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editorial
Hora de mudanças

> A décima-primeira edição do Em Linha vem recheada de informações im-
portantes e convoca todos a participarem de processos que vão determinar 
o futuro individual e coletivo dos inscritos nos Planos da TELOS.
 Este é o momento de decidir sobre mudanças relativas ao seu Perfil de In-
vestimento no Plano de Contribuição Definida (PCD), cujo prazo de alteração 
termina dia 24 de outubro para os Participantes Ativos, Autopatrocinados e 
Vinculados e começa dia 1º de novembro para os Assistidos em Saque Pro-
gramado.
        A outra convocação é para a participação no processo de eleição de repre-
sentantes para os conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação.
 Nesta edição ressaltamos também a importância das alterações no compor-
tamento que podem fazer grande diferença, como o novo programa da TELOS, 
o Evolua, que visa a consiência de se contribuir para um planeta sustentável 
com a autorização do envio de informativos da TELOS por meio eletrônico, 
evitando o desperdício de papel. Afinal não custa recordar a importância de 
se preservar o meio ambiente hoje em dia.
           Apresentamos ainda a TVSAT, empresa do grupo Embratel, que, junto com 
a PrimeSys, passou a integrar o quadro de Patrocinadores da TELOS em 2008 . 
 E, para relaxar, uma matéria sobre alguns de nossos colegas que, ao se 
aposentarem, beberam em uma espécie de fonte da juventude - o vinho. 
Apaixonados pela bebida, tornaram-se especialistas e até ministram cursos 
hoje em dia.

Boa leitura!

Gerência de Relacionamento
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perfil de investimento
Participantes já podem modificar a forma  

de aplicações dos seus recursos no PCD

Os Participantes Ativos, Autopatrocinados 
e Vinculados têm até o dia 24 de outubro para 
alterar o perfil de investimento no Plano de 
Contribuição Definida. 

A Fundação oferece atualmente três opções 
de Fundos de Investimento para renda fixa:

Krakatoa Fundo de Investimento Multimer-
cado (cujo gestor é o Banco do Brasil), Vesúvio 
Fundo de Investimento Multimercado (HSBC) 
e Kilawea Fundo de Investimento Multimerca-
do (Legg Mason). Este tipo de investimento é 
recomendado àqueles de perfil conservador e a 
referência desses Fundos é o CDI - Certificados 
de Depósitos Iterfinanceiros. 

Em renda variável, a TELOS optou por 
substituir o Banco do Brasil pelo Bradesco, 
que a partir de 3 de novembro passa a ser o 
gestor do Lokon Fundo de 
Investimento em Ações. 

Portanto, para este ano 
os fundos para investi-
mentos em renda vari-
ável são: Lokon Fundo 
de Investimento em 
Ações (cujo gestor é 
o Bradesco) e Etna 
Fundo de Investi-
mento em Ações 
(cujo gestor é o 
Itaú). A meta para 
estes gestores é o 
IBrX 50 - índice 

composto por uma carteira teórica das 50 
ações selecionadas entre as mais negociadas 
na BOVESPA em termos de liquidez, ponde-
radas pelo seu valor de mercado.

Ressaltamos que a alteração do perfil de 
investimento (tipo de investimento e gestor) é 
autorizada uma única vez por ano, não sendo 
permitida, em nenhuma hipótese, modifica-
ções posteriores.

O histórico de rentabilidade de cada Fundo 
pode ser visualizado no botão Investimento, 
localizado na página principal do nosso site, 
mas vale lembrar que os ganhos do passado 
não garantem resultados futuros.

Compete exclusivamente a estes gestores 
(que estão entre os 10 maiores do mercado), 

a plena diligência e boa prática de gestão. No 
entanto, a TELOS mantém 
um controle dos gestores 
em termos de cumprimen-

to de mandato. E estes 
mandatos possuem li-

mitações de risco e 
concentração.  

Antes de forma-
lizar sua opção no 

Menu Perfil de Investimento, 
localizado na ÁREA EXCLU-
SIVA do nosso site, clique nos 

itens a seguir e conheça 
o que os Bancos têm 
a dizer.  
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Renda Fixa
Krakatoa Fundo de Investimento Multi- •
mercado (Banco do Brasil)
Vesúvio Fundo de Investimento Multimer- •
cado (HSBC) 
Kilawea Fundo de Investimento Multimer- •
cado (Legg Mason)

Renda Variável
Lokon Fundo de Investimento em Ações  •
(Bradesco) 
Etna Fundo de Investimento em Ações  •
(Itaú)
Quem não se manifestar dentro do prazo 

previsto terá seu perfil de investimento man-
tido. Neste caso, se a distribuição percentual 
anterior estiver alterada em função das varia-
ções dos investimentos, a TELOS promoverá 
os ajustes necessários para que os mesmos 
percentuais de renda fixa e renda variável es-
colhidos anteriormente por cada Participante 
sejam observados a partir de 11/2008. 

Além disso, aqueles que haviam escolhido o 
Banco do Brasil como gestor de renda variável, 

em outubro de 2007, e não se manifestarem 
ou alterarem o seu perfil, estarão automati-
camente com seus  recursos de renda variável 
aos cuidados do Bradesco.

Assistidos em Saque Programado
Os Assistidos em Saque Programado, cuja 

forma de pagamento do benefício permite 
que o participante monte seu perfil de inves-
timento, terão de 1 a 14 de novembro para 
redefinir o percentual de saque (renda mensal) 
e também a composição de sua carteira para o 
período entre 12/2008 e 11/2009. 

Por ser uma forma de aposentadoria cujos 
recursos continuam contabilizados indivi-
dualmente, o Saque Programado oferece as 
mesmas opções de investimentos disponíveis 
aos Participantes Ativos, restringindo, no 
entanto, as aplicações em renda variável ao 
máximo de 10%.

Para renda fixa, tendo como meta o CDI, 
os fundos de investimentos são o Krakatoa 
(cujo gestor é o Banco do Brasil), Vesúvio (no 
HSBC) e Kilawea (no Legg Mason).

Para renda variável, tendo como referência 
o IBrX-50, os fundos são Lokon (cujo gestor 
é o Bradesco) e Etna (no Itaú).

Conheça a mensagem dos gestores nos 
links ao lado e a rentabilidade de cada 

Fundo no botão Investimento, localizado 
na página principal do nosso site. 

Calendário:
Participantes Ativos, Autopatroci- •
nado ou Vinculado -  01/10/2008 a 
24/10/2008
Aposentados em Saque Programado -  •
01/11/2008 a 14/11/2008.
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A TELOS  iniciou recentemente a campanha 
Evolua de preservação do meio ambiente. Ela 
consiste em uma medida bastante simples: pedir 
para que os participantes dos planos de benefí-
cios passem a receber  por email os comunicados 
enviados pela fundação. 

A concordância é uma forma valiosa de comba-
te ao desperdício de papel. Para se ter uma idéia, 
a TELOS consome 724 resmas de papel todo ano 
só para enviar comunicados aos participantes que 
ainda não manifestaram interesse em receber 
essas mensagens por email. As sete centenas de 
resmas equivalem a 35 árvores. Agora imagine 
o acumulado de árvores ao longo dos anos. Em 
breve teremos contribuído para o desmatamento 
de uma pequena floresta somente para enviar 
comunicados que poderiam muito bem ter sido 
lidos no computador, mesmo aqueles de caráter 
obrigatório previstos pela SPC.

Isso para não falar no desperdício de recursos 
financeiros. Afinal, todas essas folhas de papel 
possuem custos e ainda são acompanhadas por 
gastos com impressão.

Por isso a TELOS lançou essa campanha con-
tra o uso sem necessidade de tantos bens. Para 
autorizar o envio de informações por email e 
assim ajudar a preservar o meio ambiente, bas-
ta acessar a área exclusiva do site da fundação 
e clicar no menu da “Campanha Evolua”. Com 
alguns cliques, você ajudará o mundo todo a 
respirar um ar mais puro.

Evolua! Com um consumo consciente, evite o 
desperdício.

Fonte de dados estatisticos Gazeta Mercanttil

evolua: proteja o 
meio ambiente 
TELOS lança campanha contra o 

desperdício de papel

alteração de contribuição:  
a hora está chegando!

No Plano de Contribuição Definida, o mon-
tante acumulado ao longo de anos de contri-
buições define o valor do benefício futuro. 

De 17 a 28 de novembro, os Participantes 
Ativos e Autopatrocinados poderão alterar 
(para mais ou para menos) o percentual de 
sua contribuição mensal que começará a vi-
gorar em 2009. Será a oportunidade anual de 
rever o seu percentual mensal da contribuição 
para a TELOS. Aportes de 3% a 8% do salário 
aplicável têm o incentivo do Patrocinador 
(Embratel, Star One, TVSAT, PrimeSys e TELOS) 
que credita um depósito equivalente no seu 
saldo de conta para a aposentadoria.

Exclusivamente para fins de redução, a 
Contribuição Normal (até 8% do salário no-
minal) também poderá ser alterada uma vez 
a cada quadrimestre, vigorando a partir do 
quadrimestre seguinte.

Vale lembrar as vantagens de se investir 
no fundo de previdência da TELOS. No PCD 
não existe taxa de carregamento, enquanto 
que nos planos de previdência tipo PGBL, ela 
é em torno de 3,5%. E a nossa taxa de admi-
nistração financeira é de 0,2654%, inferior ao 
usualmente cobrado nos planos  abertos que 
corresponde a aproximadamente 3%. 

Além disso, as contribuições que você faz 
para o PCD são dedutíveis do Imposto de 
Renda, desde que ela não ultrapasse o limite 
de 12% de sua renda bruta anual. 

Suspensão das contribuições 
A flexibilidade do PCD permite ainda a sus-

pensão das contribuições por período máximo 
de dois anos, sendo que o intervalo entre uma 
suspensão e outra deverá ser de, no mínimo, 
seis meses. 

Com a suspensão, o tempo de contribuição, 
que é uma das carências para a obtenção de 
benefícios, também é interrompido, retornan-
do a contagem assim que as contribuições são 
restabelecidas.
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Como vinho, eles ficam 
melhores com o tempo

Merlot, cabernet sauvignon, 
malbec. Estes são nomes de 
algumas uvas que, para uma 
pessoa comum, dizem pouco. 
Mas para um grupo seleto de 
ex-funcionários da Embratel, o 
nome da fruta é algo de suma 
importância. Afinal, conhecer a 
uva significa conhecer também 
o principal produto feito a par-
tir dela, o vinho. A bebida, para 
eles, é uma paixão tão grande 
que sua degustação virou coisa 
séria. E isso não significa o fim 
da diversão. Os aposentados 
pela TELOS são enófilos que, se 

ainda não consideram o hábito 
de degustar vinho como uma 
nova profissão, estão muito 
perto disso.

É o caso de Luiz Carlos Ferrei-
ra de Mattos, ex-engenheiro de 
telecomunicações da Embratel, 
aposentado em 2006. Descen-
dente de portugueses, Luiz 
Carlos sempre teve a bebida pre-
sente em casa, mas admite que 
o hábito de degustar uma taça 
de vinho ficou perdido durante 
boa parte de sua vida. Porém, 
com a moda da dieta mediterrâ-
nea, que prescreve alguns goles 

diários para a manutenção da 
saúde, ele retomou a tradição 
familiar com empolgação. 

No fim dos anos 90, o inte-
resse chegou a tal ponto que ele 
entrou na Associação Brasileira 
de Sommeliers (sommeliers são 
pessoas que avaliam qualidade 
de vinhos), da qual hoje é diretor 
e professor. “A globalização fa-
cilitou bastante a difusão dessa 
cultura”, avalia o enófilo.”Hoje é 
possível beber bons vinhos a um 
preço razoável e muito difícil se 
enjoar de qualquer rótulo. Todo 
dia há um novo nas prateleiras”, 
comemora. 

Entre os preferidos do en-
genheiro de telecomunicações, 
estão os produtos com cabernet 
sauvignon, quando o assunto é 
vinho tinto e chardonnay, quan-
do o branco está em pauta. Essas 
duas espécies dominam a adega 
de mais de cem garrafas.

Companheiro de Luiz Carlos 
nas reuniões da ABS, Maurí-
cio Szapiro garante ter virado 
enófilo por causa da Embratel. 
“Viajava muito a trabalho e 
tive oportunidade de conhecer 
vários vinhos de qualidade”, 
lembra o engenheiro de tele-
comunicações, aposentado em 
2000. Em reuniões de negócios Luiz Carlos em um vinhedo de Bordeux
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Como vinho, eles ficam 
melhores com o tempo

ou mesmo em restaurantes, 
pesquisando as cartas, ele teve 
contato com excelentes bebidas 
e sua degustação se tornou um 
gosto que carrega até hoje.

Pouco antes de se aposentar 
pela Embratel, onde trabalhou 
por quase 30 anos, Maurício já 
havia entrado para a Associação 
Brasileira de Sommeliers e o in-
teresse só cresceu desde então. 
“O vinho está muito ligado à his-
tória, daí meu interesse. Sempre 
quis saber por que uma região 
se especializou em determinada 
uva. Gosto de conhecer não só a 
bebida, mas o contexto que ela 
carrega”, diz.

O conhecimento obtido em 
tantas reuniões na ABS fez 
Maurício compartilhar sua 
paixão com o público em geral. 
Ele escreve hoje o caderno de 
avaliação Momentos Divinos 
(www.momentosdivinos.com.
br) e também publica resenhas 

em um site especializado em 
serviços de gastronomia (www.
cozinhacriativa.com). “Não che-
ga a ser uma profissão, mas um 
hobby ligeiramente mais sério”, 
brinca.

Outro que nutre paixão pelo 
líquido vermelho –ou branco, 
rosé, espumante...-- é o esta-
tístico Joil Operti. Aposentado 
em 1998, ele já era um apaixo-
nado pelo vinho desde os anos 
70, quando visitou o Vale dos 
Vinhedos, no Rio Grande do 
Sul, com a esposa. Foi amor à 
primeira vista. Há mais de 30 
anos, portanto, esse especialista 
de 75 anos busca mais informa-
ções sobre vinhos. Em 99 fez um 
curso básico na ABS e não parou 
mais. “Aprendi o que é casta, os 
métodos de produção, aromas e 
sabores”, conta. 

O interesse fez Joil fazer 
várias viagens para conhecer as 
principais regiões produtoras de 

vinho no mundo. Chile, Argenti-
na, Portugal e, principalmente, 
França, são suas favoritas. Sem 
deixar de lado, claro, seu queri-
do Vale dos Vinhedos de tão boa 
lembrança. “É fundamental sa-
ber o que se está bebendo”, lem-
bra o aposentado, que garante 
ter uma adega caseira “simples”, 
com apenas 30 garrafas.

O conhecimento fez Joil ser 
chamado para ministrar pales-
tras e fazer parte da confraria 
“Clube do Espumante”. Ele diz, 
que por enquanto, não pensa 
em ganhar dinheiro com a ativi-
dade. “Mas, quem sabe um dia? 
Enquanto isso, vou preenchen-
do meu dia e participando de 
eventos. Isso me diverte muito”, 
garante.

Quem também não pensa em 
ganhar dinheiro com o conheci-
mento obtido ao longo do tem-
po é o engenheiro Paulo José 
Borges. Paulo, que se aposentou 
em 2002 pela Embratel, diz não 
conseguir lembrar quando nem 
como adquiriu interesse pelo 
vinho, mas hoje é algo que o 
move, principalmente quando o 
assunto é a química da bebida. 
“Compro muitos livros e revistas 
sobre o assunto. Gosto de saber 
como os ácidos se transformam 
para que o vinho tenha melhor 
qualidade”, explica. 

Cursos, ele só deu para ami-
gos, mas torce para que cada 
vez mais pessoas se interessem 
pelo líquido. “Assim a demanda 
aumenta, o preço cai e ainda te-
remos mais pessoas com quem 
conversar”, diz.

Maurício Szapiro publica textos 
sobre o tema em revistas e sites 
especializados

Estudioso, Joil Operti viaja 
o mundo à busca de mais 
informações sobre sua paixão

Jornal da TEloS • nº 11 • SETEmbro 2008 7



a equipe

O trabalho da Gerência de Normas e Atuária da 
TELOS é de grande importância. É esta equipe 
a responsável por verificar se há riscos de não 
pagamento dos planos de benefícios.

Na sala ocupada por Rita Maia Rodrigues, 
Gerente de Normas e Atuária, e Giselle Gon-
çalves, coordenadora,  são elaborados todos os 
cálculos para dimensionamento das taxas de 
custeio dos planos previdenciários da TELOS, 
os acompanhamentos de pagamentos e de mu-
danças na legislação referente a aposentadorias 
e pensões para que nada saia fora do planejado. 
Com essas informações, a Gerência de Normas 
e Atuária assessora a diretoria e os Conselhos 
na tomada de decisões sempre que necessário.

O setor ainda emite pareceres atuariais so-
bre os balanços e demonstrativos dos planos 
e é responsável pelos valores registrados nos 
passivos atuariais dos planos. Também faz es-
tudos que projetam quanto os planos da TELOS 
pagarão aos assistidos, além de acompanhar a 
saúde financeira da fundação mensalmente.

“Somos uma dupla, mas, pela experiência 
que temos, damos conta do trabalho”, conta 
Rita, há 22 anos na fundação. Ao seu lado está 
Giselle, com outros 21 anos de dedicação ao 

é quem quem Gerência de normas e Atuária
prevendo e afastando riscos

fundo de previdência da Embratel. É tempo 
de sobra para que nada dê errado.

nova Tábua de mortalidade será 
adotada em 2009

Todas as atividades da GNAT estão ligadas 
a uma importante alteração pela qual os bene-
fícios passarão em janeiro.  A TELOS vai subs-
tituir sua Tábua de Mortalidade a partir de 
2009. No primeiro mês do ano, a UP-94, ado-
tada atualmente, dará lugar à AT-83, que apre-
senta expectativas de vida média superiores.

A AT-83 prevê, por exemplo, que uma mu-
lher de 50 anos viva, em média, por mais 35,5 
anos, 1,3 ano a mais do que a UP-94. Mas o que 
isso significa para os participantes da TELOS?

Para os participantes já aposentados ou que 
recebem pensão, tanto pelo Plano de Benefício 
Definido (PBD) quanto pelo Plano de Contri-
buição Definida (PCD), os valores recebidos 
todo mês não mudam, pois a TELOS provisio-
nou recursos para mantê-los sem alteração. 

Já quem ainda não recebe uma aposentado-
ria ou pensão, o valor inicial do benefício futuro 
será alterado. Ele ficará um pouco menor do que 
se fosse pago até dezembro deste ano. Isso por-
que o valor é calculado de acordo com o Saldo de 
Conta e a Tábua de Mortalidade. Como a nova 
tábua passou a prever que as pessoas, em mé-
dia, vivem mais, o Saldo de Conta tem que ser 
estendido por mais tempo. Está fora dessa con-
ta quem optou pelo Saque Programado, no qual 
o benefício não tem garantia vitalícia e é um 
percentual do Saldo de Conta do participante.

O simulador, disponível na Área Exclusiva 
do site, já faz o cálculo do benefício de acordo 
com a nova tábua para quem define a aposen-
tadoria para depois de 2009.

Rita Maia Rodrigues, Gerente de Normas e Atuária, 
e Giselle Gonçalves, coordenadora
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eleições para Conselhos deliberativo e fiscal

Acontecem de 10 a 12 de novembro as elei-
ções dos novos representantes dos Participan-
tes e Assistidos nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da TELOS. Todos os inscritos em um 
dos planos de benefícios administrados pela 
Fundação até um mês antes da data de início 
das eleições poderão votar. A votação poderá 
ser feita via sistema eletrônico (site da TELOS) 
ou manualmente. Os eleitos terão mandato 
de três anos. 

O Conselho Deliberativo é composto por 
cinco titulares, sendo três indicados pela Pa-
trocinadora principal, a Embratel, e os demais 
eleitos pelos participantes e assistidos. A fun-
ção do Conselho Deliberativo é fixar políticas 
e diretrizes gerais da Fundação. Entre outras 
deliberações realizadas, compete a este Conse-
lho popor as alterações do Estatuto da TELOS  
e dos Regulamentos dos Planos de Benefícios 

administrados pela Fundação, em reunião 
conjunta com a Diretoria , submetendo-os à 
homologação das Patrocinadoras e à aprova-
ção do órgão governamental competente.

Já o Conselho Fiscal possui três mem-
bros. Dois são indicados pela Patrocinadora 
principal e o outro pelos Participantes e 
Assistidos. O Conselho Fiscal é responsável 
por fiscalizar a gestão financeira da TELOS. 
Entre as atividades fiscais realizadas, é de 
competência do Conselho Fiscal examinar, 
em qualquer época, os livros e documentos 
da Fundação e a aprovar os balancetes men-
sais, os balanços e demostrações contábeis, 
emitindo os respectivos pareceres, além de 
fiscalizar o cumprimento da legislação e nor-
mas em vigor.

Em breve, as plataformas eleitorais das cha-
pas inscritas serão divulgadas em nosso site.

Em novembro, não deixe de votar!

tvsAt: nova patrocinadora da telos
Conheça a empresa que acaba de chegar

A TVSAT é a mais nova Patrocinadora da TELOS. A empresa do grupo Embratel, com sede no 
Rio, é uma operadora de TV por assinatura via satélite.

Alguns dos seus empregados já inscritos no PCD decidiram participar do Plano após a Gerente 
de Relacionamento da TELOS, Eudete Pereira, visitar a cidade de Campinas em 14 de agosto para 
explicar as principais características do Plano de Contribuição Definida aos empregados.

“A explicação feita pela TELOS foi esclarecedora”, diz Luciana Gonçalves, da TVSAT. “Os 
benefícios obtidos ao acumular recursos para uma renda mensal futura foram decisivos 
para que eu fizesse a opção. A rentabilidade competitiva e o Patrocínio da TVSAT também fi-
zeram com que eu agregasse maior valor ao plano de previdência da Fundação”, afirma.

Jornal da TEloS • nº 11 • SETEmbro 2008 9



TELoS comemora aniversário com missa 

No dia 1º de agosto, data 
em que foi criada, a TELOS 
comemorou seus 33 anos com 
uma missa realizada na Igreja 
da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora, no Centro do Rio de 
Janeiro. Na missa, a Fundação 
foi abençoada e recebeu votos 
de longevidade. Funcionários, 
Diretores, Participantes e 
Assistidos estiveram presentes 
à celebração de aniversário. 
Ao finalizar a cerimônia, 
a TELOS realizou uma 
homenagem em memória dos ex-
superintendentes Helvécio Gilson 
e Olival Mantovaneli Netto.

ciclo de palestras  
Com o intuito de levar mais informações a seus Participantes, o Presidente da TELOS, Roberto 
Durães, falou, em agosto, aos empregados da Star One sobre as principais características do Plano 
de Contribuição Definida, desde a inscrição do Participante até a sua aposentadoria. 
Em setembro, foi a vez dos colaboradores da Embratel em Goiânia conhecem melhor 
o que a Fundação tem a oferecer. Eudete Pereira tirou dúvidas sobre os planos de 
benefícios, empréstimos e outros temas que interessam a quem contribui e se beneficia 
dos serviços prestados por nós. 

Primeira parcela do abono TELoS será paga em novembro 

A primeira parcela do abono anual dos Assistidos da  TELOS será paga em 28 de 
novembro. Em 15 de dezembro será a vez da segunda parte ser recebida. Já a primeira 
parcela do décimo-terceiro salário do benefício INSS foi paga no fim de agosto. A outra 
será depositada em 28 de novembro. Fique atento e se planeje! cu

rt
as

Aldair Therezinha de Figueiredo Mantovaneli (viúva 
do Mantovaneli)  e  Letícia Maria Gilson Magani ( filha 
do Gilson) estavam presentes e receberam  a singela 
homenagem feita pela Fundação.
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