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editorialMudando para melhor

> Além de cumprir seu papel de fiel depositária dos recursos dos Participantes, 

a atual Diretoria da TELOS vem procurando adaptar os Planos de benefícios  

aos desejos dos Participantes e Assistidos  As sugestões recebidas são sempre  

acolhidas e estudadas em relação aos aspectos legais, atuariais e financeiros 

de modo a não comprometer a segurança dos planos.

 Por isso, esta edição do Em Linha destaca duas importantes mudanças feitas 

pela TELOS. O regulamento do Plano de Contribuição Definida (PCD) ganhou 

nova redação a fim de atender as demandas dos Participantes Ativos, Auto-

patrocinados e Vinculados e Assistidos em Saque Programado. Ele agora permite 

a inclusão de filhos e enteados maiores de 21 anos na lista de beneficiários e 

flexibiliza a retirada de até 20% do saldo de conta de saque programado. 

 Outra alteração foi feita nas regras de concessão dos empréstimos, agora 

mais fáceis e simples, com a eliminação do calendário fixo para a data do pa-

gamento e, consequentemente, da taxa de antecipação.

 Esses dois textos mostram como a TELOS está atenta às demandas de seus 

Participantes e cada vez mais aberta às suas sugestões. Não deixe de participar. 

Ajude a manter a Fundação em linha com você.

 Boa leitura!

Gerência de Relacionamento
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A fim de atender as soli-
citações dos Participantes, 
a TELOS realizou mudanças 
na forma de concessão de 
empréstimos. O processo 
ficou mais rápido devido às 
importantes alterações efe-
tuadas.

Desde 1º de junho, o ca-
lendário com datas pré-de-
terminadas para pagamento 
foi substituído pela possibi-
lidade de cada participante 
programar a data do crédito.  
Com esta medida, a taxa de 
antecipação de R$ 40 cobrada 
daqueles que optavam pelo 
pagamento antes da data pro-
gramada deixará de existir. 
Isso torna o empréstimo da 
TELOS, que já tem uma das 
menores taxas do mercado, 
ainda mais atrativo.

A possibilidade de progra-
mação da data de crédito, 
desde que respeitado o prazo 
mínimo de três dias úteis,  
contribuiu também para  me-
lhorar a qualidade do atendi-
mento prestado na Central de 
Atendimento TELOS - CAT, 
uma vez que diluiu, ao longo 
do mês, o volume de solicita-

ções feitas nas proximidades 
dos dias 15 e 30 previstos no 
antigo calendário.

As medidas são fruto do 
Sistema de Gestão da Quali-
dade da TELOS, o qual prevê 
o constante acompanhamen-
to e avaliação do nível de sa-
tisfação dos Participantes. 

Para que essas qualidades 
sejam ainda mais nítidas, 
é preciso a colaboração de 
todos. Na hora de pedir um 
empréstimo, certifique-se de 
que a documentação está cor-
reta. Cada documento deve 
ser impresso em uma página 
formato A4, com assinatura 
e preenchimentos exatos. 
As incorreções impedem o 
processo de prosseguir, o 
que atrasa a concessão de 
crédito.

As novas regras não al-
teram o trâmite com que 
todos estão acostumados. 
Para obter um empréstimo, 
é necessário encaminhar para 
a CAT previamente a docu-
mentação, obtida a partir do 
site da Fundação , e aguardar 
a confirmação que pode ser 
através de e-mail enviado 

pela TELOS, através de con-
sulta a Área Exclusiva do site 
ou a Central de Atendimento 
TELOS - CAT. 

Em seguida estando a 
documentação aprovada, é 
necessário confirmar pela 
internet o valor, o prazo de 
financiamento e a data do 
crédito. 

Mudança nos empréstimos – 
Você pediu, a TELOS atendeu.

Crédito mais rápido e sem custos

o que muda

•	 Efetivação	do	crédito	
em três dias úteis

•	 A	taxa	de	
antecipação não é 
mais cobrada

•	 Possibilidade	de	
programação da data 
de crédito

o que você ganha

•	 Economia
•	 Rapidez
•	 Qualidade	no	

atendimento

Verifique aqui o novo  
Calendário de Requerimento 
do Empréstimo

Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +
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Desde 17 de junho estão 
valendo as alterações no  
P l a no  d e  C o n t r i b u i ç ão  
Definida (PCD) que adequa-
ram ainda mais o regulamento 
do plano às expectativas dos  
Participantes.

As mudanças, relacionadas 
aos Participantes Ativos e aos 
Aposentados em Saque Pro-
gramado, alteram, a critério 
dos participantes, o elenco 

de Beneficiários; a forma de 
receber o percentual do Saldo 
de Conta à vista e o abono 
anual. 

E Aposentados em 
Renda Vitalícia?

As modificações no Re-
gulamento não se aplicam 
aos aposentados em Renda 
Mensal Vitalícia pelo fato dos 
recursos financeiros desse 

grupo de Assistidos perten-
cerem a uma conta única -  
Conta Coletiva. Isso significa 
que qualquer mudança ex-
poria todo o grupo a riscos, 
o que não acontece com os 
aposentados em Saque Pro-
gramado que, por terem seus 
recursos individualizados, 
sofrem sozinhos os reflexos 
de qualquer alteração.

Regulamento do PCD é alterado
Regra muda para atender aos Participantes

  MUDANÇAS  COMO ERA
 COMO FICOU

 PARTICIPANTES ATIVOS  APOSENTADO EM SAQUE  
PROGRAMADO

Filhos e enteados 
maiores de 21 
anos podem ser 
Beneficiários

 Os filhos maiores 
de 21 anos podiam 
constar no cadastro 
somente como 
Beneficiários 
Indicados dos 
Participantes 
Ativos, ou seja, 
com direito a 
um Benefício 
por Morte caso o 
participante não 
tivesse outros 
Beneficiários 
(legais).  

Não há limite de idade 
para inclusão de filhos 
e enteados na lista 
de Beneficiários dos 
Participantes Ativos. 
Caso o titular do Plano 
deseje, ele pode incluir 
filhos maiores de idade 
no elenco. Eles passam a 
concorrer com os demais 
membros da lista a um 
Benefício por Morte 
somente na forma de 
Saque Programado, 
que será calculado com 
base no Saldo de Conta 
Total, ou seja, pelas 
contribuições individuais, 
pelas do Patrocinador e 
a Conta Projetada (saiba 
mais Saldo de Conta 
Projetada na página 6).

Os filhos e enteados 
maiores de 21 anos 
podem ser incluídos na 
lista de beneficiários do 
aposentado caso seja do 
interesse dele.
Estes, no entanto, passam 
a concorrer com os 
demais a um Benefício 
por Morte na forma 
de saque programado, 
calculado com o Saldo 
de Conta de Saque 
Programado existente 
na data do óbito do 
aposentado.
O grupo não poderá optar 
pela Renda Vitalícia.
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  MUDANÇAS  COMO ERA
 COMO FICOU

 PARTICIPANTES ATIVOS  APOSENTADO EM SAQUE  
PROGRAMADO

Antecipação de 
percentual de 
Saldo de Conta 
(até 20%) pode ser 
feito mesmo após a 
aposentadoria

A opção por retirar 
antecipadamente 
um percentual do 
Saldo de Conta 
Total, de até 20%, 
precisava ser 
exercida na data do 
requerimento da 
aposentadoria.

Os Participantes  que 
se aposentarem pelo 
Saque Programado 
podem retirar até 20% 
do seu Saldo de Conta 
de Saque Programado 
a qualquer tempo. O 
saque pode ser feito em 
até duas parcelas. Esta é 
uma mudança que traz 
uma vantagem especial 
para os Participantes que 
optaram pelo Regime 
Regressivo de Imposto 
de Renda, que poderão, 
em função da gradativa 
redução das alíquotas, 
avaliarem o melhor 
período para solicitar a 
antecipação.

Os atuais aposentados 
em Saque Programado 
que não solicitaram a 
antecipação do Saldo de 
Conta ou optaram por 
um percentual inferior 
a 20% poderão fazê-lo a 
qualquer hora. Os que 
optaram pelo Regime 
Regressivo de Imposto 
de Renda, poderão agora, 
em função da gradativa 
redução das alíquotas, 
avaliar o melhor período 
para solicitar as eventuais 
diferenças. Para os 
interessados o  formulário 
já está disponível na Área 
Exclusiva do site da TELOS.

Abono Anual agora 
é opcional 

Todos os 
Participantes que 
se  aposentavam  
recebiam um 
Abono Anual, 
correspondente ao 
13º salário.

 Os Participantes que se 
aposentarem sob regime 
de Saque Programado 
ganham a possibilidade 
de optar pelo abono 
anual em dezembro, 
equivalente a um 13º 
salário.

Os aposentados poderão 
optar, a cada ano, pelo 
recebimento de um abono 
anual correspondente a 
um 13º salário. A escolha 
não precisa ser definitiva, 
podendo ser feita a cada 
ano. Esta opção será 
feita juntamente com a 
alteração anual de perfil. 
Para aqueles que não se 
manifestarem este ano 
o pagamento do Abono 
será mantido 

Elenco de 
Beneficiários 
Indicados pode ser 
alterado

Os aposentados, in-
dependente da for-
ma de recebimento 
do benefício, não 
podiam alterar o 
elenco de Benefici-
ários Indicados.

Os participantes 
que optarem pela 
aposentadoria na forma 
de Saque Programado 
poderão alterar os 
Beneficiários Indicados a 
qualquer época. 

Os atuais aposentados 
poderão, a partir de 
agora, alterar o elenco de 
Beneficiários a qualquer 
época. O formulário 
está disponível na Área 
Exclusiva do site da TELOS.
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Dúvidas sobre o tema? Clique Aqui! +

Conheça a nova 
definição de 
Beneficiário do PCD

“Beneficiário”: significa-
rá: (i) para o Participante e 
para o Participante em gozo 
de benefício de Saque pro-
gramado, conforme opção 
prevista no inciso I do arti-
go 70, o cônjuge ou o Com-
panheiro e seus Filhos de 

qualquer idade, observado o 
parágrafo único e ressalvado 
o disposto no § 11º do artigo 
73. A alteração do rol de Be-
neficiários poderá ser feita, 
a qualquer tempo, mediante 
comunicação escrita à Funda-
ção; e (ii) para o Participante 
em gozo de benéfico de renda 
mensal vitalícia, conforme 
opção prevista no inciso II 
do artigo 70, o cônjuge ou o 
Companheiro e seus Filhos 
menores de 21 (vinte e um) 
anos. Não haverá limite de 

idade para 
o Filho que 
seja total e 
permanen-
t e m e n t e 
inválido. 
A inclusão 
de cônju-
ge, Com-
panheiro 
e/ou Fi-
lho após 

o início do recebimento de 
um benefício de renda mensal 
vitalícia implicará em revisão 
obrigatória do valor percebi-
do pelo Participante em gozo 
desta modalidade de benefí-
cio.  A exclusão de qualquer 
Beneficiário não gerará revi-
são de benefício.

“Beneficiário Indicado”: 
significará, para os casos es-
pecificamente previstos, qual-
quer pessoa física indicada 
pelo Participante que, na 
inexistência de Beneficiário 
na data de ocorrência do 
óbito do Participante Ativo 
ou Assistido, receberá o be-
nefício oferecido pelo Plano, 
conforme previsto nos arti-
gos 41 e 43. A indicação do 
Beneficiário de que trata este 
inciso poderá ser alterada, 
mediante comunicação escrita 
do Participante à Fundação, 
não podendo ser modificada 
após a data do requerimento 

de um benefício do Plano 
pelo Participante.

Saldo de conta Projetada
Significará o valor correspondente à Contribuição Normal devida pelo Patrocinador ao 

Participante Ativo, ou à Contribuição Normal de Patrocinador efetuada pelo Participante 
Autopatrocinado, no mês da morte ou Incapacidade destes, multiplicado pelo número 
de contribuições compreendido entre a data do evento e a data em que estes completa-
riam a idade mínima prevista para elegibilidade a uma Aposentadoria Normal. No caso 
de Participante Ativo ou Participante Autopatrocinado com suas contribuições Normais 
suspensas, o valor que servirá de base para o cálculo será aquele correspondente ao da 
última contribuição efetuada pelo Patrocinador ou pelo Autopatrocinado em nome do 
Patrocinador.)
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A aposentadoria é sempre um 
momento complicado. Deixar a 
rotina de anos é difícil para qual-
quer um e, por isso, faz bem quem 
se prepara com antecedência para 
esse momento. Foi o que fez Paulo 
Roberto Gonçalves Ribeiro, ex-
diretor de vendas corporativas-
governo da Embratel, quando 
o período de aposentadoria se 
aproximava. 

Após 33 anos de empresa, em 
2002, o executivo, aos 58 anos, 
decidiu ter as férias que nunca 
teve: tranquilas, sem preocupação 
com o retorno, com o trabalho 
que ainda havia por fazer. E, 
durante o relaxamento, encon-
trou uma nova paixão, a escrita. 
Paulo Roberto conta que, por 
sorte, a esposa se aposentou na 
mesma época que ele. “Fomos 
para o interior de Minas Gerais 
descansar como não fazíamos há 
muito tempo”, diz. Lá, em meio 
a andanças por antigas cidades e 
fazendas, viu que era possível ter 
uma vida menos agitada. A apo-
sentadoria não era o fim da vida, 
mas o começo de outra.

Voltando a Brasília, onde vive 
até hoje, Paulo Roberto transfor-
mou seus hábitos. Antes, saía de 
casa às oito e voltava às nove da 
noite. Sempre me dediquei bas-
tante ao trabalho”, lembra. 

Com o tempo livre, decidiu 
criar nova rotina. Ao invés de 
horas de empresa, momentos de 
dedicação aos filhos e a si mesmo. 
Associou-se a um clube na capital 
e lá passa as manhãs se exerci-
tando. Quando volta, lê jornais 
e livros. Também se tornou con-
sultor de empresas para passar 
adiante a experiência adquirida.

A nova rotina, porém, veio 
com surpresas. Ele, que conta 
com a aposentadoria comple-
mentar da TELOS, além de uma 
poupança pessoal, nutrida ao 
longo dos anos, deparou-se com 
outra realidade. Alguns amigos 
lhe revelaram que tinham dificul-
dades financeiras, decorrentes da 
falta de planejamento durante o 
período de trabalho e da falta de 
informações sobre como investir 
os recursos que haviam guardado 
ao longo da vida.

“Essas pessoas reclamando de 
falta de dinheiro me mostraram 
a oportunidade de ajudar-las. 
Decidi, então escrever um livro 
sobre investimentos financeiros”, 
recorda.

Paulo Roberto não era exa-
tamente um especialista no as-
sunto. Apesar de trabalhar com 
vendas, não lidava diretamente 
com os investimentos. Mas a 
vontade de colaborar superou o 

problema. Consultou amigos que 
trabalhavam no mercado finan-
ceiro, resgatou as lições de sua 
pós-graduação em engenharia 
econômica, entrevistou pessoas 
e leu muito.

O processo de pesquisa, reda-
ção e publicação de “Investimen-
tos Sem Segredo – Como Cons-
truir um Futuro Bem-sucedido”, 
editado pela E-Papers em 2007, 
levou três anos. 

“Fiz o texto com calma e cui-
dado”, afirma Paulo Roberto. “Es-
crever não é simples. Houve dias 
em que sentava no computador e 
escrevia páginas, em outros, não 
saía uma linha”.

A obra agradou o novo escritor 
e deu novo sentido ao período 
pós-Embratel. Ele agora já prepa-
ra uma nova publicação. O tema? 
“Equilíbrio”, resume. 
“Estou mostrando 
como é importante 
ter equilíbrio em 
todas as esferas da 
vida”. 

A nova aventu-
ra literária ainda 
não tem data 
para ser pu-
blicada.

Ex-diretor da Embratel se dedica 
à escrita após aposentadoria

Paulo Roberto Gonçalves Ribeiro não ficou parado após deixar a 
empresa, onde trabalhou por 33 anos
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Mudanças de hábito são fundamentais para 
o controle da enxaqueca. É muito importan-
te se “desligar”, se “desconectar”, de vez em 
quando.

Que bom seria se todos tivéssemos tempo e 
dinheiro para massagens diárias, aulas de yoga, 
uma vida sem cobranças e sem preocupações. 
Mas, como Papai Noel não nos presenteou com 
tamanha mordomia, como o dinheiro anda curto 
e o chefe cada vez mais exigente, temos de usar 
toda nossa criatividade para criar momentos de 
relaxamento com aquilo que temos em casa e com 
o tempo que temos disponível.

Antes de sair de casa
•	 A	hora	de	acordar	pode	ficar	muito	agradável	

quando acordamos sem susto. É um hábito que 
pode ser adquirido indo dormir mais cedo. Para 
quem não confia no seu relógio biológico, a suges-
tão é trocar a campainha do despertador por um 
despertar mais leve, regado a músicas clássicas. 
Rádios-relógio costumam ter a opção de desper-
tar com rádio, então é só procurar e selecionar 
algo calmo. Mas cabem dois cuidados:
a) Não compre rádio-relógio cujo visor permane-

ça iluminado durante toda a noite, pois isso 
atrapalha a produção do neuro-hormônio 

melatonina, que só é produzido enquanto 
você está dormindo no escuro. Escolha um 
rádio-relógio cuja iluminação ocorra apenas 
quando você aciona um botão.

b) Não deixe o rádio-relógio muito próximo à 
cabeça. Ele emite ondas eletromagnéticas 
mesmo quando não está tocando música, 
e a ciência já comprovou que frequência 
eletromagnética interfere negativamente 
com a produção de melatonina. Como al-
ternativa ao rádio-relógio, já existem alguns 
despertadores que imitam o nascer do sol, 
com luzes que se acedem aos poucos. Muito 
inspirador!

•	 Antes	de	 sair	de	 casa,	um	bom	banho	e	um	
café-da-manhã nutritivo. 

•	 No	trânsito,	seja	no	seu	carro	ou	em	transporte	
coletivo, toda calma é pouca. Acordar alguns 
minutos antes pode significar uma tranquilida-
de muito maior no seu trajeto. Não recomendo 
abrir mão de seu sono, mas que vá dormir 
e acorde alguns minutos mais cedo. Chegar 
mais cedo ao trabalho permite começar tudo 
de forma mais gradativa, com menos “susto”. 
“Pegar no tranco” nunca fez bem a ninguém.

•	 Água	é	barata	e	tem	em	qualquer	lugar,	espe-
cialmente na sua casa. Use-a! 

Dicas para curar a enxaqueca
O doutor Alexandre Feldman, especialista no assunto,  

dá conselhos de como se livrar da dor de cabeça
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Durante seu expediente
•	 A	hora	do	almoço	é	complicada	para	alguns.	

Todos sabemos o quanto seria bom se pudés-
semos “desligar o botão” durante 60 minutos. 
Mas, sejamos realistas: a cada dia que passa 
fica mais difícil um almoço calmo, saudável 
e relaxante. Mais realista ainda: para muitos 
é cada dia mais difícil sair do escritório para 
almoçar! Neste caso procure reservar ao menos 
10 minutos para não atender ao telefone, não 
falar com ninguém, mastigar a comida devagar. 
Traga algo simples de casa se for preciso.

•	 Fim	de	tarde,	fim	de	expediente,	fim	do	stress?	
Que nada… Para muitos é só o começo… Tem 
aquele trabalho que você não conseguiu termi-
nar a tempo, o seu chefe cobrando e te pedindo 
para ficar até mais tarde. Se ficar até mais tarde 
no trabalho, cumpra seu dever, mas organize-
se para não fazer disso um hábito. Ninguém 
rende bem por muito tempo se fica doente a 
todo momento!

•	 Dia	perfeito:	você	acordou	bem,	levou	bem	o	
seu dia, fez refeições adequadas e acabou seu 
trabalho a tempo de sair num horário “normal”. 
Bingo!! Metade da cidade sai a essa hora do 
trabalho, todos apressados e cansados, doidos 
para chegar em casa. Horário de rush, ruas 
lotadas, trânsito lento, mais stress. Será que o 
seu nervosismo vai fazer os carros à sua frente 
andarem mais rápido? Com certeza não! Então 
o negócio é relaxar do jeito que dá e esperar 
calmamente a chegada. O gênero musical de 
sua preferência é a opção ideal e hoje em dia, 
com MP3-players, não há desculpa.

Chegando em casa
•	 Crie	um	ritual	para	chegar	em	casa.	Tenha	fru-

tas frescas para matar a primeira fome, a mais 
perigosa, aquela que nos faz atacar qualquer 
besteira. Procure acender o mínimo de luzes 
e, as que acender, que sejam fracas. Velas são 
uma opção maravilhosa e até fazem sua conta 
de luz baixar. Você pode escolher velas espe-
ciais para ocasiões especiais, mas vale qualquer 
uma – todas proporcionam uma luminosidade 
fantasticamente relaxante. Mas velas reque-

rem muito cuidado - não são aconselháveis 
com crianças ou cachorros por perto.

•	 Evite	TV	e	computador	à	noite.	A	luz	das	telas	
é transmitida ao cérebro, hiperestimulando 
os neurônios e mantendo-nos despertos por 
mais tempo, atrasando a chegada do sono e 
diminuindo o tempo de sono. Menos sono im-
plica em desequilíbrio de neurotransmissores 
e hormônios. Com o passar dos dias, meses e 
anos, esse desequilíbrio facilita o aparecimento 
de cansaço crônico, mau humor, falta de mo-
tivação, déficit de atenção, ganho de peso, en-
xaqueca, ansiedade, entre outros problemas. 

•	 A	hora	do	sono:	quando	você	vai	a	um	hotel,	
você gosta que a cama esteja bem arrumada, 
os lençóis limpos, o quarto todo bem arruma-
do, as cortinas bem fechadas. Por que sua casa 
não pode ser igual? O quarto de sua casa pode 
e deve se igualar ao de um hotel de luxo! Para 
isso, invista numa cama bem confortável, len-
çóis bem bonitos (troque-os pelo menos uma 
vez por semana ou até mais que isso nas épocas 
de calor). Outro item importante e até funda-
menteal para uma boa noite de sono: livre-se de 
qualquer ponto de luz dentro de seu quarto. Isso 
não vale só para a luz da rua, mas também para 
aquelas luzinhas do DVD, o LED da TV, o celular 
carregando, o computador e o rádio-relógio. Se 
você mora num lugar barulhento, talvez seja boa 
idéia fazer um esforço e investir numa janela 
anti-ruído. Elas são caras – mas o gasto com a 
perda da saúde é maior ainda (muito maior!).

•	 Pratique	atividade	 física.	A	prática	diária	de	
atividade física, além de fortalecer o corpo, 
equilibra a mente e ajuda a relaxar. Esse tempo 
de desconexão é  importante para uma mente 
menos estressada, mais relaxada, mais dispos-
ta, mais atenta, mais motivada e com maior 
capacidade de desempenho durante o restante 
do dia. Para obter benefícios máximos, procure 
praticar sua ativdade física de dia. Ao final de 
um dia em que se praticou atividade física, o 
sono à noite costuma ser bem melhor.

Texto publicado originalmente no blog do Dr. Alexan-
dre Feldman. A versão original pode ser lida aqui.
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Sua opinião é importante!

Para a TELOS, conhecer a opinião de Participantes Ativos e Aposentados é essencial. 
Por isso, nosso site ganhou uma área onde você pode dar seu veredicto sobre a página. 
Com alguns cliques, o usuário pode ajudar a melhorar a comunicação da Fundação 
apontando pontos fortes e fracos, como está previsto no Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária.

novidade no Em Linha

“Dúvidas sobre o tema?”. Ao fim de cada texto do Em Linha,  você agora pode ver a 
frase acima. Ela é uma das formas que a Fundação oferece para que toda questão que 
surja sobre o tema que estiver sendo tratado seja respondida o mais rápido possível. 
Basta clicar para ter acesso ao formulário de dúvidas.  

Previc e educação financeira

A TELOS foi convidada para 
participar, em 14 de junho de 
seminário na Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) sobre 
Educação Financeira e 
Previdenciária. Na data, a Gerente 
de Relacionamento da TELOS, 
Eudete Pereira esteve presente ao evento 
como representante da Fundação.

A TELOS foi uma das 13 entidades a obter  seu programa de Educação Financeira e 
Previdenciária aprovado pela PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar) e, por isso, a Fundação ficou dispensada de enviar, por meio impresso, 
o Relatório Anual de Informações aos Participantes e Assistidos, conforme a 
Instrução Nº 32 daquele órgão. A aprovação da PREVIC vale para os dois Planos 
administrados pela TELOS: PBD e PCD.  
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