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editorial
Tempo de preparação

> De pouco adianta alcançar a sonhada aposentadoria se, depois, não há o

que fazer e tampouco recursos para colocar em prática os planos formulados 

durante anos a fio. Desde cedo, é preciso nutrir objetivos – financeiros, de lazer 

e qualidade de vida - para que a aposentadoria seja prazerosa.

 Alguns buscam, ano a ano, aprofundar atividades paralelas, como a escrita, 

a música e o esporte. Quando percebem, tornaram-se profissionais de outros 

ramos. E há os que preferem curtir férias permanentes, conhecendo destinos 

sempre sonhados. A receita do sucesso será, com certeza,  aquela que conse-

guir reunir todas essas possibilidades.

 Esta edição busca mostrar isso – que a aposentadoria é um período para 

se  explorar novos horizontes e usufruir de todo o planejamento feito anos 

atrás. É o momento de colher frutos da juventude e não de lamentações.

 Trazemos ainda nesta edição a experiência de aposentados que se desco-

briram escritores e o perfil da nossa Gerência de Investimentos, responsável 

pela boa aplicação dos recursos dos Participantes.

Boa leitura!

Gerência de Relacionamento
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Linha de crédito com taxas 
atrativas, mas com segurança

Na pesquisa realizada mensalmente com 
os Participantes e Assistidos que adquirem 
empréstimo verificamos que, no decorrer de 
2007, 66% concordam que as taxas cobradas 
pela TELOS são as menores do mercado, mas 
acham que poderiam ser ainda melhores.

Antes de esclarecer sobre os encargos, 
lembramos que o empréstimo concedido pela 
TELOS não é um benefício, mas sim uma alter-
nativa de investimento dos recursos dos Par-
ticipantes permitida pela Legislação em vigor. 
Por este motivo, precisa ser concedido com 
segurança e conciliar uma boa rentabilidade, 
dentro dos limites assinalados na Política de 
Investimentos, com oferecer taxas atrativas.

A TELOS, diferentemente dos bancos e fi-
nanceiras disponíveis no mercado, não adota 
a cobrança de altas taxas para cobertura de 
riscos. Como fiel depositária dos recursos dos 
Participantes, a Fundação optou por garantir 
a segurança dos recursos através da apólice do 
Seguro - Prestamista MAPFRE para a cobertu-
ra do saldo devedor do empréstimo nos casos 
de falecimento. Esta opção permite a cobrança 
de taxas significativamente menores que as 
praticadas pelo mercado financeiro em geral.

Para ter um balanço da diferença dos percen-
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Coeficiente de empréstimo
Desde 1º de junho a tabela de coeficiente da prestação de 

empréstimo mudou, conforme tabela ao lado. Quem quiser 
calcular a prestação inicial do empréstimo, basta multiplicar 
o valor desejado pelo coeficiente referente ao prazo previsto 
para a  amortização.

Prazo (meses) Coeficiente 

12 0,090515 

18 0,062222 

24 0,048103 

36 0,034041

tuais cobrados pelo mercado, observe no gráfi-
co o resultado da análise comparativa realizada 
por nossa gerência financeira, em abril de 2008, 
entre as opções de crédito pessoal, cheque espe-
cial, empréstimo consignado do INSS e as taxas 
praticadas pela TELOS no período.

Os números comprovam que, de fato, a 
TELOS adota uma taxa de juros bem inferior 
à média do mercado. A cobrança de uma taxa 
de juros ainda menor que a praticada hoje pela 
Fundação não atenderia a um dos objetivos 
da concessão da Assistência Financeira, que 
é a obtenção de uma boa rentabilidade para 
os recursos dos assistidos.

Mas lembre-se, mesmo com taxas atrativas, 
só opte pelo empréstimo se for realmente 
necessário.
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Aposentadoria – um desafio pessoal

O aumento da expectativa de vida da po-
pulação, associada à redução da taxa de nata-
lidade, vem provocando o que os estudiosos 
costumam chamar de inversão da pirâmide 
etária. Ou seja, os idosos, que sempre foram 
minoria, estão vendo sua participação no 
percentual da população crescer ano após 
ano. Esta questão, amplamente discutida em 
vários países e vista como um dos principais 
desafios para os governos efetivamente preo-
cupados com a qualidade de vida da população 
mais velha, precisa também ser discutida no 
âmbito familiar. 

Um estudo realizado por Swin Chan, dire-
tora do Instituto de Políticas Públicas da Uni-
versidade de Nova York, mostrou que em todo 
o mundo cresce a consciência das limitações 
práticas em relação ao que governos e empre-
gadores podem fazer para ajudar as pessoas 
no futuro. Logo, a responsabilidade individual 
sobre a aposentadoria aumenta dia a dia. 

Assim, como todos temos sonhos e proje-
tos que estão sendo guardados para depois 
da aposentadoria, precisamos nos planejar 
com antecedência a fim de atingir esses ob-
jetivos. Sem dúvidas, a aposentadoria 
pode ser rica em experiência e cresci-
mento pessoal, mas exige preparo, 
principalmente em relação aos 
aspectos financeiro e emocional. 

Você, que é participante da 
TELOS e, por isso, já está no 
caminho certo para resolver a 
questão financeira, precisará, em 
relação a isso, apenas focar seus 
objetivos. Ou seja: 

 evitar se expor a riscos, procurando con- •
centrar seus recursos em investimentos 
de Renda Fixa à medida que se aproxima 
a época prevista para a aposentadoria; 

evitar endividamento ou a contratação de  •
empréstimos próximo ao início da aposen-
tadoria, por melhores que sejam as taxas 
oferecidas; 

avaliar a possibilidade de quitação de dí- •
vidas antes da aposentadoria para que a 
prestação não comprometa seu orçamento; 

lembrar que ocorre, normalmente, uma  •
queda nos gastos relacionados ao trabalho 
(transporte, vestuário, alimentação fora de 
casa) ao mesmo tempo em que aumenta 
os relacionados à saúde (plano de saúde; 
medicamentos etc) 

Tão ou talvez mais importante que o finan-
ceiro, os aspectos sociais envolvidos nesta 
questão precisam ser considerados por todos 

aqueles que já vislumbram seu 
afastamento da empresa a 
médio prazo. 

O indivíduo que trabalha 
muitos anos numa mesma 
instituição, como é o caso dos 

empregados das empresas do 
grupo Embratel, cria fortes 

laços de dependência com 
a organização. Os amigos 
são apenas os do trabalho 
e as atividades de lazer são 
com o mesmo grupo. Ou 

seja, sua vida gira em torno 
do universo da empresa. 

O afastamento de uma pes-

Prepare-se para a aposentadoria 
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soa nestas condições corresponde, mais ou me-
nos, a perder o sobrenome. Afinal, quantos não 
são conhecidos como “o fulano da Embratel”? 

É indispensável formar novos grupos de in-
teresse para que uma das necessidades básicas 
do indivíduo, a de “pertencimento” (pertencer 
a um grupo de interesse), seja atendida. 

Por fim, para que a sua aposentadoria seja 
uma experiência rica e você consiga enxergá-
la como uma fase de novas oportunidades e 
de efetiva participação da vida em sociedade, 
aceite este desafio. 

Programe-se!

*Eudete Pereira  
Gerente de Relacionamento TELOS.

Programa Pró-seguir
No  dia  28  de  maio,  a Embratel lançou 

o programa Pró-Seguir, que visa preparar  a  
Organização,  seus  gestores e funcionários, 
ajudando-os  no planejamento   de  vida fun-
cional e pessoal.  “O Pró-Seguir vai estimular 
a reflexão sobre   nossas   vidas  e  proporcio-
nar  ferramentas  para  que  possamos   pla-
nejá-la  da  melhor  forma  possível”, afirmou 
a diretora executiva de Recursos  Humanos  
e  Qualidade  da Embratel, Raïssa Lumack, 
no evento de lançamento do programa. 

Haverá   “workshops”   para   gestores,   
funcionários   recém-admitidos, empregados  
que  estejam  próximos  da  aposentadoria e 
para o público em geral  da  empresa.  Eles  
vão  prepará-los nas várias dimensões da 
vida, através  de planejamento cuidadoso, 
dos aspectos materiais e financeiros, social, 
de saúde física e emocional, bem como 
para eventualmente uma outra carreira. Os 
“workshops” também contarão com a parti-

A partir da esquerda: José Formoso - Presidente o 
Grupo Embratel, Karin Parodi - Diretora da Career 
Center, Raïssa Lumack - Diretora de Recursos 
Humanos e Qualidade da Embratel e José Manuel 
Carregal - Diretor de Finanças da Embratel. 

cipação da TELOS visando conscientizar sobre 
a importância de um plano de previdência 
complementar, assim como esclarecer sobre 
todas as questões que envolvem o Plano 
de Previdência Oficial e Complementar. 

Não  deixe de participar! É uma boa opor-
tunidade para aprender mais sobre como 
planejar o amanhã!
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“Aposentadoria 
não é o fim 
da vida. Se 
você tiver 
uma renda 

satisfatória, vai fazer o que 
quiser para sempre.”

Paulo Roberto Ribeiro

aposentados escritores
O que para alguns é uma 

simples forma de relatar idéias e 
reportar atividades, para outros 
é uma paixão e um meio de fazer 
arte. Este é o caso de alguns de 
nossos aposentados cujo inte-
resse pela escrita foi crescendo 
ao longo do tempo até se tornar 
uma atividade para além do ho-
bby, resultando até em livros. 
De prosa a poesia, passando por 
dicas de investimentos e espiri-
tualidade, esses ex-empregados 
da Embratel têm muito a contar 
em seus livros.  

Um exemplo é o de  João Celso 
Neto. Poeta desde a década de 
60, ele gosta de glosas, tipo de 
poema que geralmente responde 
a um desafio, como os cantadores 
do Nordeste. João Celso gosta 
tanto desse tipo de composição 
que já escreveu quatro livros com 
elas e até atendeu ao pedido de 
fazer uma glosa sobre a TELOS 
especialmente para o Em Linha 
(veja ao lado). Apaixonado pelo 
trabalho na Embratel, dedicou 
uma obra inteira à história da 
empresa desde sua fundação, 
“Minhas glosas na Embratel”, 
de 1983. Todos estão esgotados. 
Há ainda um outro livro, inédi-
to, em que conta seu trabalho 
na Telebrás de 1982 a 1984. O 
poeta ainda aguarda apoio para 
publicar seus versos.  

Talentoso, João Celso Neto 
não se limita a escrever poesias. 
Advogado, ele é hoje um especia-

Poema de 
João Celso 
Neto sobre 
a TELOS
 

A TELOS quando nasceu
Foi pra nossa proteção
Quando Broad* adoeceu,
Me convenci de uma vez
O quanto de bem fez
A TELOS QUANDO NASCEU.
Seguridade nos deu
Demonstrando a intenção
De amparar na precisão.
Domingues e Vasconcellos
Constituíram a Telos

FOI PRA NOSSA PROTEÇÃO.

*Cláudio Ernesto Broad foi 
um engenheiro da Embratel 
que teve um câncer de cérebro 
diagnosticado a três meses 
do início das atividades da 
Fundação. Na época, o apoio da 
TELOS foi fundamental para a 
sua família.

lista em Direito Trabalhista. Em 
2004, lançou “Os expurgos no 
FGTS e seus reflexos na Justiça 
Trabalhista” (All Print 2004), 
que ainda está à venda.  

Outro que tem muito a con-
tar é Paulo Roberto Ribeiro, de 
62 anos, sendo 38 de Embratel. 
Aposentado há cinco, está satis-
feito com a vida que leva. Con-
tente em não ter mais a obriga-
ção de trabalhar diariamente, 
decidiu escrever um livro que 

tirasse a imagem da aposenta-
doria como “fim da vida”. O livro 
que escreveu, “Investimentos 
sem segredo – como construir 
um futuro bem-sucedido” (E-pa-
pers 2007), foi lançado em maio 
no Rio de Janeiro com grande 
sucesso. A obra traz dicas sobre 
como se preparar para esse mo-
mento, tanto psicológica quanto 
financeiramente.  

“Aposentadoria não é o fim 
da vida. Se você tiver uma renda 
satisfatória, vai fazer o que quiser 
para sempre. Se é trabalhar, pode-
se dedicar-se a algo que lhe dê 
prazer; se não, é a hora de realizar 
sonhos que foram adiados por fal-
ta de tempo, como brincar com os 
netos, viajar para aquele destino 
sempre sonhado etc. E, claro, cui-
dar da saúde, ter uma vida ativa 
melhor” aconselha o ex-diretor de 
vendas para o governo.  

Helio Daldegan, 64, por sua 
vez, dedicou seu talento à es-
piritualidade. Seu livro “Diálo-
gos com o Criativo” (Gryphus 
2005), aborda a interação entre 
mente, corpo e espírito. A qua-
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Sempre quis 
escrever 
um livro, 
mas nunca 
tive tempo. 

Quando me aposentei, 
comecei a fazer ensaios e 
não parei mais.

Helio Daldegan

teLos tem novo patrocinador 
Convênio de Adesão possibilita a entrada dos  

empregados da PrimeSys na Fundação 

Desde o final de fevereiro, a TELOS tem mais um patro-
cinador, a PrimeSys. A empresa, que oferece soluções de 
telecomomunicações para o mercado corporativo, trouxe, 
até agora, 107 novos Participantes para nossa fundação.

A PrimeSys nasceu em 2000 como projeto da PT Prime, 
subsidiária da Portugal Telecom. Cinco anos depois, foi 
incorporada ao grupo Embratel e em 29 de fevereiro de 
2008, quando o Convênio de Adesão da Secretaria de Pre-
vidência Complementar foi publicado no Diário Oficial, a 
empresa passou a integrar o grupo de patrocinadores da 
TELOS. O passo dado pela companhia é muito importante 
para seus funcionários, que agora têm a garantia de um 
futuro melhor.

A medida agradou em cheio aos colaboradores. Um deles 
foi o Técnico em Eletrônica, com Pós-Graduação em Gerên-
cia de Redes, Carlos Alberto Matos Pereira da Silva, desde 
2001 trabalhando na PrimeSys. Carlos Alberto assistiu a 
uma palestra sobre o Plano de Contribuição Definida (PCD) 
oferecido pela TELOS, entrou em contato com a Gerente de 
Relacionamento da Fundação, Eudete Pereira, e, assim que 
soube que poderia passar a contribuir, teve a certeza de ter 
um amanhã garantido. “A fundação possui confiabilidade, 
rentabilidade e solidez. Isso cria perspectiva de um futuro 
financeiro mais equilibrado”, afirma.

Carlos Alberto preferiu preferiu, num primeiro momento, 
adotar um perfil de investimento mais conservador. E até já 
sabe o que vai fazer quando começar a receber o benefício 
previsto no PCD. “Vou viajar, cuidar dos netos, aproveitar 
todos os momentos que a vida nos proporciona”. 

Carlos Alberto lembra ainda “É uma boa oportunidade de 
investimento no futuro. São poucas as empresas que pro-
porcionam esse benefício e ainda contribuem junto com o 
empregado. Não se pode perder uma oportunidade dessas”.

Para saber mais sobre o novo Patrocinador da TELOS é 
só acessar: www.primesys.com.br.

lidade do trabalho fez com que 
o teólogo Leonardo Boff, conhe-
cido nacionalmente por seus 
estudos religiosos, escrevesse 
o prefácio da edição. A escrita, 
para Daldegan, engenheiro de 
telecomunicações da Embratel 
por 30 anos, sempre foi uma 
atividade presente em sua vida, 
assim como os estudos sobre a 
relação entre ciência e religião. 
“Sempre quis escrever um livro 
sobre esse assunto, mas nunca 

tive tempo”, conta. “Quando me 
aposentei, comecei a fazer en-
saios e não parei mais”, lembra. 

Conseguiu uma editora para 
publicar o resultado de três 
anos de pesquisa e descobriu 
uma nova paixão: escrever. “É 
uma nova forma de trabalho”, 
comemora Helio, para quem a 
aposentadoria foi apenas o fim 
de um ciclo da vida. Ele agora 
se aprofunda em seus estudos. 
Um romance já está pronto e 
em busca de publicação. Outro, 
bastante adiantado.  

E assim, nossos escritores 
colaboram com a melhoria de 
nossa cultura e mostram que 
talento literário nunca faltou à 
Embratel.
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a equiPe

Imagine ter sob sua responsabilidade al-
guns bilhões de reais e precisar fazer esse di-
nheiro render para que os participantes não se 
preocupem com o futuro. Pois essa é a missão 
da equipe de investimentos da TELOS. Seus 
integrantes são os responsáveis pela gestão 
dos ativos da Fundação, um patrimônio de 
cerca de R$ 3,8 bilhões construído por contri-
buições de todos os participantes e dos Patro-
cinadores e investido por esses especialistas 
em mercado financeiro. Em outras palavras, 
a missão dessa equipe é gerir os recursos de 
acordo com a Política de Investimentos apro-
vada pelo Conselho Deliberativo da TELOS, 
buscando atingir as metas estabelecidas com 
o menor risco possível, de forma a garantir o 
compromisso assumido com os participantes 
quando da adesão ao Plano.

A área é dividida basicamente em dois seto-
res: Gestão e Análise. A primeira é responsável 
pela elaboração e execução das estratégias a 

é quem quem equipe de investimentos
de olho no compromisso com os participantes

serem seguidas pela Fundação.  As operações 
se concentram em títulos públicos, privados, 
debêntures, fundos de ações e participações 
em empreendimentos. O setor de gestão 
também monitora os gestores terceirizados 
para garantir que os participantes ativos e 
assistidos em saque programado tenham um 
retorno atrativo e de risco controlado. Atu-
almente, o responsável por essas tarefas é o 
analista Leonardo Szczerb, que trouxe para 
a TELOS experiência de dois anos no Banco 
BBM. Leonardo conta com o apoio da estagi-
ária Paula Migueis, que o auxilia nas tarefas 
cotidianas.

Já a área de análise estuda a concessão de 
crédito, acompanha o desempenho de em-
presas nas quais a Fundação investe e ajuda a 
área de gestão elaborando relatórios sobre o 
cenário econômico nacional. Para completar, 
avalia regularmente a capacidade da TELOS 
de pagar todos os benefícios previstos. A res-
ponsabilidade desta área está com Anderson 
Araripe, formado em Engenharia e mestre em 
Economia pela Fundação Getúlio Vargas.

A chefia desse time é do gerente de inves-
timentos, Eduardo Brito, que atua há mais 
de dez anos no mercado financeiro – cinco 
no Bank of América, outros cinco na Funda-
ção Eletrobrás e há quase um ano na TELOS. 
Eduardo cuida para que as equipes trabalhem 
bem e em conjunto para, assim,  atingir os 
objetivos traçados.

Juntos, os quatro desenvolvem um trabalho 
fundamental para o sucesso da TELOS.

Eduardo Brito, gerente de investimentos,  
Paula Migueis, estagiária, Anderson Araripe e  
Leonardo Szczerb.
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Nem sempre lar significa segurança. Estudos 
mostram que 75% dos acidentes com idosos 
ocorrem no ambiente doméstico, e as quedas 
são os mais freqüentes. As causas, geralmente, 
são má iluminação, tapetes soltos, superfícies 
escorregadias e uso de sapatos inadequados. 

Logo, é importante conversar com um médico 
sobre as possibilidades de mudanças em casa. 
Abaixo, seguem dicas para melhorar sua quali-
dade de vida e evitar lesões. Lembre-se de que 
acidentes causam depressão, ansiedade, perda 
de independência, medo e hospitalizações. 

Como prevenir acidentes domésticos: 

Exercite-se, pois isso melhora a auto-estima,  •
o equilíbrio e a força 
e normaliza a pressão 
arterial e os níveis de 
colesterol e glicose; 

Não se auto-medique.  •
Idosos são mais sensíveis a remédios e 
suscetíveis aos efeitos colaterais. O medi-
camento que fez bem ao 
vizinho pode lhe fazer mal; 

Use sapato com sola anti- •
derrapante ou tênis. Evi-
te andar de chinelos ou 
meias; 

Deixe a casa livre de obstáculos, principal- •
mente entre o quarto e o banheiro. Caso 
haja dificuldade visual, ponha 
lâmpadas baixas no trajeto; 

A iluminação deve ser adequada  •
em todos os cômodos; 

As escadas devem estar sempre bem ilu- •
minadas, sem objetos no caminho, ter piso 
anti-derrapante e corrimões bilaterais; 

Observe se o tapete possui forro anti-derra- •
pante ou se há possibilidade de fixá-lo; 

Prenda os fios soltos às paredes;  •

Prefira pisos anti-derrapantes. Caso possua  •
chão de madeira, evite o uso de polimento; 

Coloque barras de apoio ao lado do vaso  •
sanitário e no chuveiro. Azulejos são 
superfícies escorregadias. Por isso, use 
tapetes de borracha nestes locais. Ponha 
uma cadeira no box para ensaboar-se e 
enxaguar-se; 

Considere usar bengala ou andador com  •
indicação de seu médico. Tudo o que 
lhe deixar mais independente deve 
ser aceito; 

Tenha sempre à mão os nú- •
meros dos serviços de 
emergência. 
Eles podem ser 
úteis um dia; 

Evite levantar-se da cama  •
rapidamente; 

Não use chaves nas portas internas de sua  •
casa; 

Antes de dormir, certifique-se de que o re- •
gistro de gás está desligado.

*Roberta da Silva é médica com especialização 
em Geriatria pela PUC-RS. 

Cuidado em Casa 
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TELoS no ii Encontro da asastel 
A TELOS esteve presente no II Encontro de Representantes Regionais da ASASTEL, 
realizado em Belo Horizonte de 23 a 25 de de abril. O evento aconteceu no Hotel Sol Best 
Western. Nosso Diretor de Seguridade, Carlos Alberto Tavares de Almeida, proferiu uma 
palestra no segundo dia de atividades na qual esclareceu dúvidas relativas aos benefícios e 
serviços prestados pela TELOS. 

Parabéns para nós!

Em 1º de agosto, a TELOS completa 33 anos de fundação. Parabéns a todos que participam 
de nossa entidade, cujo trabalho  garante um futuro mais tranquilo para seus participantes. 
Desde 1975, ano em que começamos a trabalhar para que os empregados da Embratel 
pudessem ter qualidade de vida após a aposentadoria,  alcançamos muitas conquistas, 
sempre atentos na busca pela contínua satisfação e bem - estar dos Participantes.  

E você está convidado para a Missa em Ação de Graças que será celebrada às 11h 
de sexta-feira - 1º de agosto, na Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora Do 
Monte do Carmo, à Rua 1º de Março, s/nº, Centro, Rio de Janeiro.

Visite o site

Estão disponíveis no site da TELOS uma série de serviços que facilitam a vida dos 
Participantes e Assistidos. Nele é possível simular empréstimos, acessar o formuláriopara 
atualização de beneficiários, tirar dúvidas sobre benefícios e serviços oferecidos 
pelaFundação, através do botão “Perguntas mais Freqüentes”.

Os participantes ativos, além da possibilidade de simular o benefício da 
aposentadaria futura, podem conhecer também os reflexos que a alteração de 
contribuição para o PCD pode provocar no Imposto de Renda retido na fonte e 
acompanhar a evolução dos seus recursos através do Extrato do Saldo de Conta.

Já os aposentados e pensionistas podem imprimir, a partir da área exclusiva,o 
demonstrativo mensal de pagamento de benefícios, o cartão de acesso ao 
credenciado e o extrato de utilização da AMAP, a partir de janeiro de 2008.

Peculio complementar - decisão até 21 de julho 

A adesão ao Pecúlio Complementar só estará disponível aos Participantes do PBD  
até 21 de julho de 2008. Após esta data os interessados poderão requerer o Peúlio 
Aposentadoria sem no entando poderem se inscrever no Pecúlio Complementar . O 
mesmo prazo é válido para quem quiser optar pelo desligamento do mesmo. As opções 
de adesão e cancelamento são irrevogáveis. cu
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