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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA CRT – AACRT 

 

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 2011 

 

 

 

 

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 2011 na AACRT, incluindo as informações 

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

a Demonstração de Resultados em 31/12/2010 e 31/12/2011. 

A Administração 
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I - Plano Estratégico  

O Seminário de Planejamento Estratégico realizado entre os dias 27 e 
29/09/2011, em Caxias do Sul, reuniu 74 associados da AACRT, entre eles membros 
efetivos e suplentes do Conselho de Administração, membros efetivos e suplentes 
do Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva da AACRT, os Delegados e Vice-Delegados 
Regionais, Coordenadores de Áreas e sócios convidados, os quais definiram o plano 
de ação para o período 2011/2012, aprovado pelo Conselho de Administração na 
reunião ordinária de 17/11/2011 (Ata nº 178). 

Na reunião, o Presidente Newton Lehugeur apresentou ao Conselho as 25 
(vinte e cinco) ações aprovadas no Seminário de Planejamento Estratégico para 
2012, sendo destas selecionadas, como prioritárias, 16 (dezesseis) para 
implantação durante o ano 2012, conforme segue: 

a.   Ações do Grupo 1 – SAÚDE: 

1. Manter o grupo de Co-Gestão, parceria entre as Entidades AACRT, ASTTI e 
UNIMED Porto Alegre. Gestionar junto à UNIMED Porto Alegre a liberação do 
acesso às informações relativas às despesas de serviços médicos, laboratoriais 
e hospitalares utilizados no site da cooperativa;  

2. Vacinação - promover periodicamente em todos os meios de comunicação da 
AACRT o estímulo às campanhas: vacinação contra difteria e tétano, sarampo, 
caxumba e rubéola, gripe, hepatite B e pneumonia. Buscar identificar formas 
de subsidio às vacinas não fornecidas pelo Governo;   

3. Tornar rotina o Programa de Educação Preventiva e de Acompanhamento ao 
Doente Crônico; incentivar a realização de exames periódicos; 

4. Plano de Saúde – Abertura de novos tipos de planos de saúde mais acessíveis;  

b. Ações do Grupo 2 – SOCIAL: 

1. Criação do Memorial da CRT: 

1.1 Definir espaço físico; 

1.2 determinar o responsável pelo projeto de implantação e a política de 
manutenção do acervo cultural a ser instalado;  

1.3 Definir método de captação de materiais de telecomunicações, publicações, 
manuais que venham ao encontro dos objetivos do memorial a ser implantado 
e informações para instalação do acervo pretendido;  

1.4 Divulgar nos veículos de comunicação da imprensa escrita, falada e 
televisada, bem como, no âmbito das escolas, universidades públicas e 
privadas do estado a criação do acervo, outrossim, disseminar junto a 
população, em especial aos antigos funcionários da CRT, esta iniciativa em 
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fase de estudo, solicitando que ocorra contribuições de elementos históricos, 
tais como, aparelhos telefônicos, documentos, ferragens, manuais, fotos, 
publicações, boletins técnicos, guias telefônicos, etc. 

1.5 Estender a iniciativa aos delegados, representantes da AACRT, no interior do 
RS, das medidas projetadas, visando à viabilidade de projetos análogos. 

1.6 Divulgar e disponibilizar o acervo à visitação da comunidade, capital e 
interior, priorizando a comunidade escolar; 

2. Estudo de ações para conquistar novos associados. Temos hoje, como dados 
da Fundação Atlântico, 4.556 aposentados, pensionistas e dependentes. A 
AACRT, deste grupo, possui aproximadamente 3800 sócios, por outro lado, 
aproximadamente 1.000 aposentados encontram-se em benefício e não 
contribuem para nenhuma entidade associativa. Existe um grupo de ex-
colegas que ficaram vinculados somente ao INSS, sem complementação; 

2.1 Recrutar aposentados de outras empresas da área de telecomunicações, 
conforme previsto no capítulo 2 do Estatuto da AACRT, que fala sobre os 
direitos e deveres dos sócios em seu artigo 5º parágrafos 1 e 2. 

3. Maximizar Assistência Social permanente aos doentes crônicos; definir área de 
abrangência e maior atuação de assistência social junto aos associados, tais 
como doentes crônicos, sócios com idade avançada. Orientar os associados 
quanto à utilização excessiva aos serviços UNIMED. Instituir junto aos 
associados campanha de agasalho, cestas básicas nos almoços, chás e demais 
festividades. 

4. Manter e intensificar o relacionamento e participação com entidades 
vinculadas diretamente à AACRT, tais como ANAPAR, SINTTEL, ASTTI, 
FETAPERGS, COBAP, Fundação Atlântico e outras entidades afins, divulgando 
aos associados todas as atividades desenvolvidas por essas entidades que 
envolvam direta ou indiretamente os associados da AACRT. Importante 
salientar a Fundação Atlântico, ANAPAR e o GINP (Grupo Interentidades de 
Negociação Previdenciária), devendo estes dois últimos serem apresentados 
através do jornal O Jubilado ou de carta aos associados explicando o que é 
ANAPAR, o GINP, quais os participantes e quais os objetivos dos mesmos, no 
que se refere à preservação da Previdência Complementar (beneficio 
saldado), quando se reúnem, se estas reuniões estão abertas aos demais 
associados, etc. Informações estas que esclarecerão aos associados da AACRT 
o que está acontecendo, quem está defendendo seus interesses, informações 
estas que valorizarão as atividades dos voluntários, representantes que 
trabalham em defesa dos seus interesses. Acrescentando no caso do GINP o 
envolvimento apartidário com forças políticas dos municípios do Estado e País 
em defesa dos interesses dos participantes junto a Fundação Atlântico, 
objetivando o cumprimento de cláusulas constantes nos acordos de venda da 



 

7 

                                                                                                                                                             

empresa, segundo o que determina o Termo de Transação Judicial, bem 
como, o trabalho conclusivo da Assembléia Legislativa do RS denominado 
“Recomendações”, a ser enviado ao Poder Executivo, Ministério Público e 
outras entidades afins.  

c. Ações do Grupo 3 – INTERIORIZAÇÃO: 

1. Elaborar planos de visitas anuais de diretores/representantes da AACRT, às 
delegacias regionais mediante implantação de agenda antecipada; 

2. Plano de saúde UNIMED: equiparar em termos de tempo de atendimento e 
valores das consultas a mesma forma dispensada aos sócios de Porto Alegre;  

3. Disponibilizar os serviços de assistência social ao interior do estado, na 
medida do necessário, presencial ou por telefone;  

3.1 Reavaliar custo/benefício da casa de passagem, propondo normas de 
utilização e/ou soluções alternativas.  

3.2 Disponibilizar um Box de estacionamento para os sócios do interior que 
utilizam o apartamento da AACRT. (ant. 12). 

4. Sugestão: criar na próxima alteração estatutária o cargo de Diretor do Interior 
ou solução imediata através da criação do representante do interior junto à 
Diretoria Executiva em Porto Alegre.  

d. Ações do Grupo 4 – GESTÃO: 

1. Encaminhar com urgência a solução para a dívida de INSS junto a Receita 
Federal (‘Contingência’); 

2. Atualizar o Estatuto da AACRT, contemplando basicamente três pontos: 

I) incorporar as alterações aprovadas ‘ad referendum’; 

II) estabelecer critérios para a transição de gestão; 

III) contemplar o processo das eleições (Capítulo XI do Estatuto); 

3. Normatizar a confecção do orçamento anual especificando limites percentuais 
de receitas para determinados itens ou rubricas, definindo assim as 
prioridades da AACRT. Reajustar as mensalidades dos associados, cumprindo a 
regra de reajuste anual prevista a partir do próximo ano. (sugestão do Grupo: 
R$15,00); 

4. Desenvolver novos convênios para que os associados obtenham vantagens 
financeiras, exemplos: plano corporativo de telefones celulares, convênios 
para turismo, cinema, hotéis, farmácias, etc. 
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Convite do Conselho ao atual Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente para 
compor a Chapa Sugestão 

No encerramento do Seminário de Planejamento Estratégico para o ano de 
2012, ao serem chamados a se manifestar, os membros do Conselho de 
Administração, apoiados pelo Conselho Fiscal da AACRT, informaram ao grupo que 
na última reunião mensal do Conselho de Administração, realizada na data de 
25/09/2011, apresentaram uma carta, em conformidade com o que rege o Art. 60, 
Capítulo XI do Estatuto, convidando o atual Diretor Presidente e o Diretor Vice 
Presidente para compor a Chapa Sugestão para concorrer à reeleição em abril de 
2012. Na ocasião, o Diretor Presidente Newton Lehugeur, em nome da Diretoria, 
aceitou o convite, devendo, brevemente, articular-se junto aos demais membros da 
Diretoria e Conselhos para o preenchimento dos cargos da Chapa Sugestão. 

 
II - Política de Gestão  
 

 A partir das políticas e procedimentos definidos em 2010, no exercício de 
2011 a Diretoria Executiva deu continuidade ao seu trabalho, tendo como foco a 
qualidade de vida do sócio, o aprimoramento do atendimento prestado pelos 
empregados, a extensão das atividades da Sede ao interior, além de outras medidas 
de caráter administrativo, tais como a implantação do PCCS, adoção de rotinas de 
trabalho sobre utilização do servidor (computador central), e outras. As principais 
políticas e procedimentos operacionalizados em 2011 foram os seguintes: 

 

2.1 Ampliação do quadro de associados da AACRT 

O quadro de associados da AACRT teve um crescimento de 4,5% no exercício, 
passando de 3.865 para 4.040 sócios (entre efetivos e contribuintes). Com ações 
efetivas implantadas pela Diretoria Executiva em 2011, o número de sócios 
Contribuintes teve um expressivo incremento, da ordem de 68,09%. Em 
contrapartida, houve uma queda de 0,89% no número de sócios Efetivos, devido ao 
alto índice de falecimentos.  

Apesar de lenta e gradativa, a perspectiva de redução do quadro de sócios 
Efetivos fez com que a Diretoria Executiva da AACRT se mantivesse na busca de 
novos sócios Contribuintes, estabelecendo algumas ações neste sentido: 

a) Inclusão de parentes consangüíneos até 3º grau - a partir de 1º de Junho de 2011 
foi implantada a alteração estatutária aprovada “ad referendum” pelo Conselho de 
Administração na reunião do dia 27/04/2010, a qual passou a admitir de inclusão 
no quadro social da AACRT, como sócios contribuintes, dos parentes consangüíneos 
(em 1º, 2º e 3º graus), que se constituem por Pai, Mãe, Filhos e Menores sob 
guarda, Irmãos, Avós e Netos, Tios, Sobrinhos, Bisnetos e Bisavós (neste grupo 
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incluem-se os cônjuges dos parentes consangüíneos); e parentes por afinidade (do 
cônjuge ou companheiro(a)) até segundo grau, incluindo Enteados, Menores sob 
guarda judicial e Sogros, Netos e Avós (nestes grupos incluem-se os cônjuges dos 
parentes por afinidade). 

b) Ampliação do prazo de migração ao plano UNIMAX até fevereiro/2011 e 
implantação do plano de saúde UNIFÁCIL - como a legislação dos planos de saúde 
regulamentados permite exclusivamente a inclusão 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 aos planos UNIMAX e 
UNIFÁCIL.  

Essas ações ampliaram o número de sócios Contribuintes de 304 para 511 pessoas 
em 2011. 

 

Sócios AACRT dez/10 dez/11 Crescimento
Crescimento

%
Efetivos 3.561 3.529 -32 -0,89%

Contribuintes 304 511 207 68,09%
Total                            3.865 4.040 175 4,53%
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2.2 Mudança na Composição da Diretoria Executiva 

No dia 28/08/2011, em reunião do Conselho de Administração (Ata nº 176), o 
Presidente Newton Lehugeur leu a carta de renúncia encaminhada pelo Diretor Tesoureiro 
da AACRT, Rubens Paulo Gaspar de Oliveira Junior. O associado Océlio Lécio Ledur, 
Conselheiro Fiscal e Presidente do Conselho Fiscal, também enviou sua carta de renúncia, 
sendo as mesmas em caráter irrevogável, a partir de 01 de setembro de 2011.  

Em substituição ao Diretor Tesoureiro, pelo período restante da gestão, 
assumiu a Diretora Adjunta Luciana Maria Centeno dos Santos e em substituição ao 
Presidente do Conselho Fiscal, assumiu a Conselheira Inês Zanetti. 

O Conselho de Administração solicitou o registro em ata do agradecimento 
ao trabalho técnico realizado pelo Diretor Tesoureiro e ao Conselheiro Fiscal, além 
do envio de correspondência a ambos pelo trabalho realizado.  

 

2.3 Plano de Cargos e Salários – PCCS na AACRT 

Em atendimento ao Acordo Coletivo de 2011, no mês de setembro/2011 foi 
implantado na AACRT o Plano de Cargos e Salários – PCCS, a partir de uma nova 
estruturação dos seus recursos humanos e a formalização de uma Política de Cargos 
e Salários. Além da identificação da composição do quadro de empregados, definiu, 
descreveu e estruturou os cargos, criando cinco coordenações e reduzindo as duas 
gerências existentes (Gerente Financeiro e Gerente Administrativo, Saúde e de 
Seguros), para apenas uma (Gerente Financeiro e Administrativo). O PCCS definiu 
ainda a forma como serão recrutados, admitidos, treinados, remunerados, 
promovidos e/ou reclassificados seus recursos humanos. 

Por determinação do Conselho de Administração, ficou definido ainda que a 
Diretoria Executiva faça uma avaliação dos resultados do Plano de Cargos e Salários 
durante o ano de 2012. 

                   
2.4 Gestão Administrativa 
 

O objetivo precípuo da AACRT é prestar um serviço de qualidade, gerando a 
satisfação do seu associado. Para atingir este objetivo é necessário aparelhar a sua 
retaguarda, ou seja, as áreas de apoio administrativo, para que estas possam 
atender satisfatoriamente as necessidades dos sócios e, ainda, criar controles 
capazes de proteger o patrimônio da AACRT.  

Dentre as atividades de gestão desenvolvidas pela AACRT, podem-se 
destacar como principais:  
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ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1 Campanha de Oxigenação do Seguro de Vida (Sócios Contribuintes). 

2 Disciplina de Utilização do Celular pelos Coordenadores e Secretaria da Diretoria. 

3 Disciplina na utilização do servidor da AACRT. 

4 Divulgação do reajuste da apólice de Seguro de Vida em Grupo. 

5 Campanha de oxigenação do Seguro de Vida junto aos sócios  efetivos. 

6 Campanha de Vacinação da AACRT. 

7 Inclusão digital de Delegacias do Interior (empréstimo de computadores). 

8 Criação do Manual do Aposentado (orientações aos associados) 

9 Disciplina de utilização do Serviço de Proteção ao Crédito. 

10 Requerimento a Ouvidoria confiança regular. Pagamentos Seguro. 

  
 
Para 2012 as principais atividades de gestão previstas são as seguintes: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1 CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PNEUMONIA 

2 IMPLANTAR PROGRAMA DE MEDICINA CORRETIVA 

3 IMPLANTAR PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 

4 CRIAÇÃO DO MEMORIAL DA CRT 

5 REVISÃO (ATUALIZAÇÃO) DO ESTATUTO 

6 MANTER PARTICIPAÇÃO NO GINP 

7 MANTER PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE CO-GESTÃO 

 
III - Planos de Saúde  

 
 

3.1 Plano Regulamentado UNIMAX 

O plano regulamentado UNIMAX teve sua primeira fase de implantação 
finalizada no dia 10 de novembro de 2010, mas, numa última tentativa de estender 
as vantagens da migração ao plano regulamentado a um maior número de sócios, o 
Grupo de Co-Gestão (AACRT e ASTTI) negociou com a UNIMED a prorrogação do 
prazo de migração por mais três meses, passando a data final para 10/02/2011. 
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No balanço do final do período de migração encerrado em 10 de fevereiro de 
2011, 5.872 associados da AACRT migraram para o Plano UNIMAX, representando 
84,38% do total de usuários do plano, e 1.087 (15,62%) permaneceram no plano não 
regulamentado. 

 Ao final de 2011, como resultado do trabalho continuado de divulgação do 
UNIMAX, da informação boca a boca entre os sócios e do alto percentual de 
reajuste do plano não regulamentado, o plano de saúde UNIMAX possuia 6.348 
usuários. 

3.1.1 – Reajuste Anual do Plano UNIMAX 

O reajuste do plano UNIMAX aplicado sobre o valor das mensalidades a partir 
do mês de julho/2011, e que foi resultado da utilização do plano pelo grupo de 
usuários no período de julho/10 a junho/11 (doze meses) e da inflação neste 
período, foi estabelecido em 9,70%, sendo que o índice inicialmente proposto pela 
UNIMED foi 13,73%. 

Preocupadas com a repercussão financeira do reajuste no orçamento dos 
associados, as entidades AACRT e a ASTTI resolveram parcelar a aplicação do 
mesmo em dois períodos, com o primeiro reajuste de 7% aplicado em 1º/07/2011 e 
o restante, correspondente a 2,50%, a partir de 1º/01/2012. 
 
3.2 Plano Regulamentado UNIFÁCIL  

O UNIFÁCIL é uma opção de plano de saúde para os associados que não 
podem arcar com o pagamento do plano UNIMAX. Neste plano, os usuários são 
atendidos por médicos próprios da UNIMED nos núcleos UNIFÁCIL, com horários 
agendados. Tem cobertura regional com abrangência do atendimento restrita à 
região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Litoral Norte do Estado do Rio 
Grande do Sul. O Reajuste do Plano Regulamentado UNIFÁCIL em 2011 foi de 
6,95%.  

Até 31/12/2011, o UNIFÁCIL contava com 39 usuários na AACRT. 

 

3.3 Plano Não Regulamentado CP1 – UNIMED 

 O índice de sinistralidade do plano UNIMED Não Regulamentado no período 
de janeiro a dezembro/2011 ocasionou um reajuste acima de 30%, a ser aplicado a 
partir de janeiro/12. O Grupo de Co-Gestão, porém, reuniu-se com a UNIMED e 
negociou uma significativa redução, reduzindo o percentual de reajuste para 20%, a 
partir de janeiro/2012, data de aniversário do plano.  

Este alto índice de reajuste levou o grupo de co-gestão a voltar à mesa de 
negociações com a UNIMED Porto Alegre, e acertar, em caráter excepcional, um 
novo período de migração para o plano Regulamentado UNIMAX, oferecido aos 
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associados que ainda não migraram em correspondência enviada no dia 
29/12/2011. O novo período para a migração, de 02/01/2012 a 29/06/2012, é a 
última oportunidade para migrar com os mesmos dependentes do plano Não 
Regulamentado e sem carência alguma.  

O plano não regulamentado da UNIMED na AACRT, em 31/12/2011, contava 
com 641 usuários. Por tratar-se de um plano encerrado, o contrato não permite 
mais nenhuma adesão a este plano.   

 
3.4 SOS UNIMED 

O SOS UNIMED contava com 100 usuários na AACRT em 31/12/2011. 
 
 
3.5 UNIMED – Resumo dos Índices de Reajuste em 2011. 
 

o Reajuste Plano Não Regulamentado (Antigo AMB): 20% 

o Reajuste Plano Regulamentado (UNIMAX): 9,50%  

o Reajuste Plano Regulamentado (UNIFÁCIL): 6,95%  

 
3.6 Gráficos Planos de Saúde UNIMED 
 

Quantidade de usuários em 2011 
 

Período 
PLANO 
ANTIGO 

UNIFACIL UNIMAX SOS UNIMED TOTAL 

Posição em 01/01/2011 1275 09 5999 00 7283 

Inclusões em 2011 00 33 950 103 1086 

Exclusões em 2011 634 03 601 03 1241 

Posição em 31/12/2011 641 39 6348 100 7128 
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POSIÇÃO FINAL UNIMED/AACRT 2011 
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3.7 Centro Clínico Gaúcho 

A posição consolidada dos usuários do Centro Clínico Gaúcho em dezembro 
de 2011 era de 83 usuários, 12,63% menos do que em janeiro/2011, quando contava 
com 95 usuários.  

O Centro Clínico Gaúcho foi reajustado em 6,30% no ano de 2011. 

Período 
C. Clínico 
Folha 

Fundação 

C. Clínico Doc's 
Bancários 

Total 
Usuários 

Posição em 01/01/2011 32 63 95 

Inclusões em 2011 01 05 06 

Exclusões em 2011 05 13 18 

Posição em 31/12/2011 28 55 83 
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3.8 Ecco-Salva Emergências Médicas 

A Ecco-Salva contava com 654 usuários da AACRT em 31/12/2011. O número 
de atendimentos alcançou seu pico no mês de agosto/2010, quando atingiu o dobro 
da média dos demais meses.  

 
 

Período 
Ecco-Salva 

Folha 
Ecco-Salva 
Doc. Banco 

Total 
Usuários 

Posição em 01/01/2011 665 28 693 

Inclusões em 2011 44 03 47 

Exclusões em 2011 72 14 86 

Posição em 31/12/2011 637 17 654 

 

 

IV – Seguro de Vida 

4.1  Movimentação Cadastral 

PERÍODO jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Total

Inclusões  em folha de pgtº. 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5

Inclusões  em  Doc Banc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE INCLUSÕES 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5

Exclusões da folha de pgtº. 5 1 3 2 4 5 8 8 4 3 5 5 53

Exclusões em Doc Banc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE EXCLUSÕES 5 1 3 2 4 5 8 8 4 3 5 5 53

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

TOTAL DE SEGURADOS 
VIGÊNTES MÊS A MÊS

1529 1524 1524 1521 1519 1515 1510 1502 1494 1492 1490 1486
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4.2 Sinistralidade 

PERÍODO jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ag o/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Total

MORTE NATURAL 2 2 3 1 2 3 8 4 3 4 4 2 38
MORTE ACIDENTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

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

MORTE NATURAL

97%

  MORTE

ACIDENTAL

3%

  INVALIDEZ POR

ACIDENTE

0%

MORTE NATURAL

MORTE ACIDENTAL

INVALIDEZ POR ACIDENTE

 

Sinistralidade X Faturamento – 2011 
Mês Competência jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Total

Apólice 100000181 249.613,96 248.637,26 248.441,92 247.855,90 247.660,56 246.961,44 246.375,42 244.812,70 243.445,32 279.037,03 278.363,11 277.334,48 3.058.539,10

Apólice 100000184 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 117,58 177,58 117,58 117,58 117,58 1.470,96

Apólice 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

Apólice 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

Apólice 100000187 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 2.043,20 24.518,40

Apólice 100000201 15.712,20 15.712,00 15.712,20 15.712,20 15.598,05 15.598,05 15.488,57 15.488,57 15.366,93 15.425,33 15.425,33 15.520,90 186.760,33

Apólice 100000319 441,86 441,86 660,59 660,59 660,59 660,59 660,59 660,59 660,59 831,58 923,90 923,90 8.187,23

  Total Faturas 268.079,94 267.103,04 267.126,63 266.540,61 266.231,12 265.532,00 264.836,50 263.273,78 261.844,76 297.605,86 297.024,26 296.091,20 3.281.289,70

  Sinistros 133.929,09 75.751,14 199.787,20 169.943,46 75.990,16 139.476,45 531.323,71 265.541,08 199.859,60 208.712,23 208.387,08 75.684,00 2.284.385,20

  Saldo bruto 134.150,85 191.351,90 67.339,43 96.597,15 190.240,96 126.055,55 -266.487,21 -2.267,30 61.985,16 88.893,63 88.637,18 220.407,20 996.904,50 
 
 

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 Atlântico de Seguridade 
Social) e da Previdência Pública (INSS).  

No ano de 2011, sob a coordenação do GINP, foi dado prosseguimento às 
diversas ações de caráter administrativo, político e judiciais, todas visando a 
garantir direitos adquiridos do Plano de Benefícios Saldado e do Plano de Benefícios 
Fundador/Alternativo, entre as quais cabe destacar: a) Entrega, em mãos, ao 
Secretário do Ministério da Previdência Social de carta endereçada ao Ministro 
Garibaldi Alves Filho; b) Reunião com o Superintendente Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC; c) Participação na Audiência Pública em defesa do 
emprego e da Previdência Social promovida no Senado Federal pelo Senador Paulo 
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Paim; d) Com a cassação de liminar impetrada pelas entidades AACRT e SINTTEL/RS 
na Justiça Cível de Porto Alegre, na data de 23/02/2011, os conselheiros eleitos do 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal foram destituídos; e) Realizada, na data 
de 08/04/2011, Assembléia Geral convocada pelo SINTTEL/RS; f) Ingresso de ação 
na Justiça Cível de Porto Alegre requerendo a paridade nos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, a posse dos conselheiros eleitos, a presidência do Conselho Fiscal e a 
inserção do que consta no Art. 9º do Termo de Transação Judicial – TTJ no Estatuto 
da Fundação Atlântico de Seguridade Social; g) Continuidade dos encontros com o 
Administrador Especial (interventor) José Pereira Neto contratado pela PREVIC para 
apresentação de estudos a respeito do Plano de Benefícios Fundador/Alternativo; 
h) Contratação do Adv. Raimundo Flores, especializado em direito empresarial, 
para acompanhamento do processo de reestruturação societária onde está inserida 
a Empresa Patrocinadora da Fundação Atlântico de Seguridade Social, sucessora da 
Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT; i) Encontro em Porto Alegre, 
na data de 21/09/2011, com a Diretora de Seguridade da Fundação Atlântico de 
Seguridade Social Dora Figueiredo, no qual foram tratados os assuntos: - Solicitação 
de realização de cálculo atuarial visando à abertura do direito ao pecúlio à todos os 
participantes, devendo o valor devido aos participantes que não possuírem 
dependentes legais ser de depositado em conta de Espólio; - Retorno da informação 
anual, nos contracheque do mês de janeiro, do valor atualizado do pecúlio; - 
Representação de participantes do Plano de Benefícios BrTPREV nos Conselhos da 
Fundação Atlântico, em atendimento ao que rege o TTJ e através de novo processo 
de eleição; - Devido atual dificuldade por parte dos associados e das entidades 
estarem desempenhando funções da Fundação Atlântico, foi solicitado a reabertura 
de Posto de Atendimento em Porto Alegre; j) Entregue ao Dr. Carlos Pestana, 
Secretário Chefe da Casa Civil do Estado do RS, carta acompanhada de 
documentação denunciando ilegalidades praticadas pela Fundação Atlântico de 
Seguridade Social e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
PREVIC, com a inobservância de uma das mais importantes condições do negócio de 
venda da Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT, que foi o da 
manutenção da Fundação CRT – FCRT, solicitando remessa do expediente à 
Procuradoria Geral do Estado; l) Audiência com à Procuradoria Geral do Estado, 
explicando o teor do pedido encaminhado através da Casa Civil; - m) Apoio ao 
Escritório de Direito Social na formação da Comissão Nacional de Apuração das 
Irregularidades do Sistema de Previdência Complementar no Brasil – CONAIPREV; - 

n) Contratação de profissional para realização de pesquisa diária (taxação), em 
aproximadamente vinte Sites, para busca de notícias a respeito de assuntos 
vinculados à previdência pública e privada, seguros e empresas de telefonia. 

Permaneceram ainda sendo desenvolvidas campanhas de conscientização 
junto 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 
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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 do SINTTEL/RS e da sua representatividade no 
fundo de pensão, em conformidade com o Termo de Transação Judicial – TTJ, 
apoiado pelas suas assessorias jurídica e atuarial. 

 

5.2  ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão. 

No ano de 2011, a ANAPAR, na defesa dos seus associados, teve como ações 
principais: 

Alterações nos normativos do Sistema  

Comissões temáticas - A ANAPAR participa ativamente das comissões temáticas 
constituídas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Duas delas 
estão funcionando a todo vapor: a que revê as normas de retirada de patrocínio e a 
que esta analisando propostas para o fomento do sistema fechado de previdência 
complementar.  

Alteração da Resolução CGPC 08 - A ANAPAR sugeriu e foi aprovada alteração na 
Resolução CGPC 08 visando dar maior transparência aos processos de alteração de 
regulamentos e estatutos. Agora as entidades de previdência devem comunicar os 
participantes de qualquer alteração estatutária ou regulamentar, com um mínimo 
de 30 dias de antecedência da remessa do processo à PREVIC.  

Alteração do Decreto 4942/03 - A ANAPAR participou ativamente do grupo de 
trabalho criado pela Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC) 
para revisão do Decreto 4942/03, propondo alterações no sentido de melhorar a 
fiscalização das entidades. As propostas de reduzir e dificultar a penalização dos 
dirigentes que cometem irregularidades foram rechaçadas pelos representantes da 
ANAPAR.  

Demandas especificas  

A ANAPAR tem apoiado e atuado em conjunto com as entidades representativas de 
participantes na discussão e encaminhamento de soluções para problemas de 
diversos planos de benefícios de diversas entidades. Negociações com as 
patrocinadoras e entidades, entendimentos com a PREVIC, mesmo de ajuizamento 
de ações, denuncias ao sistema são algumas das praticas que tem adotado para 
tratar destas questões. Confira algumas de suas batalhas:  

o Fundação Gerdau - Assistência aos participantes no processo de saldamento do 
plano BD e distribuição do superávit.  

o Fundação BrTPrev - Transferência irregular dos planos para a Fundação 
Atlântico.  
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o Facepi - Debate e negociação sobre saldamento do plano de Beneficio Definido, 
fechado irregularmente no ano de 2000 e com contribuições suspensas desde 
então.  

o Aerus - Acompanhamento de tratativas junto ao Governo Federal e 
interventores.  

o Sistel PBSA e Agros - Discussão e atuação com respeito a destinação do 
superávit dos planos BD.  

o Forluz, Real Grandeza e Fundação Copel- Defesa da cobertura do custeio 
administrativo pelas patrocinadoras, conforme contratos firmados nas alterações 
de planos.  

o Fundiagua - Assessoria as entidades representativas nos processos de alteração 
estatutária, processo eleitoral e equacionamento de déficit.  

o Funbep, Banesprev, Previminas/Prodenge, Cifrão - Atuação conjunta com 
entidades representativas para negociação e equacionamento de déficit de 
planos de benefícios.  

o Portus e Capaf - Atuação conjunta com entidades nos processos de saldamento, 
equacionamento de déficit e intervenção.  

o Fapers - Luta pela reintegração da diretoria eleita e cobrança do 
equacionamento do déficit do Plano Saldado pela patrocinadora, para cumprir 
contrato de confissão de divida.  

 

VI – Investimentos Imobiliários 

6.1 Projeto de Construção de Nova Sede Social 

No Relatório do ano de 2010, a partir de Estudo Técnico de Viabilidade 
Imobiliária elaborado pela Empresa WDL – Soluções em Imóveis, ficou registrado 
que os membros do Conselho de Administração optaram, dentre as várias 
alternativas apresentadas pela referida empresa para melhor aproveitamento 
econômico do terreno localizado na Rua Ramiro D’Ávila nº113, na Capital, pela 
permuta do imóvel por área construída, cujo processo ficou sob a responsabilidade 
da Diretoria Executiva. 

Para cumprimento da tarefa decidida pelo Conselho de Administração, a 
Diretoria Executiva convidou três empresas do ramo imobiliário, WDL – Soluções em 
Imóveis, Corretor Eduardo Cazzulo Kelpzig e Exame Consultoria Imobiliária Ltda., 
para buscarem empresas incorporadoras no mercado. Após consulta de 
aproximadamente vinte e duas empresas, foram apresentadas somente duas 
propostas, sendo que apenas uma delas, a Empresa TGD Arquitetura e Engenharia 
Co Ltda., aceitou a proposta apresentada pela AACRT de permuta de 20% de área 
construída no local. 
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A Diretoria Executiva, em reunião realizada na data de 15/09/2011 (Ata nº 
779), decidiu submeter à decisão do Conselho de Administração a continuidade da 
propriedade do terreno, pois a valorização imobiliária tem demonstrado ser a 
alternativa de melhor rentabilidade, aliada a não necessidade premente de 
recursos financeiros por parte da AACRT. Na reunião ordinária do Conselho de 
Administração realizada na data de 22/09/2011 (Ata nº 177), por unanimidade dos 
membros presentes, tal proposição foi aprovada, tendo, na ocasião, os conselheiros 
recomendado que o assunto retornasse para reavaliação num prazo de 06 (seis) 
meses. 

 

VII – Atividades e ações Sociais 

 7.1 Ações e atividades desenvolvidas pela Diretoria Social 

Em 2011 foram realizadas 5.520 ações sociais através de vários recursos, 
sendo implantadas novas oficinas e grupos de trabalho, mantidos os existentes, 
dando continuidade a um trabalho de relevo junto à comunidade AACRT o qual 
contempla um número cada vez mais expressivo de sócios.   

Desta forma, destaca-se a seguir os principais pontos positivos entre as 
atividades e ações sociais no exercício de 2011: 

- Viagens ao Interior para divulgar o que vem acontecendo na Sede, buscando 
desacomodar os associados das diversas regiões, trocar experiências e sugerir maior 
participação com conseqüente melhora na qualidade de vida dos mesmos; 

- Aumento de participação nos grupos, oficinas e atividades realizadas; 

- A diversificação das propostas de atividades, como Teatro, Biodança, Futsal, 
Culinária e Fotografia, além de canalizar a atenção de muitos sócios, atraiu 
interessados de fora, levando-os a se associar à AACRT; 

- Resgate da auto-estima, desenvolvimento do espírito de grupo e sensação de 
pertencimento, o que fortalece muito os participantes, no sentido pessoal e 
coletivo, viabilizando a elaboração de novos projetos e a realização de velhos 
sonhos. 

- As visitas hospitalares permanecem sendo importantes, confirmando a finalidade 
principal da AACRT de assistir, atender e apoiar o associado e seus dependentes. O 
vínculo estabelecido durante as visitas tem se estendido, inclusive com 
telefonemas de ambas as partes, visitador e visitado, após as altas hospitalares; 

- A Semana dos Aposentados passou a fazer parte do calendário de Atividades da 
AACRT; 

- A implantação das Oficinas de Dança, Informática, Fotografia e Culinária; do 
Espaço Convivência com os jogos, torneios e biblioteca e a repaginação da Oficina 
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de Artesanato movimentaram as tardes da Associação, trazendo um número 
crescente de associados a participar e sugerir novos projetos na AACRT.  

Quadro de atividades realizadas de janeiro a dezembro de 2011 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT.

9 5 10 6 9 5 9 11 9 14 15 12 114

23 61 239 289 305 256 289 163 207 309 470 164 2775

Atendimento para informação das atividades 0 18 18 11 22 37 46 24 32 37 41 16 302

19 13 18 34 25 13 21 15 16 18 21 13 226

0 2 0 2 1 3 0 4 3 2 0 1 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 6 4 3 4 5 6 4 4 3 3 47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 78 141 108 133 95 111 96 102 90 54 41 1105

9 13 35 12 16 17 9 17 15 14 28 19 204

45 32 23 27 28 21 22 39 34 46 10 11 338

0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5

1 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 36

0 0 1 19 4 65 50 36 33 62 50 30 350

165 226 495 515 549 519 568 415 460 599 696 313 5520TOTAL

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

Contato telefônico c/ hospital

Representação institucional

Participação em Eventos da AACRT

Atividades em outras localidades

Reuniões

Grupo de Trabalho

Contato telefônico c/ associados/familiares

Contato telefônico c/ entidades/outros

Atendimento de grupos

Visitas Hospitalares

Contato c/ enfermeiros e médicos

Visitas Domiciliares
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Atendimento Individual

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000 Atendimento Individual

Atendimento de grupos

Atendimento para informação

das atividades

Visitas Hospitalares

Contato c/ enfermeiros e

médicos

Reuniões

Contato telefônico c/

associados/familiares

Contato telefônico c/

entidades/outros

Contato telefônico c/ hospital

Representação institucional

Participação em Eventos da

AACRT

Atividades em outras

localidades

 

No quadro acima é possível verificar a quantidade e diversidade de 
atividades desenvolvidas pela área de Serviço Social da AACRT, totalizando mais de 
5.500 ações, entre atendimentos individuais e a grupos, contatos com profissionais 
da área de saúde, visitas hospitalares e outras atividades da área. Esta mobilização 
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contabilizou uma maior participação dos sócios nas oficinas e projetos da área 
social, permitindo verificar um crescimento, durante o ano de 2011, da ordem de 
31,19%, em relação à quantidade de ações em 2010 (3.798 ações em 2010).  

 

7.2 Visitas da Diretoria da AACRT ao Interior do Estado 

Em maio teve início o Programa de Atendimento ao Interior, cujo objetivo 
foi estender aos associados do interior as atividades que vem sendo desenvolvidas 
com sucesso em Porto Alegre. As visitas serviram também para mapear o perfil de 
cada regional. Outra importante meta da interiorização foi levar a palavra da 
Diretoria Executiva da AACRT aos sócios das regionais, divulgar informações 
importantes e, principalmente, ouvir a opinião dos sócios do Interior. 

A caravana da AACRT, formada pelo Diretor Presidente Newton Lehugeur, 
por membros da Diretoria Executiva, por representantes do Conselho de 
Administração, pela assistente social da AACRT e por sócios convidados, durante o 
ano de 2011 esteve nas seguintes localidades, sendo relevante destacar a excelente 
recepção recebida em todas as Delegacias visitadas: 

Taquari em 06/04; Santa Maria em 02/06; Pelotas em 06/07; Cachoeira do 
Sul em 28/07; Caxias do Sul em 04/08; Lajeado/Santa Cruz do Sul em 23/09; Santo 
Ângelo em 04/10; Bagé em 27/10; Passo Fundo em 29/11 e Rio Grande em 01/12.  
 

7.3 Perspectivas da Área Social para o ano de 2012 

A busca constante pela participação dos associados no cotidiano da 
Associação e a melhoria permanente das atividades oferecidas levam a Entidade a 
pesquisar novas possibilidades a partir de interesses apontados na PESQUISA SOCIAL 
realizada durante os três últimos meses do ano de 2011, as quais resultam na 
proposta de implantação em 2012 das oficinas de Pilates, Yoga e Línguas, além da 
manutenção das atividades e oficinas desenvolvidas em 2011. 

 

VIII – Eventos Sociais 

 A área de eventos deu continuidade aos já consagrados eventos da AACRT e 
alcançando a sua meta de trazer cada vez maior número de associados para 
participar junto à Entidade.   

8.1 Eventos realizados em 2011 

a. Almoços 

Nos almoços de 2011 buscou-se aumentar o número de participantes através de 
contato por telefone e-mail e divulgação no site. Nos almoços de verão realizados 
na AACRT houve uma boa participação, comparecendo não menos de 100 
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participantes em cada almoço, um número além do esperado, que era de 90 
pessoas/evento. Nos demais almoços realizados durante o ano na ASTTI, a 
freqüência foi de mais de 200 participantes por almoço e em Novembro, no almoço 
realizado na Casa de Portugal, a participação foi de 336 pessoas.  

 

b. Chás  

No ano de 2011 a meta foi inovar os chás realizados na AACRT com atrações 
diversificadas, palestras, informações e descontração. Analisando o gráfico 
podemos verificar que a média de participantes nos chás foi de 30 pessoas, mas nos 
eventos que trouxeram com alguma atração o número de participantes 
praticamente duplicou. 

No mês de abril o chá contou com a palestra sobre o tema SEXO SEGURO NA 3ª 
IDADE, que trouxe 62 participantes; no mês de maio o chá homenageou as mães 
com a apresentação do CORAL AACRT, chegando-se a 77 participantes; no mesmo 
mês houve também a YOGA DO RISO; no mês de junho apresentação da palestra 
CAMINHOS DE SANTIAGO, pelo sócio MAGNUS CASARA; em julho inovou-se com um 
delicioso CHOCOLATE QUENTE; no mês de agosto a atração foi o BINGO, com 
brindes aos associados participantes. 
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c. Outros Eventos  
 

� CONGRESSO ANAPAR - tem como objetivo manter informado os 
participantes sobre os fundos de pensão, com palestrantes de todo o pais na 
área atuarial, jurídica, abordando as atualizações dos processos da 
previdência complementar. Em 2011 o congresso foi realizado em 
FORTALEZA, contando com a participação de 45 sócios.  
 

� DIA DA TELEFONISTA - realizado na AACRT com a participação de 132 
pessoas, em parceria com o SINTTEL e a ASTTI, busca a confraternização 
entre telefonistas sócias e não sócias. Manter as sócias telefonistas sempre 
participantes dos eventos e trazer as não sócias para conhecer a nossa sede, 
com o objetivo de convidá-las a associar-se. Nesta data também se 
comemora a festa junina com comidas e musicas típicas. 
 

� HOMEM DE REDE - em parceria com a ASTTI e o SINTTEL, este evento busca 
reunir os trabalhadores de rede aposentados e ativos para homenageá-los 
nesta data importante. Este ano participaram 224 pessoas.  
 

�  ENCONTRO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CRT - tem o objetivo 
de aproximar os associados com o fim de informá-los sobre assuntos 
diversos, confraternizar e proporcionar que revejam seus antigos colegas. O 
encontro de 2011 foi realizado na cidade de TORRES, litoral do Rio Grande 
do Sul, com a participação de 115 pessoas, que se mostraram totalmente 
felizes e satisfeitas com a organização do evento. Como atrações principais 
destacam-se os jantares típicos, a noite de talentos com premiação, o show 
do cantor nativista Dante Ramon Ledesma, o baile de máscaras, além de 
sorteios de brindes durante todo o evento. Um dos pontos altos do encontro, 
na opinião dos participantes, foi a palestra realizada pela Presidente da 
ANAPAR, Cláudia Muinhos Ricaldoni. Após pesquisa realizada com os 
participantes do evento, ficou definido que o V Encontro será realizado na 
Cidade de Bento Gonçalves, na serra gaúcha.  
 

� SEMINARIO ANAPAR SUL - em 2011 foi realizado no Clube do Comércio, com 
o objetivo de informar os associados da ANAPAR sobre os fundos de pensão. 
Neste ano a AACRT participou com um grupo de 34 pessoas. 
 

� ENCONTRO DOS PENSIONISTAS - Realizado na AACRT pelo 3º ano, este 
encontro tem como objetivo trazer as pensionistas associadas para 
conhecerem melhor a sede e ampliar a sua participação na associação. Nesta 
edição compareceram 128 pessoas, sendo a pensionista Hilda G. Diogo 
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homenageada por seu destacado trabalho Voluntário na AACRT.  Ao final foi 
servido um coquetel aos presentes.  
 

� AMIGO SECRETO E CULTO ECUMENICO - Tem como objetivo a 
confraternização de final de ano e a troca de presentes entre os associados 
da AACRT, além da coleta de brinquedos para crianças carentes da ONG da 
sócia Ana Rodrigues. No culto, três religiões levaram a palavra aos 
associados, sendo a Católica representada pelo Padre Paulo, a Presbiteriana 
representada pelo Pastor Sergio e a Espírita representada pela Expositora 
Cristina. O evento contou com a presença de 110 participantes, sendo 
finalizado com um belo coquetel. 
 

� TROFÉU DESTAQUE - A entrega do troféu destaque foi realizada durante o 
Jantar Baile AACRT, sendo homenageados os sócios JOÃO ALBERTO DE 
OLIVEIRA ANDRADE, MARIA DA GRAÇA ALVES RODRIGUES e SAULO MACHADO 
TEIXEIRA, a partir da indicação feita através de votos dos sócios, por 
trabalhos voluntários prestados na AACRT.  
 

� JANTAR BAILE AACRT - Aconteceu em 09/12/11 no clube Geraldo Santana, 
e teve o “Meu Brasil Brasileiro” como tema, contando com a participação de 
443 pessoas, as quais fizeram a festa com a Bateria da Escola de Samba 
Imperadores do Samba e dançaram muito ao som da Banda Evento Baile 
Show. 
 

� TURISMO, em dezembro foi organizada uma viagem com 45 pessoas a 
Gramado, sendo que nesse roteiro visitamos Canela, saboreamos algumas 
pizzas e assistimos o Natal Luz.  

8.2 Perspectivas para 2012  

o Inovar sob todos os aspectos, os eventos já desenvolvidos. 

o Ampliar a participação nos almoços mensais com as delegacias regionais e 
convidados parceiros como: (ASTTI, ANAPAR SUL, SINTTELRS, AFABAN, 
COBAP, FETAPERGS, APERGS). 

o Oferecer novas atrações nos chás, tais como bingo, culinária, palestras, 
shows de talentos, dinâmicas de grupo, danças e poesias; 

o Arraial da Telefonista - manter a parceria, prestar homenagem a uma 
telefonista, oferecendo comida e musicas típicas das festas juninas.  

o Instalar stand na Semana Farroupilha visando à divulgação da 
Associação e seus produtos e conquista de novos associados 

o Homem de Rede - manter a parceria existente, objetivando reunir mais de 
300 trabalhadores ativos e aposentados, no tradicional Salchipão.   
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o Aumentar a participação no V Encontro dos Aposentados e 
Pensionistas da CRT, com atrações como confraternizações, Show de 
Talentos e Baile com Escolha do Rei e Rainha, palestras e informações. 
Neste ano o evento será em Bento Gonçalves – RS, com uma meta de 300 
participantes. 

o Dia do Pensionista - trazer mais pensionistas a esse evento, para 
divulgarmos a AACRT e aumentar a sua participação nas atividades e 
eventos desenvolvidos na associação.  

o O Culto Ecumênico deverá trazer ministros dos mais diversos cultos 
religiosos; no mesmo dia será realizado o Amigo Secreto entre os 
associados, contando ainda com a arrecadação de brinquedos para serem  
doados para crianças carentes.  

o Ampliar o número de participantes do Coral, bem como, a divulgação 
do seu trabalho; intensificar a participação do Coral em eventos fora do 
Estado; implantar o uso de uniforme para os coralistas.  

o Organizar eventos de confraternização com os coordenadores voluntários e 
parceiros da AACRT. 

o Realizar o Baile de 35 anos da AACRT com a participação de 500 
pessoas no clube Geraldo Santana.  

o Anapar - aumentar o numero de sócios e também ampliar a participação 
nos Seminários e Congressos, com objetivo de manter os sócios informados 
sobre os assuntos dos fundos de pensão. 

o Implantar a venda de espaço no jornal O Jubilado. 

o Desenvolver o turismo na AACRT a nível estadual e nacional.  

 
 

IX – Prevenção em Saúde 

9.1 Vacinação gratuita contra pneumonia  

Conforme definido no Seminário de Planejamento Estratégico da AACRT de 
2011, o Diretor Presidente reuniu-se com o Secretário da Saúde do Rio Grande do 
Sul, Sr. Ciro Simoni, onde obteve a doação pelo Estado de 3.500 doses de vacinas 
contra pneumonia, uma das doenças oportunistas que mais tem abreviado a vida 
dos idosos acima dos 60 anos.  

A vacinação foi realizada em associados com mais de 59 anos no período de 
14 a 23/11/2011, sendo que em Porto Alegre a aplicação foi feita em salas da Sede 
II do Sinttel por dois profissionais de enfermagem contratados pela AACRT. O 
agendamento na Capital se deu pela AACRT, sendo que, das 1.433 cartas enviadas 
aos sócios habilitados a receber a vacina, apenas 421 ligaram para agendar horário, 
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e destes, apenas 297 foram até o local receber a vacina, representando 20,7% do 
total. 

No Interior do Estado, a vacinação e o agendamento foram realizados 
diretamente pelos postos de saúde (CRS) vinculados à Secretaria Estadual da 
Saúde, que não encaminhou qualquer informação sobre os sócios vacinados. A 
AACRT enviou 1.100 cartas aos sócios do Interior do Estado. 

Apesar de a adesão parecer pequena, é necessário considerar que muitas 
pessoas já haviam feito a vacina contra pneumonia por sua própria conta e o 
reforço só se dá após cinco anos. Outras pessoas não se vacinaram por medo de 
efeitos colaterais ou por desinformação. 

A AACRT entendeu este processo como um aprendizado para os próximos 
dois anos, quando a vacinação será novamente oferecida gratuitamente para quem 
ainda não está imunizado contra a pneumonia, conforme promessa do Secretário da 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul Ciro Simoni. 

Campanha de Vacinação Pneumocócica 
Porto Alegre e Grande POA - Período de 14 a 23/11/2011 

Valor

1 Contrato de prestação de serviços de enfermagem (02 Enfermeiros) 1.600,00  

2 Refeições 62,60        

3 Locomoção Taxi e onibus - retirada e devolução vacinas  Secretaria da Saúde ( 8:30 e 17:30) 205,40      

4 Material logistico para os enfermeiros na aplicação das vacinas 49,35        

5 Custo com material de divulgação (correpondências) - Todo o Estado RS 693,64      

6 Despesas com correios - Todo o Estado RS 3.924,60  

6.535,59  

Indicadores de Porto Alegre e Grande POA:

Agendamentos: 421                             Imunizações:  297                               Cartas Enviadas:  1.433

Total Gastos

Descrição

 

 

X – Contingência Fiscal 

Um dos problemas que continua a preocupar as administrações da AACRT 
devido aos altos valores envolvidos e que, se não for bem conduzido, por si só 
poderá desestabilizar o equilíbrio econômico-financeiro da Associação, 
inviabilizando o atendimento dos nossos objetivos maiores, é o das Contingências 
Fiscais. 
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O processo da AACRT ainda permanece na instância administrativa de 
julgamento junto a Receita Federal do Brasil. 

O Conselho de Administração, na reunião ordinária datada de 20/12/2011 
(Ata nº 179), após ter ouvido do Presidente Newton uma retrospectiva da situação 
referente à contingência fiscal, do andamento e das possibilidades de êxito do 
processo junto ao Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade dos membros 
presentes decidiu, baseando-se nas decisões até aquele momento tomadas pelo 
poder judiciário, bem como pelo alto valor discutido, enquanto o processo estiver 
na esfera administrativa, de não iniciar depósito judicial. Decidiram, ainda, pela 
abertura de rubrica no orçamento do ano de 2012, com o título de previsão para 
riscos, com o valor inicial de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), devendo a 
partir de janeiro de 2012, mensalmente, ficar depositada na referida rubrica o 
valor correspondente a 80% (oitenta por cento) da sobra de caixa, sendo que os 
valores somente poderão ser movimentados com a aprovação do referido Conselho. 

Transcrevemos, a seguir, o parecer datado de 29/03/2012, de Pimentel & 
Rohenkohl Advogados Associados, escritório contratado pela AACRT para defesa nos 
processos originários dos Autos de Infração (Processos Administrativos nº 370997913 
e nº 370997921): 

“Reiteramos nossa posição 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. Como 
dito no parecer anterior, há, também, parecer do Procurador-Geral da República 
pela inconstitucionalidade da contribuição em processo movido pela Confederação 
Nacional da Indústria – CNI. Os processos da AACRT permanecem na instância 
administrativa de julgamento. Neste ano houve uma mudança no Regimento do 
CARF e não há mais a previsão de sobrestamento dos recursos voluntários cuja 
matéria esteja com repercussão geral reconhecida no STF. Todavia, permanece a 
determinação que 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, entendemos como prováveis as chances 
da AACRT obter êxito nos processos acima identificados e reiteramos nossa 
recomendação no sentido da não necessidade de constituição de uma provisão 
contábil referentemente aos valores lançados pela Receita Federal”. 

A Diretoria Executiva, diante do parecer jurídico acima transcrito, entende 
como corretas as decisões tomadas pelo Conselho de Administração, órgão superior 
da AACRT, na reunião ordinária datada de 20/12/2011, não vendo, neste momento, 
necessidade de convocação de Assembléia Geral Extraordinária para apresentação 
e discussão do assunto. 
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XI – Demonstrações Financeiras e respectiva análise 
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XII – Parecer do Conselho Fiscal 
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XIII – Parecer do Conselho de Administração   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


