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editorialEm Linha com as novidades

> Em setembro, a Fundação, reforçando seu compromisso de não só garantir a con-
cessão de benefícios de natureza previdenciária através da gestão eficaz dos recursos 
aportados, observando as expectativas de seus Participantes e Patrocinadores, mas 
também de fornecer informações, orientações e educação específicas para cada 
público que dela participa, lançou o Portal de Educação Financeira e Previdenciária. 
A novidade segue as diretrizes da Secretaria de Previdência Complementar no que 
diz respeito às ações de educação previdenciária. Com amplo conteúdo, o Portal 
tem tudo para se firmar como uma referência para todos vocês que permanecem 
em linha com a TELOS.
 Destacamos ainda as informações sobre mudança no perfil de investimentos, e 
detalhamos as mudanças no PCD, que abriu, aos aposentados, uma oportunidade 
de troca de recebimento de benefício de Renda Mensal Vitalícia pelo Saque Progra-
mado. Confira as matérias para ficar por dentro dessas escolhas que a TELOS oferece 
para você.
 Em meio a tantas possibilidades de melhorar o futuro financeiro, não deixamos de 
lembrar que qualidade de vida também é importante. Por isso, trazemos um interes-
sante artigo sobre como vencer o estresse e levar uma vida mais tranquila e feliz.
 Nesta edição, apresentamos uma nova seção, “Só Falta Você”, voltada para os 
não inscritos na TELOS, já que a partir deste número, a mensagem de acesso ao Em 
Linha será também enviada a este público, para que eles possam entender por que 
a Fundação vem recebendo, nos últimos anos, excelente avaliação de seus Partici-
pantes e Assistidos. Se este é o seu caso e você está lendo pela primeira vez o Em 
Linha, seja bem-vindo!
 Finalmente, agradecemos os elogios feitos à última edição. Eles mostram que, 
cada vez mais, a TELOS está em linha com todos vocês.
 Boa leitura!

Gerência de Relacionamento
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Em 16 de setembro a TELOS lançou uma novi-
dade com objetivo de  informar, instruir e orientar 
seus Participantes e Assistidos - O Portal de Edu-
cação Financeira e Previdenciária.

No Portal informativo-educacional, os Parti-
cipantes e Assistidos da Fundação terão acesso a 
matérias e entrevistas com especialistas sobre pla-
nejamento financeiro, investimentos e previdência 
social e privada, além de participar de promoções e 
conversas online com os colaboradores envolvidos 
no projeto. Ele pode ser acessado no banner dispo-
nível na página principal da TELOS. 

A novidade faz parte do esforço da TELOS para 
que seus participantes e assistidos tenham todas as 
ferramentas necessárias para fazerem as melhores 
escolhas relativas aos próximos passos de sua vida 
financeira e previdenciária. A iniciativa foi elogiada 
pelo Secretário de Previdência Complementar do 
MPAS governo federal, Ricardo Pena, que concedeu 
entrevista ao portal. “É um estímulo para outras 
entidades”, garante. 

Curso dá dicas 
A intenção do portal é ser dinâmico e, neste sen-

tido, uma das primeiras ações já está no ar. O curso 
online de Educação Financeira e Previdenciária 
pode ser feito gratuitamente no Portal por Partici-
pantes e Assistidos. Basta se inscrever informando 
número da matricula e a senha URA. 

“Queremos formar pessoas mais conscientes 
em relação ao uso do dinheiro, com uma visão 
mais aprofundada do mercado, permitindo, as-
sim, escolhas mais sensatas em aplicações de uma 
maneira geral”, afirma Eduardo Brito, gerente de 
investimentos da TELOS e um dos responsáveis 
pelo Portal. “Além disso, a iniciativa segue as dire-
trizes da Secretaria de Previdência Complementar 
do governo federal no que diz respeito às ações de 
educação previdenciária”, complementa. 

O curso é dividido em dez módulos (orçamento 

familiar; fundamentos da previdência; apresen-
tação da TELOS; matemática financeira; noções e 
conceitos do mercado financeiro; alternativas de 
investimentos; renda fixa; renda variável; mercado 
imobiliário; e fundos de investimento) e possui 
planilhas e dicas para ilustrar os ensinamentos. 
Quem completar o curso receberá certificado de 
conclusão. 

O portal conta ainda com matérias jornalísticas, 
artigos, dicas de leitura. Há ainda um teste de perfil 
de investidor, que pode auxiliar aqueles indecisos 
sobre como e quanto destinar a cada tipo de fun-
do, além de links para páginas que mostram como 
fazer seu dinheiro render. A página será atualizada 
constantemente com novos dados e informações re-
levantes para a vida dos participantes da TELOS. 

TELOS lança portal de educação 
financeira e previdenciária 

Site entrou no ar em setembro e traz informações, cursos e dicas para Participantes e Assistidos

educação
previdenciária

Todos os Participantes que finalizarem os 

módulos dos cursos irão concorrer a livros 

para auxiliar no aprendizado. Não deixe de 

Participar! O módulo Orçamento Familiar 

está no ar. 
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Os participantes interessados já podem 
realocar seus recursos aplicados no PCD. O 
período para alteração do perfil de investi-
mentos e para escolha dos bancos gestores 
estará aberto até o dia 23 de outubro.  Estas 
alterações só podem ser feitas uma vez por 
ano e valerão de 3 de novembro de 2009 a 31 
de outubro de 2010. 

Os assistidos em Saque Programado, cuja 
forma de pagamento de benefício permite 
a montagem do perfil de investimento, efe-
tuarão a opção somente em novembro. Eles 
terão do dia 3 ao dia 20 daquele mês para 
redefinir o percentual de saque, ou seja, sua 
renda mensal. 

Antes de promover qualquer alteração no 
perfil é importante avaliar se o investimento 
está compatível com seus projetos pessoais de 
curto, médio ou longo prazo. As aplicações em 
renda variável, em especial, requerem ainda 
mais cuidado.  

A fim de ajudar na tomada de decisão, a TE-
LOS, que desenvolve uma série de ações voltadas 
para aperfeiçoar a compreensão de seus partici-
pantes sobre investimentos, acaba de lançar um 
Portal de Educação Financeira e Previdenciária 
que tem por objetivo ampliar o nível de conhe-
cimento dos interessados e ajudar, através de 
informação e orientação, na definição do perfil 
de investimento de cada um (veja a matéria 
nesta edição). 

Renda Fixa 
Os participantes com menor disposição a 

riscos poderão alocar seus recursos em renda 
fixa, através dos  fundos multimercados, cuja 
referência é o CDI – Certificado de Depósitos 
Interbancários: 

•	 Krakatoa Fundo de Investimento Multi-
mercado - Gestor  Banco do Brasil, 

•	 Vesúvio Fundo de Investimento Multimer-
cado - Gestor  HSBC 

•	 Kilawea Fundo de Investimento Multimer-
cado - Gestor Legg Mason.  
O histórico de rendimentos obtidos por cada 

um pode ser visualizado clicando no botão “In-
vestimentos” do site da TELOS.   

Renda Variável 
As aplicações em renda variável poderão ser 

realizadas através de fundos de investimentos 
em ações. No momento, estão disponíveis:
•	 Lokon Fundo de Investimento em Ações - 

Gestor Bradesco 
•	 Etna Fundo de Investimento em Ações - 

Gestor Itaú  
A meta determinada pela Fundação para 

estes gestores é o índice IBrX-50, composto 
pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa 

Assim como nos fundos de renda fixa, o 
histórico de rendimentos dos fundos de renda 
variável pode ser conhecido no site da TELOS, 
lembrando, no entanto, que a rentabilidade 
passada não garante resultado futuro.       

perfil de investimentos. Hora de reavaliar suas opções. 
Atenção para a data de troca de percentual de aplicação de recursos 
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Lembre-se! 
Período de mudança de perfil de investimentos  - 5 a 23 de outubro
Período em que os assistidos em Saque Programado farão suas mudanças: 3 a 20 de novembro
Como fazer: na área Exclusiva do site, entrar no Menu Perfil 
Conheça os resultados apresentados pelos gestores: no botão “Investimentos” do site

Limites de aplicação e 
rebalanceamento da carteira

No PCD você deve distribuir seus recursos 
de acordo com seu perfil e disposição a risco.  
Os limites são fixados apenas em relação às 
aplicações em renda variável e, em especial, 
para quem está próximo da aposentadoria: 
•	 até	60%	dos	seus	recursos	em	renda	variá-

vel para os participantes que não estejam 
próximos do direito à aposentadoria; 

•	 até	20%	em	renda	variável	se	o	Participante	
está a dois anos ou menos da elegibilidade à 
aposentadoria antecipada – que para a maioria 
dos Participantes corresponde a 50 anos e,

•	 até	10%	em	renda	variável	se	o	Participante	
está a cinco anos ou menos da elegibilidade 
para a aposentadoria normal ou já é apo-
sentado em Saque Programado. 
Os Participantes que não alterarem seus 

perfis atuais poderão ter  sua carteira de 
investimento balanceada, isto é, os recursos 
serão realocados entre renda fixa e variável de 
modo a refletir os percentuais escolhidos por 
ocasião da última alteração. 

Clique aqui e veja um exemplo de rebalan-
ceamento de carteira.

Supervisionar e dar orientações gerais à 
administração da TELOS. São essas as princi-
pais atribuições do Conselho Deliberativo da 
Fundação, composto por cinco membros, com 
mandato de três anos. Atualmente, o órgão 
é formado por Carlos Henrique Moreira, que 
ocupa a presidência do Conselho, José Formoso 
Martínez, Nelson Laureano Filho, Gilberto da 
Silva Nunes e Helio Manoel dos Santos Filho. 
Todos são participantes da Fundação.

Dos cinco, dois, Gilberto e Helio Manoel, 
foram eleitos por Participantes e Assistidos, 
conforme manda o estatuto da Fundação. A 
última votação aconteceu em novembro de 

2008. Os outros três são indicados pela pela 
Embratel -  Patrocinador Instituidor da TELOS. 
Cada membro do Conselho possui um suplente.

A responsabilidade dos Conselheiros é grande. 
Eles se reúnem ao menos uma vez a cada trimes-
tre para tomar decisões relacionadas a assuntos 
da Fundação. Entre as atribuições do Conselho 
Deliberativo estão a aprovação de mudanças no 
estatuto, alterações nos planos de benefícios e 
diretrizes de investimentos. O órgão também de-
libera sobre relatórios anuais, admissão de novos 
patrocinadores e prestação de contas aprovadas 
pelo Conselho Fiscal. 

Saiba mais sobre o conselho deliberativo da TELOS
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Uma importante mudança no regulamento 
do Plano de Contribuição Definida foi apro-
vada recentemente pela Secretaria de Previ-
dência Complementar (SPC) do MPAS (Mi-
nistério da Previdência e Assistência Social). 
Com a inclusão do Artigo 97 no regulamento 
do Plano, os aposentados que hoje recebem o 
benefício na forma de Renda Mensal Vitalícia 
(RMV) podem optar pelo Saque Programado 
até o dia 20 de novembro de 2009.

A possibilidade de troca foi mais uma das 
ações realizadas pela TELOS para atender à 
demanda dos seus Participantes. A mudança é 
na realidade uma oportunidade única para os 
aposentados que não tiveram a oportunidade 
de optar pelo Saque Programado na época da 
concessão de suas aposentadorias – já que o 
Saque Programado foi criado em março de 
2005. 

Depois de feita, a opção não pode ser anu-
lada. Aposentados que optaram pelo Saque 
Programado e depois trocaram para a Renda 
Vitalícia não poderão mudar a forma de rece-
bimento de seu benefício. 

Os Aposentados que optaram por não 
deixar pensão por morte para beneficiários 
quando requereram aposentadoria poderão, 
se optarem pelo Saque programado, incluí-los 
agora.

Para orientar os aposentados na escolha, a 
Fundação programou uma série de palestras 
para esclarecer dúvidas sobre o tema. Um si-
mulador do benefício em Saque programado 

está disponível desde 15 de setembro, na área 
Exclusiva do site da TELOS, para auxiliar na 
tomada de decisão.  A ferramenta permite, 
mediante a indicação do percentual de retira-
da mensal e da expectativa de rentabilidade, 
simular por quanto tempo o pagamento será 
mantido e o valor do benefício ao longo desse 
período.

Todos os Aposentados envolvidos na mu-
dança apresentada no novo Regulamento já 
receberam, em suas residências, duas cartas 
explicativas sobre o tema.  Para os que ainda 
estão na dúvida, listamos, resumidamente, as 
principais características do Saque Programa-
do, lembrando que o mesmo não é um resgate, 
mas sim uma forma diferenciada de receber a 
aposentadoria não vitalícia. 

Saque Programado 
•		 O	benefício	não	é	vitalício,	sou	seja,	quando	

o dinheiro do saldo de conta terminar, a 
aposentadoria será extinta.

•		 O	aposentado	tem	a	flexibilidade	de	esco-
lher quanto quer receber por mês, entre 
0,5%	e	2%	do	Saldo	de	Conta	de	Conta	de	
Saque Programado. 

•		 O	participante	aposentado,	continua	defi-
nindo anualmente o perfil de investimento 
através da escolha do gestor do recurso e 
dos percentuais de renda fixa e renda vari-
ável.

•	 Esta	 forma	permite	o	monitoramento	do	
saldo e do tempo de duração do seu bene-

novo regulamento do pcd apresenta 
oportunidade de troca para aposentados
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fício,	já	que	o	percentual	mensal,	de	0,5%	
a	2%,	pode	ser	alterado	anualmente.	

•		 Não	existe	opção	por	benefício	por	morte,	
em caso de falecimento, se ainda existir 
saldo, o mesmo será revertido aos benefi-
ciários legais ou indicados.

  
Cálculo 

O montante a ser considerado como base 
para cálculo inicial da conta de Saque Pro-
gramado será o PMBC (Provisão Matemática 
de Benefício Concedido) de 12/2009, atua-
lizado até o mês de dezembro pela variação 
do IGP-M, deduzindo os benefícios pagos no 
período. 

Lembramos que os aposentados em Renda 
Vitalícia não possuem saldo de conta indi-
vidual. Seus recursos estão em uma Conta 
Coletiva. Porém, exclusivamente para efeito 
desta migração, a TELOS informou a PMBC 
de cada um.  

A mudança passará a valer a partir de janei-
ro de 2009, mas a opção deverá ser feita até o 
dia 20 de novembro de 2009. 

Total de aposentadorias 
concedidas na modalidade de 
Saque programado desde a sua 
criação, em março de 2005: 

ANO QUANTIDADE % DO TOTAL 

2005 86 52% 

2006 150 64% 

2007 145 77% 

2008 134 80% 

Até 08/2009 92 88% 

TOTAL 663

Dúvidas podem ser sanadas pela 
Central de Atendimento TELOS  

 
 Ligação Gratuita para a Central: 
 0800-970-6900 
  2ª a 6ª feira de 8h às 17 
  
 E-mail: cat@telos.org.br 

confira as datas das próximas 
palestras 

  
Recife, dia 7/10 -10h. 
Fortaleza, dia 8/10 - 10h 
Rio de Janeiro, 15/10 – 10h 
Florianópolis, dia 23/10 - 10h 
Porto Alegre, dia 3/11 - 14h 
Rio de Janeiro, dia 10/11 - 10h 
  
Conheça também o calendário da op-

ção de troca. Atenção! O prazo de opção 
termina dia 20 de novembro. Clique aqui 
para ver!
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O Plano de Contribuição Definida (PCD) é um 
plano de previdência privada exclusivo dos em-
pregados da Embratel, Star One, PrimeSys, TV 
SAT e da própria TELOS. Para os atuais Partici-
pantes, o Plano é considerado o  segundo melhor 
benefício oferecido por estas empresas ao seus 
empregados.  Esta afirmação foi ressaltada, nos 
últimos dois anos,  na Pesquisa Anual realizada 
pela TELOS para conhecer o grau de satisfação dos 
Participantes em relação aos serviços prestados. 

Você que ainda não tem um plano de previdên-
cia está perdendo a oportunidade de dar início ao 
seu projeto de garantir um futuro tranquilo. 

Veja só: 
•	 A	contribuição	mensal	é	descontada	em	folha	

de pagamento e você escolhe o quanto quer 
contribuir	mensalmente,	a	partir	de	3%	do	seu	
salário nominal. 

•	 Sua	empresa	vai	contribuir	para	o	seu	Saldo	de	
Conta, com o mesmo valor mensal escolhido 
por	você,	limitado	a	8%	do	salário	nominal;	

•	 As	 contribuições	para	planos	de	previdência	
privada contam com incentivo fiscal, ou seja, 
o	valor	mensal	 (limitado	a	12%	da	 renda)	 é	
abatido da base do imposto de renda, ou seja, 
você aumenta sua poupança e paga menos 
Imposto na fonte ;

•	 Seus	recursos,	somados	aos	que	forem	sendo	
depositados pela empresa patrocinadora, são 
aplicados no mercado financeiro de acordo com 
diretrizes de maior ou menor exposição ao 
risco definidas por vocês.  Além disso, a esco-
lha do gestor, dentre os melhores do mercado 
selecionados pela TELOS, também é sua.  

•	 A	TELOS	não	tem	taxa	de	carregamento	e	a	
taxa de administração, deduzida da cota do 
fundo, é significativamente menor que a dos 
planos do tipo PGBL. 

•	 Na	hipótese	de	demissão	da	patrocinadora,	
caso ainda não tenha cumprido as carências 
para recebimento do benefício, o valor deposi-
tado por você pode ser resgatado; mantido no 

inscrever-se é fácil 
Se você quiser aderir ao Plano de Contribuição 
Definida, basta clicar no botão “Torne-se um par-
ticipante” no site da TELOS. O termo de inscrição 
também pode ser acessado aqui.

pesquisa vai levantar perfil de 
não participantes 
Em breve, a TELOS fará uma pesquisa com quem 
ainda não participa do PCD para conhecer me-
lhor suas dúvidas em relação ao plano. Com base 
nos resultados, a fundação vai buscar formas de 
ampliar o nível de informações para esse público. 
Não deixe de participar! 

você ainda não tem um
plano de previdência?

fundo para recebimento de uma aposentadoria 
no futuro (com ou sem contribuição mensal) 
ou portado para outra entidade de previdência. 
Da mesma forma, as contribuições efetuadas 
pela	empresa	poderão	ser	resgatadas	(até	50%)	
ou portadas, dependendo, no entanto, do seu 
tempo de vinculação ao plano; 

•	 A	 aposentadoria	 concedida	pelo	 plano	não	
tem relação com a previdência social e poderá 
ser requerida após 50 anos de idade e cinco de 
contribuição; 

•	 Os	participantes	da	TELOS	contam	também	
com um seguro, custeado integralmente pelos 
patrocinadores.  Trata-se do benefício da Conta 
Projetada, que aporta no fundo individual as 
contribuições que seriam feitas pelo patrocina-
dor até os 55 anos do participante, caso ocorra 
o óbito ou invalidez do participante. 

•	 Além	dos	benefícios,	os	participantes	podem	
contar com uma carteira de empréstimos simples 
com taxas inferiores às praticadas pelo mercado.

•		 Se	você	 já	 tem	um	plano	de	previdência	em	
outra entidade aberta ou fechada, poderá optar 
pela Portabilidade dos Recursos.

na telos
só falta você
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a vida numa boa
Sete passos para vencer o estresse e viver melhor 

Do Portal Mais de 50 (http://maisde50.uol.com.br)

Ele é um dos vilões mais temidos dos últimos tem-
pos. E não é para menos. O estresse incomoda muita 
gente e o time só aumenta. Levante o dedo quem 
ainda não perdeu uma noite de sono, comeu mal, 
rendeu pouco no trabalho, teve um acesso de fúria 
plenamente justificado pelas turbulências físicas e 
emocionais a que ele nos submete dia após dia?

É possível, sim, despachar o estresse para bem 
longe. É o que defende a psicóloga Sâmia Aguiar 
Simurro, especialista no tema pelo Instituto Paulista 
de Stress.

E aqui estão sete passos que podem ajudar a 
vencer essa luta. Ou pelo, menos, a nos estressarmos 
menos durante as batalhas. Não vai ser sempre as-
sim, mas a vida pode ficar mais fácil, tranquila e feliz 
se fizermos o esforço pelos motivos certos, garante 
Sâmia.

busque o equilíbrio 
Segundo Sâmia, a Organização Mundial de Saú-

de (OMS) define saúde como uma completa sen-
sação de bem-estar. Atingir esse grau só é possível 
com uma vida equilibrada. “Quanto mais conseguir 
harmonizar seu dia para que ele se torne produti-
vo e criativo, mais equilíbrio terá”, avisa. É preciso 
separar o tempo para o trabalho, mas não se pode 
esquecer das horas de lazer e dos momentos para 
a família. Para isso, é necessário uma...

...boa organização 
Outra boa dica para manter o estresse bem 

longe, diz Sâmia, saber se organizar. “Muitas pes-
soas perdem muito tempo porque não estão bem 
organizadas, tanto no trabalho quanto na vida 
pessoal”, alerta. A psicóloga aconselha, além de 
uma boa agenda, priorizar as demandas. “Deve-se 
estabelecer ordem de prioridades e se conformar 
que o dia sempre terá 24 horas. Ou seja, nem sem-
pre será possível atender a todas as exigências ao 
mesmo tempo”, afirma. Um bom planejamento 
evita frustração e ajuda a gerenciar os imprevistos. 

Reserve também um tempo para...

...uma alimentação saudável 
“Cuide bem da sua alimentação”, aconselha 

Sâmia. Refeições saudáveis deixam o organismo 
mais forte e resistente contra as doenças oriun-
das do estresse. Abuse das frutas, fibras, legumes 
e verduras, e evite alimentos gordurosos. Uma 
alimentação mais leve também dá uma boa dose 
de energia, assim como...

...exercícios físicos 
Mantenha-se ativo! Atividades físicas ajudam 

a descarregar a tensão e promovem o bem estar, 
além dar aquele gás para encarar a correria do dia-
a-dia. De acordo com a especialista em estresse, 
o segredo do exercício é a regularidade, e não a 
quantidade. “Cerca de 30 minutos, no mínimo, 
três dias na semana é o ideal”, recomenda. Cuide 
do corpo, mas não deixe de...

...relaxar a mente 
Mente e corpo devem estar em harmonia. Logo, 

procure inserir no seu dia-a-dia também atividades 
reflexivas, como meditação e leitura, que relaxam 
a mente e exigem menos do corpo. Também são 
excelentes para favorecer...

...uma boa noite de sono 
O sono é repousante, diz Sâmia. Ele ajuda a 

saúde mental e repõe as energias para o dia se-
guinte. Procure dormir o tempo necessário para 
descansar o corpo. Afinal, você precisará estar bem 
disposto no dia seguinte para entrar em contato 
com suas...

...relações sociais 
A longevidade está muito relacionada com os re-

lacionamentos sociais. Por isso, evite o isolamento 
e procure fazer contatos. Engaje-se em grupos que 
você se identifique mantenha a vida social. “Isso 
ajuda a se manter ativo”, diz Sâmia.
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encontro de pensionistas

O Diretor de Seguridade da TELOS, Carlos Alberto Tavares, realizou palestra para 
esclarecer dúvidas relacionadas aos benefícios oferecidos pelos Planos de Benefício Definido 
e Contribuição Definida durante o primeiro Encontro Asastel (Associação dos Participantes 
e Assistidos da TELOS) de Pensionistas. O evento aconteceu no dia 20 de agosto e serviu 
também para confraternização dos que participaram.

cadastro atualizado, benefício melhorado

Não se esqueça de sempre atualizar o cadastro da TELOS quando houver alguma mudança 
no estado civil, alteração de endereço, beneficiário, telefone... A informação é imprescindível 
e deve ser mantida em dia para que a Fundação possa sempre manter contato com seus 
Participantes e Assistidos. Enquanto os Assistidos devem contatar a TELOS para efetuar 
as eventuais alterações, os participantes ativos devem manter os dados atualizados no 
cadastro dos patrocinadores. É por meio deles que a TELOS extrai as informações.

edição recebe elogios

A última edição do Em Linha agradou aos leitores. É o que mostram mensagens recebidas 
pela TELOS após a publicação do número 14 de nosso informativo. Luiz Fernando Raposo, 
por exemplo, parabenizou a Fundação pelo trabalho e afirmou: “não vi nada igual 
na internet”. Já Amauri Gonçalves Pinto elogiou os textos da publicação. “Temas 
bem abordados e de leitura rápida e fácil” escreveu. Mensagens como essas são 
resultado de nosso esforço para nos mantermos sempre em linha com os anseios 
de nossos participantes. Muito obrigado!

programa pró-seguir 

Em setembro, Roberto Durães, Presidente da TELOS, participou de mais uma 
etapa do Programa Pró-Seguir da Embratel. O objetivo do módulo “Transição 
de Carreira” do programa é sensibilizar e preparar funcionários que já sejam 
aposentáveis ou estejam a cinco anos de obter essa condição para a vida pós 
empresa no que tange a saúde física e emocional, finanças, planejamento 
previdenciário e projeto de vida. 
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