês, no período de obras os chás 
aconteceram na casa do aposentado na sede do SINTTEL;   

• Viagens ao Interior – Representantes da Diretoria e dos Conselhos 
visitaram as delegacias de Taquari e Cruz Alta, com a presença das 
delegacias de Passo Fundo e Santo Ângelo, levando informações atualizadas 
sobre plano de saúde, seguro, Fundação e buscando novos sócios; 

• Coral – O grupo formado por sócios apresentou-se em diversos eventos 
dentro e fora da sede social e participou de festivais de corais no interior 
do Estado, representando a AACRT; 

• Congresso Anapar – Aconteceu em maio de 2009, em Salvador;  

• Dia da Telefonista – Comemorado em 29 de junho, este evento em 
homenagem à telefonista foi realizado em parceria com o SINTTEL e a 
ASTTI, aproveitando a festa junina de São Pedro;  

• Dia do Homem de Rede – Este evento foi comemorado em 14 de setembro 
na Sede da ASTTI, numa parceria entre SINTTEL, ASTTI e AACRT, e com 
patrocínio das empresas parceiras, reunindo mais 200 homens de rede 
ativos e aposentados;  
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• Semana Farroupilha – O tradicional acampamento Farroupilha, instalado 
no Parque da Harmonia de 08 a 20 de Setembro, foi um evento promovido 
pela ASTTI, cujo patrocínio da AACRT teve o objetivo de divulgá-la perante 
o público do evento; 

• Primeiro Encontro de Pensionistas – No dia 20 de outubro foi realizado o 
primeiro encontro das pensionistas, evento inédito que reuniu 40 
pensionistas e buscou resgatar o vínculo dos companheiros e companheiras 
de colegas falecidos com a sua antiga empresa. O encontro foi um sucesso 
e marcou uma nova data no calendário de comemorações da AACRT, 
sempre em Outubro;  

• Seminário Anapar – Ocorreu no período de 30 de Outubro a 1º de 
Novembro de 2009, em Torres – RS, organizado por associados da AACRT; 

• Troféu Destaque – O evento já consagrado no calendário da associação 
aconteceu em 25 de novembro, nas novas instalações da AACRT, 
homenageou cinco associados que se destacaram no decorrer do ano de 
2009, indicados pelos demais associados; 

• Amigo Secreto e Culto Ecumênico – Reuniu os sócios no dia 02 de 
dezembro numa festiva comemoração de final de ano com troca de 
presentes, já na nova sede, sendo precedido por um Ato Ecumênico 
ministrado pelo segmento Espírita e Católico; 

• Inauguração do novo prédio da sede – Num coquetel que reuniu certa de 
250 pessoas entre sócios e convidados, foi inaugurada em 16 de Dezembro 
a sede social da AACRT, abrindo as portas do novo espaço para os sócios; 

• Jantar da Diretoria, Empregados e Convidados – Realizado em Dezembro 
de 2009 para confraternização; 

• Baile Anual – Realizado no dia 18 de dezembro no Clube Caixeiros 
Viajantes, em comemoração ao 32º aniversário de fundação da associação, 
reuniu mais de 300 pessoas num evento que teve como tema a “Grécia 
Antiga”. 

 Perspectivas para 2010  

- III Encontro dos Aposentados e Pensionistas da CRT; 

- Continuidade e ampliação da participação dos almoços mensais; 

- Chás contemplando bingo, Kara-o-Kê, culinária, palestras, show de talentos 
e danças; 
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- Instalação de stand na Semana Farroupilha visando a divulgação da 
Associação e seus produtos e conquista de novos sócios; 

- Culto Ecumênico deverá trazer ministros das mais diversas ramificações 
religiosas, objetivando atender a todos os credos; 

- Ampliação do número de participantes do Coral, bem como, da divulgação 
do trabalho do mesmo; 

- Manutenção dos demais eventos realizados em 2009, com o objetivo da 
utilização plena da nova sede. 
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XI – Contingência Fiscal 

 Destacamos que estão em andamento os processos administrativos 
tributários nº 370997921 e 370997913 em que, através de  
Autos de Infração lavrados em setembro de 2007, a Receita Federal do Brasil busca 
a cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela AACRT para a 
UNIMED Porto Alegre nos períodos de novembro de 2001 até dezembro de 2006, os 
quais, atualizados até 15/04/2010, atingem, respectivamente, R$ 6.530.094,42 e 
R$ 99.491,58. 

A empresa jurídica contratada pela AACRT, Pimentel e Rohenkohl Advogados 
Associados, emitiu parecer no sentido do provável êxito das defesas apresentadas, 
na medida em que existem argumentos jurídicos consistentes para se afirmar que a 
contribuição cobrada é inconstitucional, entendimento este que já foi veiculado em 
algumas decisões liminares proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF. Há, 
também, parecer do Procurador-Geral da República pela Inconstitucionalidade da 
contribuição em processo movido pela Confederação Nacional da Indústria – CNI. 

O processo da AACRT ainda se encontra na instância administrativa de 
julgamento, o que se deve, fundamentalmente, ao fato de que tal instância 
aguarda o posicionamento do STF para julgar os recursos apresentados. Caso a 
contribuição seja declarada inconstitucional, tal decisão deverá ser aplicada 
imediatamente nos processos, o que determinará a extinção das cobranças. 

A partir desses argumentos, a consultoria jurídica entende como prováveis as 
chances de a AACRT obter êxito nos processos acima identificados, reiterando a 
recomendação no sentido da não necessidade de constituição de uma provisão 
contábil referentemente aos valores lançados pela Receita Federal.  
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XII – Demonstrações Financeiras e respectiva análise 
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