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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT 

 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2010 

 

 

 

 

Senhoras e Senhores Associados da AACRT, 

 

Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, estamos submetendo à 

apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Diretoria Executiva, contendo as 

atividades desenvolvidas no exercício de 2010 na AACRT, incluindo as informações 

e comentários referentes à situação econômico-financeira, o Balanço Patrimonial e 

a Demonstração de Resultados em 31/12/2009 e 31/12/2010. 

A Administração 
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I - Plano Estratégico  

A partir do Seminário de Planejamento Estratégico realizado dias 14 e 15 de 
setembro de 2010, os membros dos Órgãos Administrativos e os Delegados e Vice 
Delegados Regionais, definiram um plano de ação para o período 2010/2012, o qual 
foi a provado pelo Conselho de Administração na reunião ordinária na data de 
05/10/2010 (Ata nº 168). 

O seminário foi um marco para os associados do interior do Estado, pois, 
pela primeira vez na história da AACRT, eles estiveram representados por seus 
Delegados e Vice-Delegados, os quais levaram sugestão de ações que apresentaram 
o anseio dos associados na integração do processo social, que irão diretamente 
influir no destino de nossa associação. 

No seminário os participantes foram distribuídos em seis grupos de trabalho: 
Grupo Saúde; Grupo Social; Grupo Fundação/Benefícios; Grupo Gestão; Grupo 
Organizacional/ Operacional e Grupo Interiorização, e no total analisaram e 
aprovaram 43 (quarenta e três) ações, a seguir enumeradas: 

1) GRUPO SAÚDE 

1.1 - Promover anualmente o estímulo às campanhas de vacinação - Estudar o 
subsídio a vacinas; 

1.2 - Programa de Educação e Acompanhamento ao Doente Crônico – Ampliação na 
Capital e Implantação no Interior do Estado;  

1.3 - Plano de Saúde  

- Manter o Grupo de Co-Gestão; 

- Plano de medicina preventiva; 

- Carteira de saúde;  

- Promover glosas em procedimentos e insumos hospitalares, visando redução 
de custos; 

1.4 - Gerenciar o índice de sinistralidade;  

1.5 - Plano Odontológico que atenda a todos os associados (Porto Alegre e Interior); 

1.6 - Convênio com rede farmacêutica e Distribuidora de Medicamentos;  

1.7 - Convênio com Empresa de serviço de Urgência (SOS) - Porto Alegre e Interior; 

1.8 - Cadastro de Profissionais da área da saúde; 

1.9 - Consulta virtual (Internet) da utilização dos serviços médicos e hospitalares 
pelos usuários do Plano Unimed – Orientar acesso; 

1.10 - Promover ciclo de palestras para informar aos usuários os produtos Unimed; 

1.11 - Programar ações preventivas para a qualidade de vida do associado. 
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2) GRUPO SOCIAL 

2.1 - Estudo de ações para conquistar novos associados;    

2.2 - Elaboração do Manual do Aposentado e Pensionista;  

2.3 – Integração com outras entidades; 

2.4 – Memorial das Telecomunicações - Estudos para criação do Memorial das 
Telecomunicações; 

2.5 – Proposta de criação de grupo de trabalho para estudar a viabilidade da 
parceria com o SINTTEL a respeito de Rondinha e Beco do Cego;  

2.6 - Eventos Comemorativos e Culturais - Comemorações nas datas festivas, 
conjuntas com outras entidades, interior e Capital. Inclusão de novas datas 
comemorativas; 

2.7 - Estudar a criação da figura do Vigilante; 

2.8 – Criação do Conselho de Representantes “Ad referendum” da Assembléia 
Geral. 

 

3) GRUPO FUNDAÇÃO/BENEFÍCIOS 

3.1 - Avaliar perdas com valores de aposentadorias percebidas do INSS - Proposta 
de criação de grupo de trabalho para estudar a questão; 

3.2 - Seguro de Vida em Grupo - Propor a contratação de corretora de seguros para 
trabalhar na venda do plano e oxigenação do grupo (contrato de risco); 

3.3 - Plano de benefícios ANAPARPREV – Divulgação junto aos associados; 

3.4 – Desenvolver/promover programa de treinamento para os associados sobre 
Previdência Privada. 

 

4) GRUPO DE GESTÃO  

4.1 – Meta para o resultado - Elaboração do orçamento de 2011, tendo como base o 
equilíbrio financeiro, contemplando uma provisão de até 10% para atendimento de 
necessidades futuras; 

4.2 – Custos de pessoal - limitados à relação custo de pessoal/receita total a ser 
apurada no exercício de 2010, excluindo-se os custos relativos a indenizações 
trabalhistas ocorridas em 2010 e dissídio coletivo; 

4.3 – Contingência Fiscal – Proposta de solução a ser definida na elaboração do 
planejamento para 2011; 

4.4 – Flexibilização do orçamento – Manutenção dos critérios atuais, ou seja, nos 
grupos de despesa, até 10% do valor poderão ser remanejados pelo Diretor 
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Presidente, desde que não alterem o resultado total. Outras alterações deverão ser 
encaminhadas ao Conselho de Administração; 

4.5 – Fundo para a assistência de casos graves de saúde (a fundo perdido); 

4.6 – Fundo de financiamento para a assistência à saúde;  

4.7 – Repasse de verbas para as Delegacias Regionais;  

4.8 – Novas fontes de patrocínio;  

4.9 – Atualização da mensalidade. 

 

5) GRUPO INTERIORIZAÇÃO 

5.1 - Visita anual de Diretores da AACRT às Delegacias Regionais; 

5.2 – Estudo para instalação de um telefone 0800 para um contato mais amplo e 
direto com a AACRT; 

5.3 - Almoços semestrais e/ou intercalados com almoço de confraternização nos 
finais de ano com participação de familiares; 

5.4 - Suprimento mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) para cobrir despesas de 
correio, telefone, xérox, aluguel de salão, transporte eventual; 

5.5 - Integração das Delegacias entre si, incluindo programação cultural - Subsídio 
para transporte dos grupos; 

5.6 - Estudos futuros para participação da AACRT (50%) na preparação de 
associados em cursos básicos de informática; 

5.7 - Emissão de carteira de identificação para Delegados e Vice-Delegados da 
AACRT; 

5.8 - Parceria com o SINTTEL para utilização dos espaços físicos existentes no 
interior. 

 

6) GRUPO ORGANIZACIONAL/OPERACIONAL 

6.1 - Definir Política de gestão para AACRT: Normatizar admissão / demissão bem 
como seleção de funcionários e dimensionamento do quadro de pessoal e 
organograma. Previsão orçamentária para contratação de empresa especializada 
em organização e métodos para desenvolvimento desses trabalhos; 

6.2 - Proposta de atualização do Estatuto - Criação de uma comissão para 
atualização do Estatuto, incluindo as modificações já aprovadas “ad referendum” 
pelo Conselho de Administração; 

6.3 - Desenvolver novos convênios para que os associados obtenham vantagens 
financeiras. 
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II - Política de Gestão  
 

 A partir das políticas e procedimentos definidos em 2009, a Diretoria 
Executiva deu continuidade ao seu trabalho no exercício de 2010, aprimorando 
controles, aperfeiçoando o sistema orçamentário, criando um novo sistema de 
cobrança e buscando dar o melhor atendimento aos associados, além de outras 
medidas. As principais políticas e procedimentos operacionalizados em 2010 foram 
os seguintes: 

2.1 Oxigenação do quadro de associados da AACRT 

O quadro de associados da AACRT teve um crescimento de 13,44% no 
exercício, passando de 3.407 para 3.865 sócios (entre efetivos e contribuintes), 
graças a duas ações implantadas pela Diretoria Executiva em 2010: a) a admissão, 
como sócios contribuintes, a partir da alteração estatutária aprovada pelo Conselho 
de Administração em 2009, 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; b) 
a implantação do plano Unimax - como a legislação dos planos de saúde 
regulamentados só permite a adesão de sócios das entidades administradoras dos 
planos de saúde, todos os não sócios vinculados ao antigo plano de saúde tiveram 
que se associar à AACRT para migrar ao plano Unimax.  

 
 
 
 
 

 

CRESCIMENTO DO QUADRO SOCIAL

Contribuintes : 
304 - 8%

Efetivos:  3.561  
92%

 

Sócios AACRT Dez 2009 Dez 2010 Crescimento 
Crescimento

% 
Efetivos 3.299                                3.561     262 7,94% 
Contribuintes 108   304 196 81,48% 
Total                            3.407                               3.865           458 13,44% 
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2.2 Qualificação e Preparo da Equipe 

  
A implantação do plano de saúde regulamentado Unimax no decorrer de 

2010, que foi realizada a partir da migração dos usuários do plano não 
regulamentado para o novo plano, exigiu da AACRT um planejamento de marketing 
e operacional, além da preparação adequada de sua equipe para atender à grande 
demanda dos associados por informações claras sobre o plano para o correto 
preenchimento dos termos de adesão. O trabalho da equipe interna consistiu em 
preparar o material explicativo, encaminhar aos sócios, conferir e cadastrar cada 
um dos usuários no sistema e enviar, por fim, as carteiras da Unimed para as suas 
residências. 

Para chegar ao sucesso com o número de adesões atingidas ao final do 
processo, a AACRT contratou dois empregados temporários durante o período de 
migração ao plano, que teve início em maio/2010, e terceirizou uma jornalista pós-
graduada em marketing, além de preparar seus próprios empregados para mais este 
desafio.  

A equipe recebeu treinamento junto ao corpo funcional da Unimed a fim de 
se qualificar para prestar o melhor atendimento aos sócios sobre o plano 
regulamentado Unimax.   

  Como resultado desta mobilização, aproximadamente 80% dos usuários 
migraram ao Unimax até o final do exercício social.  

                         
2.3 Sistema orçamentário 
 

O sistema orçamentário foi implementado a partir de 2010. Sendo este o 
primeiro ano de implantação do novo sistema, o objetivo perseguido foi o 
monitoramento e a busca de aperfeiçoamento para o exercício de 2011, 
determinando um contínuo melhoramento neste processo. 
 
2.4 Sistema de cobrança 

Durante o primeiro semestre de 2010 a AACRT trabalhou de forma efetiva 
para desenvolver um sistema de cobrança junto ao Banrisul que possibilitasse 
efetuar a cobrança de vários serviços através da emissão de um único Doc, com o 
detalhamento dos serviços, para a conferência e controle do associado. Este 
serviço foi implantado no mês de Novembro/2010. 

Além do objetivo principal que é reduzir custos para o associado, este 
trabalho de agrupamento também possibilitou melhores controles internos e 
redução de custos para a Associação. 

O desenvolvimento deste sistema possibilitou ainda que a AACRT se 
aparelhasse para cumprir com a determinação legal da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, na qual a cobrança via sistema Doc bancário, a partir de 
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janeiro de 2011, passe a ser efetuada pelos gestores dos planos e não mais pela 
operadora do plano de saúde. 

A partir de 2011, a implantação do sistema de cobrança vai permitir um 
maior controle sobre a inadimplência e as medidas adequadas de cobrança. Existe 
ainda um projeto para o referido ano de unificar as datas de faturamento das 
cobranças por DOC, que hoje acontecem nos dias 08, 10 e 20 de cada mês. 
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III - Planos de Saúde  
 

3.1 Plano Regulamentado Unimax 

Após um longo período de negociações entre a AACRT e a ASTTI com a 
Unimed Porto Alegre, o lançamento da migração dos associados do plano não 
regulamentado para o plano regulamentado Unimax deu-se no dia 17 de maio de 
2010, inicialmente com data de término previsto para 10 de novembro de 2010.  

As principais vantagens negociadas com a Unimed para o plano 
regulamentado foram: 
a. Cobertura de atendimento ambulatorial e hospitalar em rede credenciada 

nacional, com valores adequados; 
b. Transporte aeromédico em nível nacional; 
c. Benefício família, proporcionando cobertura aos dependentes legais por cinco 

anos após o falecimento do titular, sem custos (com carência de seis meses de 
adesão ao Unimax); 

d. Contratos atualizados pela legislação da Agência Nacional de Saúde (conforme 
Lei nº 9.656/98), isto é, inclusões periódicas de novos procedimentos e exames 
e atualizações automáticas a cada dois anos; 

e. Sem restrição a fisioterapias e com coberturas para transplantes, órteses e 
próteses; 

f. Dez faixas de valores de mensalidades, de acordo com a idade do associado e de 
seus dependentes, tornando os reajustes por faixa mais suaves e para muitos 
reduzindo o valor final do conjunto familiar; 

g. Durante o período de migração os associados e seus dependentes puderam 
migrar para os novos contratos sem carências para as novas coberturas e manter 
os agregados e dependentes com mais de 24 anos. 

No balanço do final do período de migração em 10/11/2010, 68,64% dos 
usuários da AACRT haviam migrado e a diretoria da AACRT aprovou junto à Unimed 
a extensão do período por mais três meses, com o encerramento definitivo 
transferido para 10 de fevereiro de 2011.  

No fechamento do ano em 31/12/2010 o número de usuários migrados para o 
plano Unimax foi de 5.438, de um total de 6.959, representando 78,14%.  

Plano/mês jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total Em %

Plano antigo 6959 4390 3373 2801 2417 2182 1521 1521 21,86

Migração Unimax 2569 1017 572 384 235 661

Total Unimax 2569 3586 4158 4542 4777 5438 5438 78,14

Quadro geral - Usuários
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MIGRAÇÃO UNIMAX  x PLANO ANTIGO - EM %

Plano antigo

Migração Unimax

 

Plano/mês jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total

Migração Unimax 1004 415 220 166 108 284 2197

Plano/mês jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total

Migração Unimax 1565 602 352 218 127 377 3241

Plano/mês jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total

Migração Unimax 2569 1017 572 384 235 661 5438

Quadro Geral - Titulares Unimed

Quadro Geral - Dependentes Unimed

Quadro geral - Usuários

 
 
3.2 Plano Regulamentado Unifácil  

Acompanhando sempre de perto a saúde de seus associados, a AACRT 
percebeu que muitos foram perdendo a capacidade de custear o plano de saúde 
Unimed, passando a depender unicamente do SUS para tratar sua saúde. Por esta 
razão, ao negociar a contratação do plano Unimax com a UNIMED, buscou formatar 
um plano alternativo para os associados de menor poder aquisitivo. Surgiu o 
Unifácil como uma opção eficiente e de custo mais acessível, sendo os usuários 
atendidos exclusivamente pelos médicos dos núcleos da Unimed. 

Por questões operacionais, o UNIFÁCIL foi lançado inicialmente para atender 
os associados sem plano de saúde e o período de adesão, com algumas vantagens, 
ocorreu durante três meses, de outubro de 2010 a dezembro de 2010.  

O Unifácil tem abrangência regional, atendendo nas cidades de Porto Alegre, 
Camaquã, Canoas, Gravataí, Guaíba, Esteio, Sapucaia, Osório e Viamão, e oferece 
as seguintes condições: 
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• Cobertura de consultas, exames e internações; 
• Plano com cobertura Global (Ambulatorial e Hospitalar);  
• Modalidade do plano com co-participações; 
• Mensalidades em dez faixas salariais;  
• Acomodações em Quarto Enfermaria (até 4 leitos);  
• Inclusão de dependentes legais (esposos(as), companheiros(as), filhos até 18 

anos ou 24 anos se universitários). 
 

3.3 Plano Não Regulamentado CP1 – Unimed 
 Em que pesem os esforços da Diretoria Executiva, ao final de 2010 o plano 

não regulamentado CP1 da Unimed contava ainda com 1.521 usuários da AACRT, 
cabendo considerar que, por tratar-se de um plano fechado, não haverá mais 
nenhuma adesão a ele.   

Após ampla negociação, em dezembro de 2010 os usuários deste plano 
tiveram seu plano reajustado em 15%.  
 
3.4 Centro Clínico Gaúcho 
 

A posição consolidada dos usuários do Centro Clínico Gaúcho em dezembro 
de 2010 era de 95 usuários, 27,5% menos do que em janeiro/2010, quando contava 
com 131 usuários.  

Durante o ano de 2010, o Centro Clínico Gaúcho reajustou sua mensalidade 
duas vezes: em Junho – 5,49% e em Agosto – 44,51%. 
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Total Usuários

Posição em 01/01/2010

Posição em 31/12/2010

Período
Total 

Usuários
Posição em 01/01/2010 131
Inclusões em 2010 28
Exclusões em 2010 64
Posição em 31/12/2010 95
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3.5 Ecco-Salva Emergências Médicas 

A Ecco-Salva teve um pequeno incremento da ordem de 3% na quantidade de 
usuários em 2010, quando chegou a 693 sócios. O número de atendimentos 
alcançou seu pico no mês de agosto/2010, quando atingiu o dobro da média dos 
demais meses.  
 

Movimentação Cadastral em 2010  

PERÍODO jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ag o/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total

I N C L U S Õ E S 0 12 10 1 0 8 7 2 7 3 5 4 59

E X C L U S Õ E S 0 2 3 10 0 8 0 3 3 4 6 0 39

TOTAL VIGÊNTES 
MÊS A MÊS 673 683 690 681 681 681 688 687 691 690 689 693

 

673
683

690
681 681 681

688 687 691 690 689 693

660

670

680

690

700

40179 40210 40238 40269 40299 40330 40360 40391 40422 40452 40483 40513

TOTAL VIGÊNTES MÊS A MÊS

 

Atendimentos realizados em 2010 

PERÍODO jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set /10 out/10 nov/10 dez/10 Total
TOTAL 
VIGÊNTES 
MÊS A MÊS

37 39 45 32 31 40 45 70 37 31 33 32 472
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IV – Seguro de Vida 

4.1  Movimentação Cadastral 

PERÍODO jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total

TOTAL DE INCLUSÕES 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 0 9
TOTAL DE EXCLUSÕES 6 5 14 3 3 5 9 5 1 3 3 3 60

ALTERAÇÕES DE CAP. SEG. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL DE SEGURADOS VIGÊNTES 
MÊS A MÊS

1580 1574 1569 1558 1555 1553 1550 1541 1536 1535 1535 1532

SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOVIMENTAÇÃO CADASTRAL - 2010

 

 

4.2 Sinistralidade 

PERÍODO jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total

MORTE NATURAL 5 5 4 2 5 7 4 3 4 1 2 2 44

MORTE ACIDENTAL 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

INVALIDEZ POR ACIDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

Sinistralidade X Faturamento – 2010 

MOVIMENTAÇÃO SEGURO DE VIDA EM GRUPO EM 
2010 
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M ês Compet. jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Total

Apól. 100000181 236.483,98 235.596,08 235.063,34 233.047,70 232.514,96 231.982,22 231.271,90 229.748,44 228.860,54 228.533,44 228.000,70 227.467,96 2.778.571,26

Apól. 100000184 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,28 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 1.410,66

Apól. 100000185 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 795,48

Apól. 100000186 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 84,85 1.018,20

Apól. 100000187 2.233,76 2.158,65 2.158,65 2.110,23 2.110,23 2.110,23 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 25.140,95

Apól. 100000201 15.380,77 15.380,77 15.087,69 15.277,55 15.277,55 15.433,35 15.465,31 15.465,31 15.465,31 15.465,31 15.712,20 15.712,20 185.123,32

Apól. 100000319 348,37 348,37 348,37 348,37 348,37 348,37 348,37 348,37 348,37 348,37 441,86 441,86 4.367,42

  Total Faturas 254.715,60 253.752,59 252.926,77 251.052,57 250.519,83 250.142,59 249.397,50 247.874,04 246.986,14 246.659,04 246.466,68 245.933,94 2.996.427,29

  Sinistros 410.669,25 412.580,57 209.983,69 134.607,02 192.296,77 466.749,55 150.930,92 85.725,91 158.435,03 67.467,81 75.714,57 132.600,00 2.497.761,09

  Saldo bruto -155.953,65 -158.827,98 42.943,08 116.445,55 58.223,06 -216.606,96 98.466,58 162.148,13 88.551,11 179.191,23 170.752,11 113.333,94 498.666,20

  

 
Sinistralidade – Balanço Período 2005/2010 
 

1º ANO VIGÊNCIA 2º ANO VIGÊNCIA 3º ANO VIGÊNCIA 4º ANO VIGÊNCIA 5º ANO  VIGÊNCIA

TOTAL DE INCLUSÕES 1 40 37 102 11 191

TOTAL DE EXCLUSÕES 53 164 98 108 61 484

NÚMERO DE 
SEGURADOS EM 
SETEMBRO DE CADA 
ANO

1779 1655 1594 1588 1536

COMPETÊNCIA T O T A L
OUT./2005 A 

SET./2006
OUT./2006 A 

SET./2007
OUT./2007 A 
SET./2008

OUT./2008 A 
SET./2009

OUT./2009 A 
SET./2010
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4.3 Renovação antecipada da Apólice do Seguro de Vida  

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da AACRT 
encaminharam à Seguradora Confiança uma proposta na tentativa de antecipar a 
renovação da apólice do seguro de vida em grupo contratada com a Seguradora 
Confiança, sendo a mesma aceita e o aditivo contratual assinado no dia 9 de 
Dezembro de 2010. Com essa conquista, a AACRT garantiu a manutenção do seguro 
de vida até 30 de setembro de 2014.  
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O acordo proposto pela AACRT, e contratado com a Confiança, foi o seguinte: 

1 - Aceite pela Seguradora dos resultados do estudo atuarial contratado pela AACRT 
junto a Empresa Mirador Atuária; 

2 - Reajuste espontâneo da atual taxa (mensalidade) em 26,5%, distribuídos em 10% 
a partir do mês de janeiro de 2011 e dos restantes  15% a partir do mês de outubro 
de 2011; 

3 - Garantia de prorrogação por mais três anos a contar da data de término 
(aniversário) do atual contrato, ou seja, de 30 de setembro de 2011 até 30 de 
setembro de 2014; 

4 - Nenhuma revisão tarifária a contar do dia 09/12/2010, data de assinatura da 
renovação (endosso), até doze meses após a data de término do contrato, ou seja, 
até de 30 de setembro de 2012. 
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V – Defesa dos Direitos dos Associados relativamente ao Plano de Previdência  
 

5.1 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 da previdência de caráter regionais 
e nacionais, o GINP busca o aprimoramento nas discussões previdenciárias e atua 
na preparação das reuniões e dos diversos assuntos de interesse dos participantes 
dos Planos de Benefícios Fundador/Alternativo, BrTPREV, na situação dos ativos, 
aposentados e pensionistas. 

No ano de 2010, sob a coordenação do GINP, foi dado prosseguimento às 
diversas ações de caráter administrativo, político e judiciais, todas visando garantir 
direitos adquiridos do Plano de Benefícios Saldado e do Plano de Benefícios 
Fundador/Alternativo, entre as quais cabe destacar: a) Aprovação na Comissão de 
Economia e Desenvolvimento Sustentável da Assembléia Legislativa Gaúcha, do 
relatório que tratou da situação da Fundação CRT atual Fundação BrTPREV, 
trabalho coordenado pelo Deputado Estadual Adão Villaverde; b) Encontros com o 
Ministro de Estado de Previdência Social Carlos Eduardo Gabas, com o Secretário de 
Política de Previdência Social Murilo Barellla, com o Senador Paulo Paim e com a 
Deputada Federal Maria do Rosário; c) Encontros com os conselheiros dos Fundos de 
Pensão da Previ (Patrocinador Banco do Brasil), Funcef (Patrocinador Caixa 
Econômica Federal) e Petros (Patrocinador Petrobrás), os quais tem assento no 
Conselho de Administração da empresa Patrocinadora Oi; d) Encontro com o 
Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
PREVIC Ricardo Pena; e) Encontros com o Administrador Especial (interventor) José 
Pereira Neto contratado pela PREVIC para apresentação de estudos a respeito do 
Plano de Benefícios Fundador/Alternativo; f) Encontro com o Desembargador Léo 
Lima, Presidente do Tribunal da Justiça Federal; g) Encontro com o Desembargador 
da Justiça Estadual Túlio Oliveira Martins. 

Permaneceram ainda sendo 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. 

O GINP vai continuar o seu trabalho na luta pela manutenção da qualidade 
de vida dos associados da AACRT e da sua representatividade no fundo de pensão, 
em conformidade com o Termo de Transação Judicial – TTJ, apoiado pela sua 
assessoria jurídica e técnica, independente da empresa que venha a suceder a 
patrocinadora dos planos. 
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5.2  ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão. 

        A importância assumida pela ANAPAR em 2010 na defesa dos planos BrTPREV, 
Fundador e Alternativo foi fundamental, tendo em vista a representatividade que a 
AACRT teve por intermédio de seus associados aposentados Eva Beatriz Teixeira 
Correa e Silvia Beatriz Schaeffer, membros titulares do Conselho Deliberativo e 
Itamar Prestes Russo, Diretor-Tesoureiro da Anapar Nacional. 

          A ANAPAR, na figura de sua Presidente, Cláudia Ricaldone, possibilitou o 
acesso da AACRT às instâncias Estadual, Federal e junto aos Ministérios, dando 
continuidade ao trabalho de defesa dos direitos mais prementes dos seus 
associados. 
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VI – Investimentos Imobiliários 

6.1 Projeto de Construção de Nova Sede Social 
 

A AACRT possui um terreno localizado na Rua Ramiro D’Ávila n°113, para o 
qual os projetos arquitetônico, estrutural e complementar foram contratados ao 
final da administração anterior contemplando a construção de um prédio de 
6.651,13 m² para uso das atividades da AACRT e para fins de locação/venda. 

 

O valor total dos projetos contratados foi de R$ 228,2 mil, dos quais R$ 61,8 
mil foram pagos antecipadamente, ainda na gestão anterior. Os projetos não foram 
concluídos, as obras não foram iniciadas e os recursos financeiros para financiar a 
obra também não haviam sido definidos. 

 

Ciente do impacto financeiro que a obra teria na estrutura financeira da 
AACRT, a atual administração realizou estudos de viabilidade econômico-
financeira, estratégica e administrativa deste empreendimento e concluiu que seria 
preciso obter um financiamento bancário, já que a AACRT não dispunha de todos os 
recursos financeiros necessários para a construção. Foi considerada, ainda, a 
situação legal da AACRT no que se refere à disponibilidade de seus recursos 
financeiros, devido à ação da Receita Federal, conforme descrito no capítulo IX - 
Contingência Fiscal, no presente relatório.  

 

A Empresa WDL Avaliações apresentou ao Conselho de Administração a sua 
avaliação sobre o terreno da Rua Ramiro D’Ávila nº 113, contemplando o 
diagnóstico: - análise econômica; - definição do melhor produto (residencial, 
comercial, centro empresarial, estacionamento, misto, etc.); - análise, estudos e 
demonstrativos de reforma das seguintes situações em relação ao terreno: venda 
direta, permuta por área construída no local, edificação e venda das unidades, 
permissão de construção e exploração por prazo determinado, consideração da 
notificação da receita, 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 teria 
para aproveitamento econômico do imóvel.  

O Conselho decidiu que os projetos contratados (arquitetônico, estrutural e 
complementares) deveriam ser cancelados, autorizando a diretoria a negociar a 
rescisão dos mesmos (Ata nº 161 de 22/12/2009) e que o assunto deveria retornar a 
pauta em outra ocasião. 

O valor devido era de R$ 166,4 mil, que, atualizados (multas e encargos 
financeiros) até maio de 2010, quando foi iniciado o processo de rescisão 
contratual, perfazia o total de R$ 186,5 mil. 
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Após amplas negociações com as empresas de arquitetura e engenharia 
contratadas, a Diretoria Executiva conseguiu uma redução de R$ 129,8 mil nos 
pagamentos devidos, conforme demonstrado no quadro a seguir, e encerrou 
definitivamente a pendência contratual existente com os projetos para a obra no 
terreno da Rua Ramiro D’Ávila, nº 113. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25/05/2010, Ata 
nº 164, o Presidente Newton fez uma detalhada explanação sobre o Estudo Técnico 
de Viabilidade Imobiliária elaborado pela Empresa WDL - Soluções em Imóveis, 
aonde foram demonstradas as várias alternativas que a AACRT teria para 
aproveitamento econômico do imóvel de sua propriedade: 1 – Três opções de 
empreendimentos: Centro médico; Centro empresarial ou Prédio residencial; 2 – 
Venda direta do imóvel; 3 - Execução do projeto; 4 – Permuta do imóvel por área 
construída; 5 – Direito de superfície. Os Conselheiros, neste primeiro momento, 
optaram pelo início do estudo para opção de permuta do imóvel por área 
construída, cujo processo, que ficou sob a responsabilidade da Diretoria Executiva, 
está em plena fase de busca de propostas junto a empresas construtoras do ramo 
imobiliário. 

 

 

 

 

 

    
PROJETOS 

VALOR 
CONTRATADO 

(R$) 

VALOR DEVIDO 
EM MAIO/2010 

(R$) 

VALOR NEGOCIADO 
E PAGO EM 

JUN/AGO/2010 (R$)  

VALOR 
ECONOMIZADO 

(R$) 

83.500,00 67.474,00 33.759,27 33.714,73 

10/10/2008 

55.742,00 50.770,97 22.940,37 27.830,60 

17/03/2009 

79.000,00 59.961,37 0,00 59.961,37 

13/04/2009 

950,00 1.075,00 0,00 1.075,00 

28/01/2009 

6.415,62 7.250,00 0,00 7.250,00 

07/04/2009 

1.314,33 0,00 0,00 0,00 

28/08/2008 

1.340,00 0,00 0,00 0,00 

15/06/2009 

T O T A L 228.261,95 186.531,34 56.699,64 129.831,70 

Acústico  

Arquitetônico         
(Assessoria)  

Terraplenagem  

Arquitetônico  

Estrutural  

Complementares  

Contra Incêndio  
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VII – Atividades e ações Sociais 

 7.1 Ações e atividades desenvolvidas  

Durante o ano de 2010, sob a coordenação da Diretoria Social, foram 
realizadas 3.798 ações sociais, promovidas através de diversos recursos, sendo 
criadas novas oficinas e fortalecidos 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.  O número de sócios atendidos teve 
um crescimento de 100% em relação a 2009. 

O ponto mais inequívoco alcançado em 2010, porém, foi crescimento do 
nível de participação dos associados, tanto na elaboração como na efetivação das 
atividades.  Corroborando a afirmação, podemos pontuar os aspectos a seguir:                     

- as visitas hospitalares são cada vez mais importantes e reafirmam a 
finalidade da AACRT de assistir, atender e apoiar o associado e seus dependentes. 
O vínculo estabelecido durante as visitas tem se estendido, ainda que timidamente, 
após as altas hospitalares; 

- a implantação da Oficina de Dança, da Oficina de Informática, do Espaço 
Convivência e a repaginada na Oficina de Artesanato movimentaram as tardes da 
Associação e confirmaram que a diversidade entre os associados, seja no gênero, 
no nível educacional, na situação econômica, crença religiosa, raça ou cultura 
colaboram de forma significativa na construção de novas alternativas de projetos 
na AACRT;  

- os associados, em geral, têm estabelecido uma relação de credibilidade 
com o trabalho e, por isso, também estão pré-dispostos “a experimentar e a 

contribuir” para organizar e colocar em prática as propostas sugeridas. 

 

Quadro de atividades realizadas de janeiro a dezembro de 2010 

ATIVIDADES Total
Atendimento Individual 107
Atendimento de grupos 2066
Visitas Hospitalares 141
Contato Enfermeiros/Médicos 18
Visitas Domiciliares 5
Reuniões 43
Grupo de Trabalho 4
Contatos Telefônicos associados/ familiares 1134
Contatos Telefônicos Entidades/ outros 129
Contatos Telefônicos hospitais 73
Representação Institucional 9
Participação em Eventos da AACRT 38
Atividades em outras localidades 1
Atendimento informações/Semana do Aposentado 30

TOTAL 3798  
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Grupos/Oficinas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total
Voluntariado 4 4 5 4 4 5 5 6 6 5 3 6 57
Projetos 6 6 4 16
Qualidade de Vida 4 5 43 14 35 24 35 0 0 0 160
Oficina de Artesanato 7 8 46 8 11 8 6 6 10 110
Oficina de Dança 14 18 13 15 6 12 13 27 118
Oficina de Informática 2 9 6 6 3 4 3 4 37
Comissão Semana do 
Aposentado 6 8 7 71 7 85 184
Espaço Convivência 5 42 38 6 54 145
FREQUÊNCIA DE SÓCIOS 10 10 13 16 71 92 73 75 107 136 38 186 827

 

No quadro acima é possível verificar a média de freqüência dos sócios nas 
oficinas e projetos da área social, permitindo-nos concluir que durante o ano de 
2010, uma média de 70 associados/mês esteve presente na AACRT para participar 
de atividades de cunho social, voluntariado, qualidade de vida, dança, oficina de 
informática e artesanato, enfim, saíram de casa para conviver e participar da vida.  

Atividades Sociais em 2010

Visitas Domiciliares

Reuniões

Grupo de Trabalho

Contato 
Enfermeiros/Médicos

Visitas Hospitalares

Contatos Telefônicos 
associados/ familiares

Atendimento de 
grupos

Representação 
Institucional

Contatos Telefônicos 
hospitais

Contatos Telefônicos 
Entidades/ outros 

Participação em 
Eventos da AACRT

Atividades em outras 
localidades Atendimento 

informações/Semana 
do Aposentado

Atendimento 
Individual

 

7.2 Perspectivas para o ano de 2011 

 Para 2011, a perspectiva é de continuidade e incremento de todos os 
projetos que tiveram sucesso em 2010 e implantação das seguintes novas 
propostas: 

- Atendimento ao Interior; 

- Criação das novas oficinas de teatro, biodança, coreografia, culinária e 
fotografia. 
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VIII – Eventos Sociais 

 A política adotada para a área de eventos foi a de 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.  

8.1 Eventos realizados em 2010 

•  Almoços mensais – Realizados na temporada de verão na Sede Social da 
AACRT, os almoços reuniram em média 120 participantes. A partir de abril, 
os almoços passaram a ser realizados na Sede da ASTTI e reuniram uma 
média de 250 sócios por evento, oferecendo, além do almoço, 
informações, música e dança. Cabe destacar que no mês de novembro o 
almoço contou com 337 participantes.  A convite da AACRT, vários 
associados das Delegacias Regionais do Interior do Estado participaram dos 
almoços.  

•  Chá Semanal – Na temporada de verão, a AACRT realizou um chá por mês. 
Já no mês de abril os chás passaram a ser realizados três vezes ao mês, 
contando com uma média de 70 participantes por evento.    

•  Coral – O grupo, formado exclusivamente por sócios, apresentou-se em 
diversos eventos dentro e fora da Sede Social e em outro Estado. Em junho 
de 2010 o coral participou do II Festival de Corais em Termas de Gravatal, 
onde foi premiado com um troféu. Neste ano os membros do coral 
passaram a receber aulas de técnica vocal.  

•  Congresso Anapar – Realizado em Florianópolis/SC nos dias 29 e 30 de 
abril, o XI Congresso Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, 
contou com a participação da AACRT que organizou e levou um grupo de 45 
pessoas.  

•  Dia da Telefonista – Comemorado em 29 de junho, este evento em 
homenagem às telefonistas foi realizado na Sede Social da AACRT, em 
parceria com o SINTTEL e a ASTTI, aproveitando a festa junina de São 
Pedro, quando reuniu 150 pessoas, entre telefonistas, associados e 
convidados.  

•  Dia do Homem de Rede – Este evento foi comemorado em 14 de setembro 
na Sede da ASTTI, numa festa conjunta entre SINTTEL, ASTTI e AACRT, e 
com patrocínio das empresas parceiras, reunindo em torno de 150 homens 
de rede ativos e aposentados;  

•  Semana Farroupilha – O tradicional acampamento Farroupilha, instalado 
no Parque da Harmonia de 08 a 20 de Setembro, foi um evento promovido 
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pela ASTTI, cujo patrocínio da AACRT teve o objetivo de divulgá-la perante 
o público do evento; 

•  III Encontro dos Aposentados e Pensionistas da AACRT – Realizado no 
período de 11 a 14 de outubro, no Hotel Samuara em Caxias do Sul, o 
evento contou com a participação de 120 pessoas e convidados de outras 
entidades.  

•  II Encontro de Pensionistas – No dia 17 de outubro foi realizado o II 
Encontro das Pensionistas na Sede da AACRT, um sucesso nesta edição, pois 
reuniu 90 participantes entre pensionistas e associados,  sempre buscando 
resgatar o vínculo dos companheiros e companheiras de colegas falecidos 
com a sua antiga empresa.  

•  Seminário Anapar Sul – Ocorreu nos dias 05 e 06 de novembro, em Porto 
Alegre – RS, organizado por associados da AACRT. O evento contou com a 
participação de 180 pessoas, sendo a maioria dos inscritos associados da 
AACRT. No dia que antecedeu ao evento, a AACRT sediou a Reunião Anual 
da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da Anapar e ofereceu um 
churrasco aos diretores e conselheiros daquela entidade. 

•  Amigo Secreto e Culto Ecumênico – 150 sócios reuniram-se na Sede da 
AACRT no dia 01 de dezembro, para uma festiva comemoração de final de 
ano, que culminou com a troca de presentes. O evento foi aberto com um 
Ato Ecumênico ministrado por representantes do segmento Espírita, 
Católico e Presbiteriano; 

•  Almoço da Diretoria e Convidados – Realizado em Dezembro de 2010 para 
confraternização, contando com a participação dos Diretores, 
Conselheiros, Delegados Regionais, Coordenadores e Convidados. 

•  Jantar dos empregados - a pedido dos funcionários, a confraternização de 
final de ano foi um jantar dançante realizado no dia 17 de dezembro no 
Chips Bar. 

•  Baile Anual – Realizado no dia 10 de dezembro, na Sociedade Germânia, 
em comemoração ao 33º aniversário de fundação da associação, o baile 
reuniu 380 pessoas num evento que teve como tema “Uma Noite 
Portenha”. 

8.2 Perspectivas para 2011  

• Aumentar a participação no IV Encontro dos Aposentados e Pensionistas da 
CRT, cujo evento será em Torres – RS, com uma meta de 300 participantes; 

• Ampliar a participação dos almoços mensais com as delegacias do interior e 
convidados parceiros. (ASTTI, ANAPAR SUL, SINTTELRS, AFABAN, COBAP, 
FETAPERGS, AAPERGS.) 
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•  Oferecer novas atrações nos chás, tais como bingo, Kara-o-Kê, culinária, 
palestras, show de talentos e danças; 

•  Instalar 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; 

•  Ampliar o número de participantes do Coral, bem como, a divulgação do 
trabalho do mesmo; implantar aulas de técnica de voz com subsidio 
financeiro da AACRT para os associados; intensificar a participação do Coral 
em eventos fora do Estado; implantar o uso de uniforme para os coralistas. 

•  Organizar eventos de confraternização com os coordenadores.  

•  Realizar o Baile de 34 anos da AACRT com a participação de 500 pessoas no 
clube Geraldo Santana, com o tema Meu Brasil Brasileiro.  
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IX – Contingência Fiscal 

 Um problema que há anos vem preocupando as administrações da AACRT, 
devido aos altos valores envolvidos que, se não for bem conduzido, por si só poderá 
desestabilizar o equilíbrio econômico-financeiro da Associação e, 
conseqüentemente, inviabilizar o atendimento dos nossos objetivos maiores, é o 
das Contingências Fiscais.  

 Conforme já consta nos Relatórios da Administração e em Nota Explicativa 
das Demonstrações Financeiras dos últimos exercícios, a AACRT foi autuada, pela 
Receita Federal do Brasil em 25/09/2007 através dos Autos de Infração nº 
37.099.792-1 e nº 37.099.791.3, pelo não recolhimento de contribuições 
previdenciárias que incidem, segundo legislação vigente, sobre o valor bruto da 
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços prestados por cooperados por 
intermédio da UNIMED. O período de abrangência destes Autos de Infração é de 
novembro de 2001 até dezembro de 2006. Acrescentando-se aos valores básicos de 
R$2.991.905,35, a correção monetária, juros e multa incidentes, o montante do 
débito atingiu, na data da autuação, R$ 5.335.682,90. 

 A AACRT contratou o escritório Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados 
para defendê-la nos processos originários destes Autos de Infração, inicialmente na 
instância administrativa, onde são discutidos atualmente. A posição firme do 
escritório contratado é no sentido do provável êxito das defesas apresentadas, na 
medida em que, segundo os advogados do Escritório contratado, existem 
argumentos jurídicos consistentes para afirmar que a contribuição cobrada é 
inconstitucional, entendimento este que, segundo os advogados, foi veiculado em 
algumas decisões liminares proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF. 
Segundo o Escritório contratado, 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 permanece 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 determinaria a extinção das cobranças. 

 A partir dos argumentos acima descritos, os advogados da Pimentel & 
Rohenkohl entendem como prováveis as chances da AACRT obter êxito nos 
processos acima identificados e reiteram a recomendação já dada em anos 
anteriores, no sentido da não necessidade de constituição de uma provisão contábil 
referentemente aos valores lançados pela Receita Federal. 

 Em 15/12/2010, a Receita Federal notificou a AACRT sobre o início de novo 
procedimento fiscal, agora abrangendo as contribuições previdenciárias relativas ao 
período de apuração de janeiro de 2007 até dezembro de 2008.  
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9.1 – Fato Relevante       

        Apesar de o fato ter ocorrido fora do exercício de abrangência deste 
relatório, e de não fazer parte do mesmo, por julgar-se no dever de registrar e 
informar a seus associados diante de tamanha gravidade do assunto, a Diretoria 
Executiva optou por fazer a inserção deste novo episódio como “Fato Relevante”, 
dentro do Relatório da Diretoria de 2010: 

Em 15/02/2011, período em que ainda estava coletando dados e fazendo os 
fechamentos necessários à realização do presente Relatório, a Associação foi 
notificada do Termo de Ciência da Continuidade deste Procedimento Fiscal nº 001, 
e em 17/03/2011 recebeu o respectivo Termo de Intimação Fiscal nº 001, o que 
significa que, provavelmente, será autuada em breve sobre as contribuições 
previdenciárias não recolhidas referentes ao período de apuração de janeiro de 
2007 até dezembro de 2008. 

A preços de 15/04/2011 o débito referente aos dois Autos de Infração, 
datados de 25/09/2007, atinge R$7.206.373,32. Somando-se os valores de todas as 
Contribuições Previdenciárias que a Receita Federal entende como devidas pela 
AACRT relativos aos Autos de Infração já emitidos, e todas as potenciais novas 
autuações com vencimento até abril de 2011, estima-se que o débito total atingiria 
a preços atuais cerca de R$ 13 milhões. 

A Diretoria Executiva, com aprovação do Conselho de Administração, buscou 
uma segunda posição jurídica sobre o referido assunto junto ao escritório de 
advocacia Altemo Advogados Associados.      

O referido escritório informou que a contribuição previdenciária incidente 
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por 
cooperados, através de cooperativa, como é o caso do Plano de Saúde contratado 
pela AACRT junto a UNIMED Porto Alegre, é de legal cobrança, ante a 
jurisprudência que destacaram, especificamente administrativa e dos Tribunais 
Regionais Federais. 

Por outro lado, entende ainda que existe possibilidade de êxito em 
contencioso judicial através do qual se questione a base de cálculo da contribuição 
previdenciária, que seria apenas sobre os valores dos serviços prestados por 
cooperados (pessoas físicas e jurídicas) e não sobre o valor bruto da nota fiscal ou 
fatura de prestação de serviços relativamente aos serviços prestados, como é 
entendimento da Receita Federal. Para possibilitar a defesa desta tese seria 
necessário adequar as faturas emitidas pela UNIMED Porto Alegre, discriminando os 
valores relativos aos serviços cooperados dos demais serviços prestados 
(credenciados ou conveniados). 

       Objetivando melhorar o entendimento sobre o tema Contingência Fiscal e 
estabelecer alternativas de solução do problema em caso de insucesso nas defesas 
dos processos, conforme anteriormente descrito, os órgãos administrativos da 
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AACRT estão desenvolvendo estudos a serem apresentados e discutidos em 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser convocada especialmente para esta 
finalidade. 
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X – Demonstrações Financeiras e respectiva análise 
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