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Em linha e em sintonia

> Na enquete que realizamos no site e na nossa pesquisa de satisfação, vocês

sugeriram um novo canal de comunicação entre a Telos e seus participantes e

assistidos. Pois aqui está Em Linha, para informar tudo que de mais importante

acontece no seu fundo de pensão.

Nosso informativo chega a você em um formato diferente. Online, como se

costuma dizer. Em linha com as suas necessidades e os seus interesses.

Nesta edição, apresentamos as novas regras para o empréstimo simples e

falamos sobre a opção do Saque Programado e suas diferenças para a renda

vitalícia. Mostramos também o que significa o conceito de governança

corporativa, que garante uma gestão mais eficaz e transparente do seu fundo

de pensão, e como suas práticas estão sendo implementadas na Telos. Para

completar, entramos no clima da Copa do Mundo e conversamos com dois

personagens: um esteve no Mundial da França e o outro está na Alemanha.

Ambos acompanhando tudo bem de perto.  Não como torcedores, mas

trabalhando para deixar o Brasil inteiro ligado no rádio e na TV.

Ainda tem mais, e você vai descobrir a partir de agora. Boa leitura!
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MAIS INFORMAÇÃO E CONTROLE

Governança Corporativa é o sistema atra-
vés do qual as sociedades são dirigidas e
monitoradas. Na TELOS, sua prática envolve
os relacionamentos entre os Participantes, a
Diretoria Executiva, os Conselhos Deliberativo
e Fiscal e o Auditor Externo. Segundo Carlos
Alberto de Almeida, Gerente de Controladoria
da Fundação, a prática de governança é uma
tendência mundial que começou a ganhar for-
ça no Brasil na década passada.

Os princípios básicos que inspiram a
Governança Corporativa são transparência,
eqüidade, prestação de contas e responsabili-
dade. Os agentes da Governança Corporativa
devem prestar contas da sua atuação. Porém,
mais do que a "obrigação de informar", a ad-
ministração necessita cultivar o "desejo de in-
formar", garantindo assim, a transparência
das suas ações. A responsabilidade corporativa
se traduz no compromisso dos Conselheiros e
Executivos pela perenidade da organização
(visão de longo prazo e sustentabilidade).

A consciência da importância das boas práti-
cas de governança resultou em várias ações de
aprimoramento dos controles internos na Fun-
dação. Neste sentido, durante o ano de 2005, a
TELOS aprovou um novo Estatuto Social, novos
Regimentos Internos da Diretoria e dos Conse-
lhos e novos Regulamentos dos Planos. Diver-
sos instrumentos normativos foram elaborados,
com o objetivo de dar segurança aos processos.
Entre eles, o lançamento de um Código de Ética
para os empregados e para a administração fi-
nanceira, além da criação dos Comitês de Inves-
timentos, Gestão, Risco e Conformidade.

O processo eletivo realizado em novembro
de 2005, por exemplo, condiz com o princí-
pio de eqüidade na governança - tratamento
justo e igualitário de todos. Carlos Alberto
lembra que, ao indicar seus representantes
para membros dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, o participante está exercendo o seu
direito de voto e participando da administra-
ção da TELOS. A Pesquisa de Satisfação, apli-
cada no mesmo ano, também manifesta este
princípio. Nela, os participantes foram ouvi-
dos, expressaram suas dúvidas e necessida-
des, revelando o grau de contentamento com
a Fundação.

As práticas de Governança Corporativa es-
tão latentes em cada nova decisão tomada.
Dentro dos aspectos de prestação de contas e
transparência, além da divulgação do Relató-
rio Anual de Atividades, a TELOS ampliou seus
canais de comunicação com esta edição do jor-
nal Em Linha e criou nova identidade visual
para o site. Estas ações são fruto do esforço na
busca de melhoria e modernidade do relacio-
namento com os participantes. O ciclo de pa-
lestras regionais, iniciado agora em maio, tem
permitido maior divulgação dos serviços e be-
nefícios proporcionados pelos planos adminis-
trados pela TELOS.

Carlos Alberto enfatiza a importância do
tema para as organizações e finaliza afirman-
do que todas as ações em busca do aprimora-
mento dos controles internos, da divulgação
adequada e do amplo relacionamento com os
participantes aumentam a transparência e se
traduzem em segurança na gestão do fundo .

Prática de governança corporativa aumenta a transparência na
gestão do fundo e se traduz em segurança para os participantes.
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Trabalho
de campo

Assistir a uma Copa do Mundo de per-
to, acompanhando todas as transmissões,
mas sem poder olhar, nem torcer pelo
Brasil. O que poderia ser uma tortura até
para o mais indiferente dos torcedores
não incomodou nem um pouco o ex-ge-
rente técnico de Telecomunicações Inter-
nacionais, Paulo Roberto Alves Meireles.
Aposentado há três anos, ele relembra
com saudade o trabalho que desempe-
nhou na França, durante a Copa de 98, em
que o Brasil terminou como vice-cam-
peão: "Achei tão bom que iria novamen-
te", confessa.

Meireles, que hoje mora em Cabo Frio
(RJ), começou na Embratel como auxili-
ar técnico no mesmo setor onde encer-
rou sua carreira. Acompanhou toda a
evolução da tecnologia analógica para a
digital e teve a oportunidade de viajar
aos EUA para visitas técnicas. Em 1998,

passou 40 dias na França, preparando as
condições técnicas para que as transmis-
sões de rádio e televisão para os brasilei-
ros não falhassem. "Éramos quatro pes-
soas, entre técnicos e pessoal adminis-
trativo. No início da operação, todos tra-
balharam direto. Durante a transmissão,
porém, houve um revezamento - dois de
cada vez", explica.

Embora tão próximo dos gramados da
Copa, ele não pôde assistir a nenhum
jogo, pois era preciso ficar atento para
garantir que tudo corresse bem. "Prevale-
ceu o compromisso profissional", diz com
modéstia. "O trabalho foi intenso", recor-
da. "Éramos poucos, muitas emissoras
para atender e ainda a diferença de fusos
horários entre França e Brasil. Acompa-
nhávamos o dia-a-dia monitorando as
TVs. Não como torcedores", observa, "mas
por ser nosso compromisso".



JORNAL DA TELOS • Nº 01 • JUNHO 2006 5

A equipe na Alemanha

Na Alemanha
Quem vai viver a mesma experiência a

partir de junho é Lauro Fernando dos San-
tos Maia, gerente da Rede de Transporte
da Diretoria de Operações Centralizadas
e participante da Telos com 23 anos de
Embratel. É sua primeira Copa do Mundo
na coordenação de uma equipe de 13 pes-
soas (11 da área de operações e mais dois
da área comercial).

Segundo ele, o trabalho mais intenso é
o que está sendo feito agora, dias antes
de começar a Copa, com a montagem do
Centro de Operações, iniciada no dia 2 de
maio. "Estamos energizando, montando
o site... é um desafio muito grande, que
vai elevar o padrão de qualidade da pres-
tação de serviços. “Acho”, prevê, “que essa
é a transmissão de maior audiência mun-
dial. No Brasil, certamente, é.”

Um na ativa, outro aposentado.
Em comum, a dura missão de estar numa
Copa sem poder acompanhar nenhum jogo.

Esse projeto vem sendo planejado des-
de o início de 2005, com o objetivo de pre-
parar o maior esquema de operações de
todos os tempos para um evento fora do
Brasil, com serviços de transmissão de si-
nais de TV, dados e voz, via satélite e via
cabos ópticos internacionais. A base da
Embratel na Alemanha será na cidade de
Munique, onde também fica o Centro In-
ternacional de Mídia.
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Quando da mudança do Regulamento do
Plano de Contribuição Definida (PCD), em
2005, criou-se a opção de Saque Programa-
do na aposentadoria. Essa modalidade ofe-
rece ao participante a oportunidade de de-
cidir o valor da sua renda mensal ao se apo-
sentar, ao contrário do que ocorre com o
benefício vitalício, que é determinado em
função do Saldo de Conta Total, das condi-
ções biométricas do participante (idade,
sexo e probabilidade de sobrevivência ba-
seada na Tábua Biométrica vigente) e da
taxa de juros considerada. Existem dife-
renças entre as duas opções, por isso, você
precisa analisar, com atenção, todas as ca-
racterísticas de cada modalidade na hora
de requerer o seu benefício.

O Saque Programado é mais flexível. A
renda mensal pode ser alterada, anual-
mente, com base em um  percentual en-
tre 0,5% e 2% do valor individual da Con-
ta de Saque Programado.Outra diferença
aparece no caso de falecimento do parti-
cipante: ao contrário do que acontece na
aposentadoria vitalícia, os beneficiários
podem optar por receber o saldo da conta
remanescente ou continuar usufruindo
do benefício na forma de Saque Progra-
mado ou, ainda, transformá-lo numa ren-
da mensal vitalícia.

Além disso, no caso da inexistência de
beneficiário legal e ocorrendo a perda da
condição de beneficiário, o filho maior

Saque a diferença!
Saque Programado oferece flexibilidade na hora

de receber o benefício, mas não é vitalício

de 21 anos de idade inscrito como indi-
cado receberá o saldo remanescente em
parcela única.

Por outro lado, é bom observar que, uma
vez que o saldo de conta vai decrescendo, o
benefício se encerra quando não houver
mais saldo suficiente, ao contrário da outra
modalidade, cuja renda é vitalícia. Note que
você ainda poderá trocar a sua opção para o
benefício vitalício, que será, então, calcula-
do com base no saldo remanescente.

Simule a sua renda
Em nosso site você pode realizar uma si-

mulação do seu benefício na modalidade de
Saque Programado, fazendo projeções para
qualquer data a partir do momento em que
se tornar elegível. O simulador também
fornece uma previsão de por quanto tem-
po será possível receber o benefício. Basta
informar a idade planejada para a aposen-
tadoria, o percentual que deseja receber à
vista (até um máximo de 20% do saldo to-
tal) e a renda mensal escolhida (entre 0,5%
e 2%), bem como a rentabilidade esperada
para os seus recursos.

QUER SABER MAIS SOBRE
O SAQUE PROGRAMADO?

Tel: 2121-6900 • cat@telos.org.br
www.fundacaotelos.com.br.
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Educação financeiraEducação financeiraEducação financeiraEducação financeiraEducação financeira

Empréstimo consignado, cartão de crédito,
cheque especial, crédito direto ao consumidor,
microcrédito: tudo isso é uma tentação! Alia-
da à demanda reprimida por produtos e ser-
viços, e todos nós temos alguma, é uma fór-
mula bombástica. Aumenta o consumo, ex-
plodindo o equilíbrio financeiro familiar, e
gera um alto nível de endividamento, por ve-
zes, impagável. Então, o que fazer para resis-
tir a essa chuva de dinheiro fácil? E quem já se
"molhou", como buscar o equilíbrio financei-
ro necessário para alcançar a paz e acabar com
o tormento dos endividados?

A conscientização financeira passa, obri-
gatoriamente, pela disciplina e pela perse-
verança na construção e na implementação
de um orçamento familiar voltado para a di-
minuição de desperdícios, única forma ao al-
cance de todos para a retomada do equilí-
brio financeiro.

Importante ressaltar que para sair de uma
situação de estresse financeiro é preciso adi-
ar alguns gastos para um momento melhor.
Assim, compras de presentes, viagens de féri-
as, despesas com festas de aniversário e con-
fraternização devem ser postergadas, evitan-

Presidente Associação Brasileira
de Educação Financeira (Abef),
Edmilson Loureiro de Lyra chama
atenção para a necessidade de
uma conscientização que permita
ao consumidor retomar o
equilíbrio financeiro em tempos
de tantas tentações.

do o agravamento do quadro atual de
endividamento.

Não há mágica nem guarda-chuva tão
grande que impeçam a sociedade de se "mo-
lhar" com a facilidade de crédito existente no
momento. No entanto entendemos que go-
verno, empresas e outras instituições, como
os fundos de pensão, têm um papel funda-
mental na assistência educacional de seus
funcionários e aposentados, pensando na res-
ponsabilidade social de suas ações. Esta não
deve ficar restrita somente à concessão de
empréstimos consignados, mas, principal-
mente, precisa orientá-los no uso desses re-
cursos, para que não se tornem reféns da re-
novação de crédito para manutenção e paga-
mento de suas contas e despesas diárias.

Pesquisas revelam um alto endividamento
da sociedade brasileira, e a necessidade da
educação financeira se faz urgente. Ao abor-
dar o assunto, a Fundação Telos demonstra a
seriedade com que conduz seu relacionamen-
to com funcionários e assistidos, posicio-
nando-se na vanguarda dos acontecimentos,
colaborando para que se construa uma socie-
dade mais justa e digna para todos.
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Novas regras para
empréstimos

Como já estava previsto desde o início
do ano, novas regras e limites para a con-
cessão de empréstimos passam a valer a
partir de 1º de julho. A regra segue as prá-
ticas comerciais adotadas pelo mercado e
tem o objetivo de ampliar a segurança das
operações, preservando o patrimônio de
todos os participantes.

Na ilustração a seguir você encontrará
um passo-a-passo sobre como proceder
para solicitar o seu empréstimo. Note que,
à exceção do cartão de assinaturas , todos
os documentos passam a ser parte inte-
grante do contrato firmado, o que impede
que sejam utilizados para outras aquisições
de empréstimos, mesmo após a quitação.

A partir de então, a cada contratação de
novo empréstimo, será necessário apresen-
tar um Termo de Adesão ao Contrato e um
Cartão-Proposta de Seguro. Após a apro-
vação da documentação, o acesso ao reque-
rimento via internet fica liberado.

A partir de julho, começam a valer as novas regras para
concessão de empréstimos simples. Confira o que vai mudar.

Entenda o que muda

I. Para os Participantes Ativos e
Autopatrocinados

> Os limites máximos passam a corresponder
ao menor valor entre  5 vezes o Salário Apli-
cável; o Saldo da Conta de Contribuições
Individuais líquido ou R$ 100 mil.

> A prestação mensal, no entanto, não pode-
rá ser superior a  30% do Salário Aplicável.

> Caso o participante esteja ou se torne ele-
gível a uma aposentadoria dentro do prazo
previsto para quitação do empréstimo, a
prestação mensal estará limitada ao menor
valor entre 80% de um benefício TELOS hi-
potético (no PCD corresponde a 0,5% do
Saldo de Conta ou, no PBD, ao Salário de
Participação de Referência) e 30% do salá-
rio sobre o qual o participante contribui
para a TELOS.
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Encaminhar para a TELOS
o Termo de Adesão ao

Contrato, Cartão-Proposta
de Seguro de Vida em
Grupo Prestamista e

Cartão de assinaturas*
com firma reconhecida

por autenticidade.

Após a aprovação da
documentação, o

Formulário de Confirmação
do empréstimo é liberado

na internet. Preencha o
formulário no site, com o

valor e o prazo para
pagamento.

O dinheiro será
depositado na

conta-salário ou na
conta bancária

cadastrada junto à
TELOS, na data prevista

no calendário.

Passo a Passo do Empréstimo

* Somente na primeira contratação.

II. Para os Aposentados e Pensionistas

> O limite máximo será de 5 vezes a Renda
Global (Benef. TELOS + Benef. INSS) ou
R$ 100 mil.

> A prestação mensal não pode ultrapassar
o menor valor entre 80% do Benefício TELOS
e 30% da Renda Global.

> No caso de participante em Saque Progra-
mado, o benefício TELOS utilizado para de-
finir a prestação será sempre o valor cor-
respondente a 0,5% do Saldo da Conta de
Saque Programado.

PRAZO DE NÚMERO DE
AMORTIZAÇÃO PRESTAÇÕES PAGAS

12 meses 3

18 meses 4

24 meses 5

36 meses 6

III. Para todos os participantes

> a contratação de novos empréstimos, pro-
cesso mais conhecido como renovação, pas-
sará a exigir um número maior de presta-
ções pagas, conforme o prazo de amortiza-
ção do empréstimo:
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Apresentações de música clássica, muitas delas gratuitas,
são cada vez mais prestigiadas pela população

Quase não toca em rádio, carece de di-
vulgação, mas tem um espaço cativo e cada
vez maior. Em museus, igrejas, associações,
escolas e centros culturais, a música clás-
sica atrai um público variado. Além dos
mais velhos, nas platéias se vêem jovens,
estudantes e trabalhadores que aprovei-
tam a hora do almoço ou a saída do expedi-
ente para ouvir boa música.

Só no mês de junho, a programação clás-
sica no Rio de Janeiro e em Niterói totaliza
mais de cem eventos, muitos deles de gra-
ça, com participação de músicos nacionais
e estrangeiros e um repertório que vai da
música renascentista à contemporânea. E
uma boa fonte de consulta para quem
quer saber mais é o portal Viva Música

(www.vivamusica.com.br). Lá é possível
ter acesso à programação completa no Dis-
trito Federal e nas cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre e Curitiba, entre outras.

Veja alguns bons espetáculos de graça
programados para as próximas semanas:

Brasília (DF) • 11/06/2006 • 11h
Silvio Barbato rege Sinfônica do Teatro
Nacional Claudio Santoro
Parque da Cidade

Porto Alegre (MG) • 18/06/2006 • 19h
Rosana Lanzelotte se apresenta ao lado
da Orquestra da Ulbra
Associação Leopoldina Juvenil

Belo Horizonte (MG) • 21/06/2006 • 12h30
Grupo de Percussão do Cefar em
concerto • Conservatório UFMG

Niterói (RJ) • 25/06/2006 • 18h
Mozart pelas sopranos Chiara Santoro e
Marina Considera e a pianista Letícia
Lima Fundação Cultural Avatar

Rio de Janeiro (RJ) •07/07/2006 • 19h30
Tato Taborda, Alexandre Fenerich e Maria
Alice Poppe no espetáculo "Interferências"
Centro Cultural Telemar

São Paulo (SP) • 30/07/2006 • 18h
Compositoras e poetisas das Américas
em concerto • CENA - Centro de Encontro
das Artes

Clássicos e populares
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Pesquisa divulgada pelo Ministério da
Saúde no final de abril mostra que, no Bra-
sil, as mulheres começam a fumar cada vez
mais cedo, aos 12 anos. Entre os homens,
o hábito tem início entre os 15 e os 17 anos.
As conseqüências para elas são piores, pois
o fumo provoca o envelhecimento precoce
e, no caso de gestantes, pode afetar o bebê,
podendo até mesmo ocasionar sua morte.

Em 31 de maio comemorou-se o Dia
Mundial sem Tabaco, mas os números não
encorajam qualquer festa. O tabagismo é
responsável por cerca de 200 mil mortes
por ano no país. Em todo o mundo, 2 mi-
lhões de pessoas morrem de doenças rela-
cionadas ao consumo de tabaco.

No Brasil, entrou em vigor no dia 1º de
fevereiro o Decreto nº 5.658, que deter-
mina o cumprimento integral da Conven-
ção-Quadro sobre Controle do Uso do Ta-
baco. O documento é um tratado interna-
cional da Organização Mundial de Saúde

para a redução do consumo de cigarros e
de outros produtos derivados do tabaco.
A convenção estabelece uma série de me-
didas de prevenção e combate ao consu-
mo de cigarro, além de restrições à publi-
cidade do fumo.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca)
mantém em seu site uma área inteiramen-
te dedicada a informações sobre os
malefícios do tabaco e formas de controle
do tabagismo, com direito a um passo-a-
passo sobre como parar de fumar. Visite
www.inca.gov.br/tabagismo para conferir.
O Inca mantém ainda o serviço Disque Pare
de Fumar, que pode ser consultado pelo te-
lefone 0800-7037033. Para mais informa-
ções, visite também o site da Rede Tabaco
Zero, em www.tabacozero.net. A rede é com-
posta por organizações da sociedade civil,
associações médicas, comunidades científi-
cas, ativistas e pessoas interessadas em coi-
bir a expansão do tabagismo.

Onde há fumaça,

há doença

Não há o que
comemorar no Dia
Mundial sem Tabaco.
Pesquisa recente mostra
que mulheres começam
a fumar aos 12 anos
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Censo Previdenciário do INSS

Até janeiro de 2007, todos os aposentados e pensionistas do convênio
firmado entre a TELOS e o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) serão chamados para fazer seu recadastramento no Censo
Previdenciário do INSS. É preciso aguardar a convocação, que será
enviada por carta pela própria TELOS.

O mês para o recadastramento dos assistidos é determinado de acordo com
o final do seu número de benefício do INSS (NB), excluindo-se o dígito de
verificação. Quando convocado, os aposentados ou pensionistas terão de ir
a qualquer agência do Banco do Brasil levando identidade, CPF, PIS/Pasep,
título de eleitor e comprovante de residência, além da carta de convocação.

Vale lembrar que o não comparecimento nos prazos estabelecidos pode
resultar na suspensão do benefício pelo INSS e também, no caso dos
participantes do PBD, da respectiva complementação oferecida pela
TELOS. Caso esteja impossibilitado de comparecer, o assistido deve enviar
um representante legal ou um procurador.

Recadastramento Anual da TELOS

Terminou no dia 2 de junho o prazo para o recadastramento anual dos
aposentados que recebem benefícios da TELOS, importante passo para
garantir o recebimento da aposentadoria mensal. Quem perdeu o prazo,
precisa agora correr para evitar ter seu benefício suspenso. Entre em
contato com a Central de Atendimento TELOS (CAT) para saber como
proceder.

A próxima etapa será o recadastramento dos pensionistas da TELOS, que
terá início em setembro de 2006. Fique atento!

Auxílio-funeral tem novo telefone

O telefone dos serviços de auxílio-funeral (Prev Vida ou Decessos) da
Mapfre mudou. A partir de agora, quando necessitar da assistência, ligue
para 0800-7757196. cu
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