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editorialTELOS sempre atenta

> Acompanhando a tendência da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) 

e dos maiores fundos de pensão brasileiros, a TELOS está focada na educação 

previdenciária e financeira de seus participantes. A partir desta edição do Em 

Linha, o tema passa a ser uma coluna fixa que pretende ampliar as informações 

sobre Planos de Benefícios, investimentos dos recursos e a importância do pla-

nejamento financeiro para um futuro tranquilo. 

 A primeira matéria da nova coluna apresenta as principais diferenças e seme-

lhanças entre o PCD e os produtos de previdência  PGBL  e VGBL. 

 Nosso colega aposentado Pedro Penna, entrevistado desta edição, nos dá lições 

sobre como levar uma vida intelectualmente produtiva e feliz após a aposenta-

doria. O engenheiro escreveu um livro sobre a Embratel e pretende também pôr 

no papel a vida de uma santa francesa de quem é admirador há muito.

 Encerrando o ciclo da seção “QUEM É QUEM” na TELOS, apresentamos os 

membros da Diretoria Executiva da Fundação.

 Às vésperas de completar 34 anos de idade, a TELOS continua buscando ofe-

recer o máximo a você, Participante.  

 Boa leitura.

Gerência de Relacionamento
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Desde maio, a TELOS adota 
os Códigos de Ética e Operacio-
nal do Mercado da Associação 
Nacional das Instituições do 
Mercado Financeiro (Andima). 
O documento faz parte do pro-
cesso de autorregulamentação 
do mercado de capitais.

O Código de Ética e o Código 
Operacional de Mercado reúnem 
regras de conduta e padrões 
operacionais que devem ser 
atendidos pelos participantes 
do mercado de renda fixa na 
realização de suas operações. 
Entre as normas, estão práticas 
de intermediação e negociação, 
critérios de cálculo e regras 
para operações financeiras. Sua 
adoção significa que a Fundação 
está ciente das boas práticas do 
mercado. 

“A adesão da TELOS aos Có-
digos de Ética e Operacional do 
Mercado reforça o objetivo da 
fundação de adotar as melhores 
práticas de mercado e participar 
do movimento de autorregula-
ção que vem ocorrendo no mer-
cado nacional”, comenta Flávio 
Marcílio, Gerente Financeiro da 
TELOS. 

adaptação
Para que pudesse ser assina-

do pelas afiliadas da Associação 
Brasileira de Entidades Fechadas 
de Previdência Privada (Abrapp), 
como a TELOS, o código ganhou 
um novo artigo. Este permite 
que litígios envolvendo institui-
ções financeiras e órgãos de pre-
vidência complementar sejam 
mediados por um comitê misto, 

composto por quatro membros 
da Andima e quatro da Abrapp. 

O principal foco do Comitê 
é a manutenção de padrões 
éticos em procedimentos e 
condutas dos agentes que ne-
gociam ativos.

O código ainda prevê for-

mas de julgamento no caso de 
procedimentos incorretos. Há 
previsão de direitos de resposta 
e penalidades para cada tipo 
de problema que possa ocorrer 
com as instituições signatárias. 
A íntegra do documento pode 
ser lida aqui.

TELOS adota código de ética da Andima
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VGBL,PGBL e PCD. A sopa 
de letrinhas dos planos de pre-
vidência privada não precisa 
ser confusa. O Em Linha prepa-
rou uma tabela apontando as 
principais características dos 
produtos de previdência co-
mercializados por instituições 
financeiras comparando-as 
com o  Plano de Contribuição 

Definida (PCD) da TELOS.
O que existe em comum 

entre os produtos citados é o 
fato de integrarem o Regime 
de Previdência Complementar 
e serem, portanto, formas de 
investimento de longo prazo, 
voltadas para quem está preo-
cupado com  uma aposentado-
ria segura. 

O Regime de Previdência 
Complementar é privado, de na-
tureza contratual, de filiação fa-
cultativa e autônomo em relação 
ao Regime Geral de Previdência 
Social, que é operado pelo INSS.

Veja no esquema abaixo 
como estes segmentos estão 
inseridos no ambiente previ-
denciário brasileiro

diFerença enTre pLanoS de previdência eSTá principaLmenTe 
na Forma de TribuTação

educação
previdenciária PCD, VGBL, PGBL...

A principal vantagem do 
PCD, que é a contribuição das 
empresas patrocinadoras para a 
formação do saldo de aposenta-
doria de seus empregados, não 
será abordada nesta matéria, 
visto que o objetivo aqui é o de 
comparar características.

 
Administração 

O Plano de Contribuição 
Definida - PCD  é um plano 
coletivo e, por ser administrado 
por uma entidade fechada de 

previdência, no caso a TELOS, 
é acessível somente aos empre-
gados  e diretores estatutários 
das empresas patrocinadoras, 
que são a Embratel, Star One, 
PrimeSys, TV SAT e a própria 
TELOS. 

As entidades fechadas de 
previdência são constituídas 
sob a forma de Fundação ou 
Sociedade Civil e não têm fins 
lucrativos.

O funcionamento das enti-
dades fechadas é autorizado 

pela Secretaria de Previdência 
Complementar – SPC, órgão 
vinculado ao Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social.  
A administração, obrigatoria-
mente, conta com a partici-
pação de representantes dos 
trabalhadores empregados e 
dos assistidos, através dos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal.

O PGBL – Plano Gerador 
de Benefício Livre ou o VGBL 
– Vida Gerador de Benefício 
Livre são planos individuais 

Entidades Abertas
PGBL / VGBL

Entidades Fechadas
PCD/TELOS

PrEViDênCiA SOCiAL nO BrASiL

regimes  
Próprios

regime  
Geral

regime 
Complementar

Servidores 
PúblicosinSS
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PLAnO
LimiTE DE iSEnçãO  

DE ir SOBrE A  
rEnDA BruTA

TAxA inCiDEnTE 
SOBrE OS DEPóSiTOS

TAxA inCiDEnTE SOBrE A 
rESErVA COnSTiTuíDA

(deduzida da cota do Fundo)

imPOSTO nO  
rESGATE

PCD 12% 0% 0,260% Sobre todo o 
montante 

VGBL 0 % Entre 0% e 4% da 
contribuição.

Entre 1% e 4% do 
patrimônio

Sobre o 
rendimento da 

aplicação

PGBL 12% Entre 0% e 4% da 
contribuição.

Entre 0% e 4% da 
contribuição.

Sobre todo o 
montante 

compare as principais diferenças

ou coletivos administrados por 
sociedades anônimas constitu-
ídas sob a forma de entidades 
abertas de previdência (insti-
tuições financeiras), com fins 
lucrativos e acessíveis a qual-
quer pessoa física.

O funcionamento das en-
tidades abertas é autorizado 
e fiscalizado pela Superinten-
dência de Seguros Privados-
SUSEP.

Taxas
Nos planos PGBL e VGBL, 

há Taxa de Administração, 
percentual que incide sobre o 
valor da reserva com o objeti-
vo de remunerar a instituição 
pela prestação de seus serviços. 
Essa taxa pode variar entre 1% 
e 4% (ao ano) do patrimônio 
(*), dependendo do valor apli-
cado e do fundo escolhido.

No caso da TELOS, a taxa de 
administração de recursos, em 
2008, foi, em média, 0,260%.

Já a Taxa de Carregamento 
é o percentual incidente sobre 
as contribuições ou aportes 
para atender às despesas vin-

culadas à comercialização dos 
planos. Ela pode variar nos 
planos PGBL e VGBL de zero, 
nos casos de volumes maiores 
de investimentos ou fidelidade 
ao plano, até 4%, para volumes 
menores de investimentos. O 
PCD não cobra taxa de carre-
gamento.

Veja o que isso significa: Se 
um participante depositar R$ 
500,00 num PGBL, ele inicia 
seu investimento com menos 
R$ 20,00 (se a taxa for 4%).  
No PCD, os R$500,00 aplicados 
não sofrem qualquer dedução a 
título de carregamento.

Imposto de Renda
As contribuições efetuadas 

tanto para o PCD quanto para 
o PGBL podem ser abatidas 
da base do imposto de renda 
anual, limitadas a 12% da ren-
da bruta. 

Por exemplo: se a renda 
anual bruta do Participante é 
de R$ 50 mil e ele optar por in-
vestir o limite de abatimento, 
ou seja, 12%, poderá deduzir 
R$ 6 mil da base de incidência 

do imposto.
O IR sobre os R$ 6 mil  apli-

cados no PCD só será pago no 
resgate do Saldo de Conta ou 
quando do recebimento da 
aposentadoria.

Para usufruir desse benefí-
cio fiscal, o participante tem 
que apresentar sua declaração 
de imposto de renda no mode-
lo completo. No caso do PCD, a 
vantagem é que a contribuição 
normal é abatida mensalmente 
da folha de pagamento pela 
Patrocinadora.

Já no VGBL, como o valor da 
contribuição ou o aporte para o 
plano não podem ser abatidos 
da base do imposto de renda, 
o tributo é cobrado somente 
sobre o rendimento obtido.

Por esta razão este é o pro-
duto mais recomendado para 
quem faz declaração de Impos-
to de Renda simplificada; quem 
não é tributado na fonte ou 
para quem deseja aplicar mais 
de 12% de sua renda bruta 
anual em previdência.

(*) web.infomoney.com.br
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é quem quem DirETOriA ExECuTiVA

Atuando sob forma de cole-
giado, a Diretoria Executiva da 
TELOS, composta por Roberto 
Durães de Pinho, na Presidência, 
Carlos Alberto Tavares de Almei-
da na Diretoria de Seguridade 
e Andrea Morango Pittigliani 
na Diretoria Financeira, decide 
quais investimentos serão feitos 
com os recursos da fundação e 
delibera sobre planos de benefí-
cios, critérios e normas gerais de 
funcionamento da TELOS.

À frente deste grupo e tra-
balhando sempre para alcançar 
consenso em todas as decisões, 
está Roberto Durães, economista 
com MBA em finanças corpora-
tivas e grande experiência nas 
áreas financeira, regulatória, de 
planejamento e marketing que 
ocupou diretorias da Embratel 
e Telemar. Nomeado para a pre-
sidência da TELOS em 2003, Ro-
berto acredita no trabalho par-
ticipativo e procura agir assim 
não só nas reuniões de diretoria, 
mas também no dia-a-dia e nas 
relações com órgãos externos.

“Além de colaborar com a 
área de recursos humanos das 
empresas Patrocinadoras da 
TELOS, por acreditar que esta 
é a melhor forma de se admi-
nistrar uma instituição como a 
nossa, procuro sempre manter 
um bom relacionamento com 
a ABRAPP (Associação Brasileira 
das Entidades de Previdência Pri-
vada), da qual já fui conselheiro 
e com a ASASTEL (Associação 

dos Participantes e Assistidos da 
TELOS)”,afirma Roberto. 

Na visão do Presidente, uma  
boa administração pressupõe 
também ouvir seu público alvo. 
Por isso criou o Encontro com o 
Presidente, atividade por meio 
da qual abre sua agenda para 
atender os ativos e aposenta-
dos e implantou um Sistema de 
Gestão da Qualidade (certificado 
pela Norma ISO 9001:2000 nos 
escopos Concessão e Manuten-
ção de Benefícios e Concessão 
de Empréstimos)com foco na 
satisfação dos Participantes e 
Patrocinadores. “Monitoro pes-
soalmente o desempenho de 
cada área por intermédio dos 
indicadores de qualidade dos 
processos não só por meio das 
formas tradicionais, tais como 
balancetes ou relatórios, mas 
também através dos resultados 
da Pesquisa Anual de Satisfação”, 
afirma. 

Cabe ainda ao Presidente o es-
tabelecimento de metas que são 
executadas por cada diretoria. 

Roberto sempre o faz com visão 
estratégica, pensando no longo 
prazo, mas acompanhando de 
perto o seu eficaz cumprimento 
- tarefa que Roberto tem a sa-
tisfação de realizar com o apoio 
de uma equipe pequena, mas 
competente. 

Para organizar sua agenda, o 
Presidente conta a ajuda de sua 
secretária, Ana Maria Almeida. 
“Ele é um chefe bastante exi-
gente, mas também uma pessoa 
extremamente acessível”, con-
firma Ana, ao lado de Roberto 
desde 2003.

Seguridade
O principal desafio da Dire-

toria de Seguridade já estava 
lançado em 2006 –obter o Cer-
tificado ISO 9001:2000 para o 
processo de concessão de apo-
sentadoria.

Em 2007, com a participação 
direta do então novo diretor, Car-
los Alberto Tavares de Almeida, 
ele foi concedido à TELOS, o que 
é motivo de orgulho para Carlos 
Alberto. Ele garante, porém, que 
a manutenção do certificado é 
primordial e trabalhosa.

“A TELOS possui uma estrutu-
ra enxuta, por isso a certificação 
é muito importante, principal-
mente pela padronização dos 
processos, que minimiza signifi-
cativamente a possibilidade de 
acontecerem erros”, explica.

Para Carlos Alberto, conta-
dor e mestrando em finanças, 

Roberto Durães, Presidente

adminiSTração parTicipaTiva garanTe pLeno FuncionamenTo da Fundação
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atuando na TELOS desde 2005 e 
nomeado diretor em 2007, a Di-
retoria de Seguridade é o centro 
de convergência das solicitações 
dos Participantes e, portanto, 
cabe a ela lhes passar confian-
ça e ser eficiente. “Previdência 
é um ‘produto’ intangível, por 
isso o relacionamento de um 
participante com sua entidade 
de previdência deve ser pautado 
na confiança”, explica.

Responsável também pelo 
relacionamento com os Parti-
cipantes, Carlos Alberto sabe 
que a Fundação mantém hoje 
um excelente nível de relacio-
namento com seu público. O 
que lhe dá esta certeza são os 
resultados das últimas pesqui-
sas de opinião, que apontam 
índices de satisfação acima de 
90%. “Melhoramos muito o vo-
lume e a qualidade das nossas 
informações e, por conta disso, já 
percebemos que o participante 
está mais interessado. Eles per-
guntam, questionam, discordam 
e isso é muito bom, pois em 
mais de uma oportunidade foi 
possível introduzir mudanças 
ou melhorar nossos processos 
internos a partir de sugestões de 
participantes”, garante.

Quem acompanha o dia-a-dia 
do diretor é Márcia Virgílio, sua 
secretária, que organiza a agen-
da do chefe diariamente. “Apesar 
de trabalharmos muito, o clima 
na TELOS é ótimo”, diz Márcia, na 
TELOS desde 2006.

 
Financeira 

Na Diretoria Financeira, os de-
safios não são menores. “Nosso 
objetivo é garantir a rentabilidade 
atuarial com o menor risco possível. 
Para isso, estamos sempre aten-
tos ao mercado, sendo ágeis nas 
oportunidades e cuidadosos nas 
análises de risco”, relata a Diretora, 
Andrea Pittigiliani, que garante 
estar tranquila com a crise finan-
ceira mundial. “Crises vão e vem. 
Estamos sempre atentos, mas com 
traquilidade para gerir os recursos 
visando o longo prazo”, afirma. 

A serenidade da diretora é vi-
venciada diariamente por outra 
Andrea, de sobrenome Pereira, 
secretária de sua xará. “O am-
biente de nossa diretoria é su-
peragradável e tranquilo”, conta 
Pereira, que também colabora 
com as gerências financeira e de 
investimentos.

Pittigliani é engenheira, tem 
MBA em finanças e foi diretora 

de diversas empresas, inclusive 
Financeira da Embratel. Ela é o 
mais novo membro da diretoria, 
vindo integrar a equipe da TELOS 
em 2007, e se preocupa também 
com as informações disponibili-
zadas aos Participantes. Por isso, 
Andrea hoje está encarregada de 
levar adiante um projeto de edu-
cação financeira previdenciária. 

“Queremos que o Participante 
entenda e acompanhe melhor a 
gestão dos seus recursos no seu 
cotidiano. A Secretaria de Previ-
dência Complementar (SPC) está 
incentivando todas as fundações, 
por intermédio de vantagens 
administrativas, a implementar 
o treinamento. A SPC espera que, 
com maior conhecimento nas áre-
as financeira e de previdência, os 
participantes dos fundos atuem 
também como fiscalizadores dos 
seus gestores”, descreve.

O programa terá dez módulos, 
que serão disponibilizados via 
internet. O primeiro será sobre 
Orçamento Familiar e o último 
sobre Fundos de Investimentos. 
Haverá ainda palestras presen-
ciais. O início do curso está pre-
visto para antes do fim do ano.

Clique aqui e veja o organo-
grama da TELOS.

As secretárias Márcia,  
Andrea e Ana Maria

Carlos Alberto,  
Diretor de Seguridade

Andrea Pittigliani,  
Diretora Financeira
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“Nesta vida, não há alternativa 
a não ser crescer”. A frase, do escri-
tor russo Aleksandr Solzhenitsyn, 
prêmio Nobel de literatura, resume 
a filosofia de vida de Pedro Penna, 
engenheiro aposentado pela Embra-
tel em 2004 depois de 38 anos de-
dicados à empresa e hoje professor 
de pós-graduação na PUC-RJ, além 
de pesquisador de temas religiosos. 
Para Pedro, nunca devemos parar 
de fazer o que nos entusiasma, é 
preciso sempre agir para aproveitar 
“este dom que é a vida”, como costu-
ma dizer.

E foi levando essa filosofia ao pé 
da letra que ele, hoje com 67 anos, 
mergulhou nos estudos bem antes 
de se aposentar. “Me preparei para 
a aposentadoria. Não queria ficar 
parado e por isso me dediquei ao 
aprendizado de temas que me inte-
ressam”, diz.

Como não há alternativa a não 
ser crescer, Pedro se recusou a dei-
xar de lado qualquer aspecto da vida 
–seja ele material ou espiritual. Sua 
bem sucedida carreira profissional 
sempre esteve ao lado do profundo 
interesse por temas espirituais e 
filosóficos. Após um tempo, os dois 
caminhos acabaram se unindo.

Depois de passar quase quatro 
décadas acompanhando a evolução 
do sistema da telefonia nacional, o 
engenheiro decidiu se aprofundar 
ainda mais no tema. Fez um mes-
trado em Regulação, Concorrência 
e Inovação em telecomunicações 
na Universidade Cândido Mendes 
(Ucam) e chamou atenção pela sua 
experiência prática e acadêmica. O 

destaque lhe rendeu um convite da 
PUC-Rio para dar aulas em um curso 
de especialização. Não satisfeito, 
continuou fermentando a vida e 
escreveu um livro. 

“Telecomunicações”: O Desafio 
da Integração Nacional- Embratel 
1967-2004” deve chegar às livrarias 
em agosto e conta a história da com-
panhia que o engenheiro observou 
de dentro ao longo dos seus quase 
quarenta anos de dedicação inte-
gral. “O trabalho conta a epopéia de 
um grupo de brasileiros idealistas 
e dedicados que implantou uma 
fantástica infraestrutura nacional”, 
adianta o autor.

Apesar de satisfeito com a car-
reira de mestre, Pedro confessa que 
a pesquisa sobre espiritualidade 
aquece sua vida. Devoto de Santa 
Teresa de Lisieux, freira francesa 
que viveu no fim do século XIX, ele 
foi o único leigo, fora da França, 
a ser convidado pelo Instituto de 
Estudo Teresianos (IET) para um 
curso de aprofundamento sobre a 
vida e o ensinamento da religiosa, 

restrito a 45 participantes de todo 
o mundo. 

“Éramos cinco leigos, quatro 
franceses e eu. O restante era 
composto por religiosos de todo o 
mundo. Trata-se de um interessan-
tíssimo curso de natureza espiritual 
e cultural”, exclama Pedro, que foi 
a Lisieux, na Normandia, ter aulas 
e fazer pesquisas. “Depois que me 
aposentei, tive mais tempo para es-
tudar a vida de Santa Teresa”, diz. 

Importou livros e se aprofundou 
ainda mais na história da religio-
sa, que morreu com 24 anos sem 
conseguir terminar seus estudos 
no colégio e mesmo assim ganhou 
título de “Doutora da Igreja”.

“Em dois mil anos, a Igreja Ca-
tólica só tem 33 doutores, sendo 
Teresa a mais jovem de todos. É 
algo surpreendente, que desperta 
a atenção”, comenta.

A devoção, garante, será trans-
formada em livro. “Voltarei mais 
duas vezes à Normandia, no norte 
da França, em agosto de 2009 e 
2010, para terminar meu curso”, 
revela. “Mas já estou juntando do-
cumentos para escrever sobre a vida 
de Santa Teresa de Lisieux”.

Casado, pai de três filhas e avô 
de um menino, Pedro acredita que 
seu futuro está na academia. “Vou 
me dedicar cada vez mais ao estudo 
da filosofia, ao estudo da evolução 
humana”, garante. “Quero saber 
como o homem e sua consciência 
se desenvolveram”.

Afinal, a única alternativa é 
crescer. Espiritual e profissional-
mente.

Alternativa? Crescer! 
O engenheiro Pedro Penna tem se dedicado a estudos e a dar aulas desde que 
se aposentou. Com isso, garante estar melhor intelectual e espiritualmente
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Facilidade para compra  
da casa própria

O convênio com o Banco Real é um dos 
contratos formalizados pela TELOS com ins-
tituições financeiras para concessão de 
empréstimos visando a aquisição da 
casa própria para os participantes.O 
convênio existe desde 2006 e já fi-
nanciou cerca de R$ 1,5 milhão.

A solicitação do empréstimo 
é simples. Basta ir a qualquer 
agência do Real, se identi-
ficar como Participante 
da TELOS e se informar 
sobre a modalidade 
de crédito imobiliário 
especial. A equipe do 
banco irá detalhar as 
condições, mas o Em 
Linha as adianta para 
você.

O crédito imobiliário 
é dividido em três faixas, 
segundo o valor do imóvel. 
As condições são as mesmas 
para todas: pagamento em 
até 30 anos  e financiamento 
de até 80% do preço do bem. O 
Participante pode comprometer 
no máximo 27% de sua renda 

Convênio da TELOS com Banco Real para aquisição  
de imóveis completa três anos

bruta na quitação das parcelas do 
empréstimo. A  amortização é feita 
de acordo com o Sistema de Amor-
tização Constante (SAC).

Para imóveis cujo valor esteja 
entre R$ 40 mil e R$ 120 mil, o 
Participante pode financiar de R$ 
20 mil a R$ 96 mil. Nesta faixa, 
a taxa de juros é de 9% ao ano 
mais Taxa Referencial (TR). 

Já para casas ou aparta-
mentos que custam entre 
R$ 120 mil e R$ 500 mil, 
o teto do financiamento 
é de R$ 400 mil, sempre 

respeitando o limite de 
80% do valor. Os juros 
aplicados nesta faixa são 
de 10,4% anuais mais TR 
nos dez primeiros anos 
de pagamento. A partir 
do décimo-primeiro ano, 

a taxa cai para 8,4% anuais, 
além da TR.

As aquisições acima de R$ 
500 mil têm taxa de juros fixada 
em 11,4% ao ano mais TR.
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TeLoS às vésperas de completar 34 anos
No dia 1º de agosto, a TELOS comemora seu 34º aniversário. Temos muitos motivos para 
comemorar. São anos de bons serviços, várias conquistas e resultados. 
A TELOS, desde a sua criação, em 1975, sempre esteve atenta às constantes mudanças na 
previdência complementar para atender às expectativas de seus Participantes. E os bons resultados 
e patrimônio alcançados após mais de três décadas de existência confirmam que a TELOS é uma 
excelente opção para quem pensa no futuro. Atualmente a Fundação conta com mais de 12 mil 
Participantes Ativos, Aposentados e Pensionistas, que contribuem e se beneficiam da previdência 
complementar de maior rentabilidade em 2008. 
Parabéns a todos os Participantes por estes 34 anos de conquistas.
TELOS - SEU FUTURO EM BOA COMPANHIA.

alteração no pcd
A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) aprovou, em 3 de julho, o novo Regulamento 
do  Plano de Contribuição Definida que permite aos aposentados em Renda Mensal Vitalícia,  a 
possibilidade de alteração da forma de recebimento do benefício para Saque Programado, segundo 
regras e prazos estabelecidos no Artigo 97 do documento. Em breve a Fundação irá encaminhar 
uma carta com todos os detalhes sobre a troca. 
A Central de Atendimento já está preparada para orientar sobre a mudança. Para ajudar na 
decisão, além de promover palestras nas cidades com maior número de aposentados, um simulador 
de benefícios também será disponibilizado. 

Tv executiva
No dia 7 de abril, o Presidente da TELOS, Roberto Durães, a convite da Diretora de Recursos 
Humanos e Qualidade da Embratel, Raïssa Lumack, proferiu palestra intitulada “Planeje seu Futuro 
Previdenciário”, via TV Executiva. No encontro, Durães destacou os principais pontos do Plano de 
Contribuição Definida (PCD) e ressaltou importantes características para que o Participante, com a 
ajuda da TELOS, tenha um futuro tranquilo. 

palestras
Participantes Ativos e Assistidos de Curitiba e Florianópolis tiraram suas dúvidas sobre 
benefícios com a Gerente de Relacionamento da TELOS, Eudete Pereira, nos meses de 
maio e junho, respectivamente. Os encontros fazem parte do Programa de Educação 
Previdenciária e têm apoio da área de Recursos Humanos da Embratel e da ASASTEL. 
Nos meses de julho, agosto e setembro, a TELOS participará do Programa Pró-Seguir 
da Embratel e irá esclarecer todas as questões que envolvem os Planos de Previdência 
Oficial e Complementar. 

pesquisa abrapp

A TELOS está participando da pesquisa “Os Fundos de Pensão na Visão do Participante”, 
feita pela Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp).  O prazo para responder a pesquisa termina em 17 de julho. Acesse o questionário 
da pesquisa na Área Exclusiva do nosso site. Contamos com a colaboração de todos!

Jornal da TEloS • nº 14 • JUnHo 200910


