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editorial
> O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho e, para 
reforçar a importância da data, a TELOS decidiu abordar nesta edição do 
Em Linha a questão da  sustentabilidade. Todos sabemos da importância 
de se promover ações que não prejudiquem a natureza e proporcionem, 
consequentemente, uma vida mais saudável e duradoura a todos.
 Se a missão da Fundação é colaborar para que seus Participantes tenham 
um futuro mais tranquilo, nada mais importante do que se preocupar com 
um cotidiano sustentável.  O mesmo princípio que nos estimula a  poupar 
uma parte de nossos rendimentos para a previdência complementar, deve 
ser aplicado também em relação à economia de recursos naturais,  cada 
vez mais escassos em nosso mundo. 
 É o que defende o técnico em telecomunicações e biólogo  Mauro Andrade, 
Participante Ativo da TELOS. Com um longo histórico de atividades em prol 
da natureza, Andrade demonstra uma grande esperança com as crianças. 
Se educadas corretamente, elas poderão alterar o quadro das mudanças 
climáticas em que vivemos.
 O informativo também traz dicas sobre exercícios físicos. E em relação 
aos aspectos financeiros, trata do correto envio de documentos que ajudará 
a agilizar o seu pedido de empréstimo.
 Com a certeza de que novos ares, mais puros, estão por vir, desejamos 
uma boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

Por um mundo sustentável
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A TELOS tem procurado simplificar o processo 
de concessão de empréstimos para que os partici-
pantes possam contar com os recursos com maior 
rapidez e sem burocracia.  

Para que isso ocorra, no entanto, é necessário aten-
ção à remessa de documentos, pois se eles estiverem 
corretamente impressos, preenchidos e assinados, o 
valor dos empréstimos poderá ser confirmado, em, 
no máximo, 24 horas (dia útil) após o recebimento da 
documentação e aprovação pela TELOS.

As principais incorreções que nos obrigam a 
solicitar nova documentação são:

1) Preenchimento indevido da declaração 
Pessoal de saúde
Nos casos de empréstimos superiores a  

R$ 50.000,00 responda o questionário da Declaração 
Pessoal de Saúde, assine no campo “Assinatura do 
Proponente” e se for aposentado informe no campo 
“Ocupação” se é aposentado por contribuição/idade 
ou invalidez. Se a concessão for inferior a este valor 
não preencha a Declaração Pessoal de Saúde, mas 
assine no campo “Assinatura do Proponente”.

2) imPressão fora do Padrão
O padrão para impressão deve ser A4. O texto da 

Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista cortado 
nas margens invalida o documento. O número do 
Termo de Adesão ao Contrato Mútuo deverá estar 
preenchido e o texto sem cortes.

3) Quebra de Páginas incorretas.
No caso da Proposta de Adesão ao Seguro 

Prestamista, o mutuário deverá assinar somente 
o final da segunda página, no campo “Assinatura 
do Proponente”. A logomarca da Bradesco Vida e 
Previdência deverá constar no cabeçalho das duas 
páginas e o número do contrato estar visível no 
canto superior direito da segunda página. 

4) imPressão frente e verso
Cada documento deve ser impresso numa única 

página.

5) assinatura
O Cartão Assinatura, que será enviado uma úni-

ca vez ou quando alterar assinatura, deve apresen-

Empréstimos: veja como agilizar a concessão
tar reconhecimento de firma por autenticidade ou 
semelhança em cartório, caso o empréstimo não 
seja solicitado durante atendimento presencial na 
Central de Atendimento. 

documentação enviada. É hora de 
confirmar seu empréstimo: 

Aguarde a aprovação da documentação atra- •
vés de seu e-mail ou acompanhe a aprovação, 
através da Área Exclusiva do site, no módu-
lo “Documentos de concessão”, no campo 
“Status”. A indicação “Aprovado” habilita seu 
acesso ao requerimento do empréstimo;
Obtida a aprovação, retorne ao menu “Em- •
préstimo” e em seguida clique em “Solicitação 
de Empréstimo”;
Defina a data do crédito no calendário dispo- •
nível na página e clique no botão “Simular”.
Informe o prazo, o valor da prestação ou valor  •
pretendido e clique no ícone da calculadora. 
Confira o resultado da simulação e, estando de  •
acordo, clique em “Confirmar a Concessão”.
Em seguida o sistema apresentará o Formulário  •
de Concessão de Empréstimo – FCE que deverá 
ser impresso e guardado em seu poder.

•	 Os	prazos	de	concessões	disponíveis	são	12,	
18,	24	e	36	meses.	

•	 A	amortização	ou	a	liquidação	antecipada	
poderão	 ser	 feitas,	além	do	desconto	em	
folha,	através	do	boleto	de	cobrança,	depó-
sito	bancário	identificado	ou,	em	cheque,	
diretamente	na	Central	de	Atendimento	
da	TELOS.	

•	 Agora,	 na	 renovação	 do	 empréstimo	 é	
possível	requisitar	um	valor	inferior	a	três	
salários	mínimos,	desde	que	o	saldo	deve-
dor	inicial	seja	superior	a	este	montante.	

Dúvidas sobre o tema? clique aqui! + Dúvidas sobre o tema? clique aqui! +
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O planeta está passando por mudanças cli-
máticas que podem afetar, num futuro próxi-
mo, o cotidiano de todos. A cada ano, ouvimos 
falar de mais e mais catástrofes ambientais 
-fortes chuvas e alagamentos contrastam 
com secas e queimadas- e nos preocupamos 
com a Terra que deixaremos para as próximas 
gerações. A preocupação, no en-
tanto, pode se transformar em 
mobilizações em prol de uma 
sociedade mais sustentável. 
Exemplos não faltam.

Na Embratel já há gente se 
mexendo para tornar o meio 
ambiente mais limpo. Mauro 
Andrade, técnico de teleco-
municações da empresa desde 
1997, é uma dessas pesso-
as. Quando ainda era estu-
dante do Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (Cefet-
Rio), Andrade começou a 
se interessar por questões 
ambientais e percebeu que, para resolvê-las, 
seria preciso pensar não só na natureza, mas 
também nas atitudes cotidianas.

Com um amigo, Claudio de Souza Furtado, 
também empregado da Embratel, fundou uma 
organização não governamental (ONG), a 
Organização Cultural Alternativa (OCA), em 
1998, um ano depois de ingressar na empresa 
de telefonia. “Nossa intenção era trabalhar o 
ser humano a partir de três aspectos integra-
dos: o social, pois temos necessidades básicas, 

como fome, vestimenta, moradia; cultural, 
uma vez que estamos inseridos em uma cultu-
ra que influencia hábitos, costumes e valores; 
e ambiental, pois o ser humano esta inserido 
no meio que o cerca, fazendo parte dele, já 
que todas as suas ações o afetam, direta ou 
indiretamente”, explica.

Por oito anos, nos horários 
vagos, desenvolveu projetos 
de educação ambiental e de 
reaproveitamento de lixo. 
Jovens do bairro carioca do 
Engenho Novo, por exemplo, 
transformaram-se em agentes 
ambientais a partir de ativida-
des de reciclagem no lixão de 
Itaoca, em São Gonçalo. 

À medida que se envolvia 
com essas ações, Andrade se 
aprofundava no assunto e fazia 
cursos que aumentaram seu 
conhecimento sobre meio am-
biente. Tornou-se biólogo com 
especialização em Habitações 

Saudáveis e Desenvolvimento Sustentável 
pela Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) e, 
em seguida, criou uma empresa de consultoria 
ambiental, a Ecoar. Hoje, além de trabalhar no 
turno da noite na Embratel, é coordenador 
de Fatores de Riscos Biológicos da Vigilância 
Ambiental em Saúde e Saúde do Trabalhador 
da prefeitura de Itaboraí, Rio de Janeiro.

Com o conhecimento acumulado em tantos 
anos de trabalho e estudo, Andrade sabe o 

Futuro Sustentável: faça a sua parte
Ações simples ajudam a tornar a Terra sustentável - Participantes se 

engajam no movimento ambientalista 
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Dúvidas sobre o tema? clique aqui! +

que é necessário para que as pessoas ajudem 
o meio ambiente: envolvimento diário e cons-
ciência de seus atos. “Acredito que todos de-
vemos refletir constantemente sobre nossas 
ações, crenças e valores. Ato simples, mas de 
grande importância, é a educação ambiental 
para as crianças. Devemos servir de exemplo, 
separando o lixo úmido do seco, não trocan-

do de celular a todo o momento, utilizando 
água de forma mais racional, comprando 
produtos com poucas embalagens, usando 
mais os transportes de massa, consumindo 
alimentos da estação, não queimando o lixo 
e valorizando práticas socioambientais das 
empresas”, resume.

Dia Mundial do Meio Ambiente
Em 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1972 como forma de marcar a abertura da 
Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano, primeiro evento mundial a discutir 
exclusivamente o tema. Seu objetivo é mostrar o lado humano das questões ambientais, 
capacitar as pessoas a se tornarem agentes de desenvolvimento sustentável e advogar 
parcerias para garantir que todas as nações e povos desfrutem um futuro mais seguro e 
mais próspero.

dicas de consumo Sustentável

Separe seu lixo:  
tenha potes separados para 
latas, vidros, restos de comida 
e papéis. Peça ao síndico de seu 
prédio para chamar empresas 
de coleta seletiva para recolher 
os descartes.

Pense no que compra:  
dê preferência a produtos feitos 
de maneira sustentável, que 
reciclem materiais etc.

Poupe água: Se metade das 
famílias de uma cidade de 100 
mil habitantes reduzisse o 
tempo de chuveiro aberto de 
10 para 5 minutos no banho 
diário, economizaria água para 
abastecer toda a cidade por 
quase dois meses. Em ainda 
pagaria uma conta mais barata.

Economize energia:  
verifique se a porta da geladeira 
está fechando corretamente e 
não deixe os eletrodomésticos 
ligados em stand-by.

Utilize transporte público:  
você precisa mesmo tirar o carro 
da garagem todos os dias?

Reutilize produtos e 
embalagens:  
para que jogar fora o que pode 
se transformar em utilidades?

Aja: cobre de empresas e do 
poder público ações pelo bem 
do meio ambiente.
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Dúvidas sobre o tema? clique aqui! + Dúvidas sobre o tema? clique aqui! +

É preciso pensar no futuro financeiro e físico

Não é de hoje que você sabe ser preciso 
poupar um pouco a cada mês para ter uma 
aposentadoria tranquila e por isso faz sua 
contribuição mensal para TELOS, visan-
do um futuro financeiro tranquilo. 
Mas de que adianta ter recursos 
se a saúde não estiver boa? 
Por isso é importante não 
deixar de investir também 
nos músculos, em especial 
o coração, e no pulmão.

“Para quem está pró-
ximo da aposentadoria, 
a prática cotidiana de 
exercícios é muito im-
portante”, afirma Renan 
Melo, coordenador de academia 
e pós-graduado em Fisiologia do 
Exercício e Avaliação Morfofuncio-
nal. “Quanto mais a idade avança, 
maior a importância de se preparar 
fisicamente para que o cotidiano não 
mude”.

Segundo Melo, com a idade é normal 
as pessoas começarem a perder equilí-
brio, além de massa óssea e muscu-
lar. “Quanto mais exercício, menos 
declínio”, explica. Hoje há uma série 
de exercícios voltados justamente para 
diminuir o impacto da idade no dia a dia. 
Entre eles, os chamados exercícios funcio-
nais, que simulam atividades cotidianas 
para que ninguém deixe de fazer o que está 
acostumado.

“Há atividades que simulam subidas em 

escadas, caminhadas em terrenos acidentados 
e outras práticas que fazem parte do nosso 
cotidiano e não podemos deixar de fazer”, 
afirma o professor.

Os profissionais recomendam que, 
antes de começar atividades físicas, 

todos procurem um médico para 
fazer um exame geral para assim 
ter a garantia de que estão aptos 
a pratica esportiva. Vale lembrar 
que cada corpo é diferente e, 
portanto, vai responder de 
forma distinta e se adaptar a 

estímulos distintos.
Então, depois de se consultar um 

médico e obter um diagnóstico do 
que fazer, é hora de se matricular na 

academia ou mesmo fazer exercícios 
em casa ou ao ar livre. Os exercícios 
aeróbicos, aqueles de maior duração, 
como caminhadas e corridas, são es-
senciais para aumentar a capacidade 
respiratória  e melhorar a circulação do 
sangue pelo corpo. Já os anaeróbicos 
são os que trabalham a força, como a 
musculação. Neste caso, vale usar car-
gas que gerem esforço apropriado ao 
corpo, mas que, ao mesmo tempo, não 
demandem força desproporcional, que 
pode causar contusões.

Atenção também para a coluna, cuja 
flexibilidade e estabilidade são essen-

ciais para a saúde de qualquer um, e para a 
respiração, responsável pela dosagem correta 
de oxigênio no corpo.

Não basta investir dinheiro para usufruir de uma aposentadoria 
tranquila, é necessário também fazer a saúde render
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A concessão de benefícios é um dos pro-
cessos da TELOS certificado pela Norma ISO 
9001:2008 e, portanto, todas as suas fases 
são monitoradas.   

Após o recebimento do primeiro paga-
mento, entrevistamos por telefone todos 
os aposentados para 
avaliarmos o processo 
de concessão - informa-
ções prestadas , atendi-
mento, recebimento do 
contracheque etc. Não 
raro, nestas entrevistas, 
vemos que alguns ficam 
surpresos com o valor 
da renda: uns muito 
satisfeitos, outros nem 
tanto. 

O valor da aposen-
tadoria, no entanto, 
não deve ser surpresa 
para ninguém, pois há 
meios de conhecê-lo 
antecipadamente. O 
simulador de benefícios 
disponível no site permite 
que se experimente todos os cená-
rios possíveis, justamente para que você saiba 
com quais valores de renda poderá contar. 
Lembrando sempre que os benefícios estão 
sujeitos à tributação de imposto de renda na 
fonte, de acordo com o regime (regressivo ou 
progressivo) escolhido por cada um. 

É importante ressaltar que, no caso de ren-
da mensal vitalícia, o cálculo tem por objetivo 

transformar em renda o montante acumulado 
pelo participante. Mas não é só o Saldo de 
Conta Total, formado pelas contribuições in-
dividuais, pelas efetuadas pelo patrocinador  
e rendimentos auferidos ao longo do tempo, 
que determina o valor. A idade (por meio da 

tábua de longevidade), o 
sexo e a taxa de juros do 
plano de custeio são fa-
tores determinantes.

Caso a opção seja 
pelo Saque Programa-
do, forma de  benefício 
mensal não vitalício, é 
ainda mais simples co-
nhecer o valor da ren-
da. Nesta modalidade 
é o aposentado quem 
escolhe o percentual 
de retirada mensal, 
entre 0,5% e 2% do 
Saldo de Conta To-

tal.  O simulador, neste caso, ajuda a estimar 
o período de manutenção do benefício e valor 
ao longo do tempo, de acordo com as rentabi-
lidades futuras estimadas pelo Participante. 

Mesmo longe da data provável da aposenta-
doria é possível simular o valor do benefício. O 
resultado servirá inclusive para que você refli-
ta se a sua contribuição mensal será suficiente 
para a concessão da aposentadoria almejada. 
Quanto mais precoce for a simulação, mais 
fácil será ajustar suas contribuições de modo 
a alcançar o seu objetivo.

Dúvidas sobre o tema? clique aqui! + Dúvidas sobre o tema? clique aqui! +

Benefícios de renda mensal sem surpresas 
TELOS oferece ferramentas para calcular o valor da renda
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Uma importante decisão que precisa ser to-
mada pelos novos participantes é a escolha de 
um regime tributário para suas contribuições. 
As alternativas são o tradicional regime pro-
gressivo ou o regressivo criado pela Lei 11.053 
de 2004. Entenda as principais diferenças.

Pelo regime progressivo, o mesmo utilizado 
pelas empresas no cálculo do imposto de renda 
retido sobre os salários, a TELOS retém e recolhe 
o IR de acordo com o valor do benefício pago ao 
Assistido, em alíquotas que vão de zero (isen-
to) para rendimento mensal até R$ 1.566,61 a 
27,5% para valores acima de R$ 3.911,63. Para 
os resgates, de acordo com a legislação em vigor, 
o procedimento adotado é o mesmo que para o 
pagamento dos benefícios, sendo que a alíquota 
utilizada é de 15%, a título de adiantamento, 
independente do valor resgatado.

Os valores retidos na fonte sobre os paga-
mentos de benefícios e resgates, informados 
no comprovante de rendimento, devem ser 
lançados na Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda, podendo, então, haver 
restituições ou necessidade de pagamento de 
valores extras.

Já no regime regressivo, quanto mais tempo 
o Participante deixar seu dinheiro acumulado 
no plano, menor será a alíquota de Imposto 
de Renda a pagar.  A alíquota varia entre 35%, 
para recursos com Prazo de Acumulação de 
até dois anos, e 10% para recursos com Pra-
zo de Acumulação superiores a dez anos. No 
quadro ao lado explicamos as formas e como 
se verifica o Prazo de Acumulação.  

No regime regressivo a tributação é exclu-
siva na fonte, devendo o valor descontado a 

Regime Tributário: Progressivo ou Regressivo?
 A escolha é feita em até 30 dias após a inscrição no PCD e é irreversível.

Dúvidas sobre o tema? clique aqui! +

título de imposto de renda ser lançado na De-
claração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
no campo específico ao rendimento com esta 
característica, não cabendo qualquer tipo de 
ajuste sobre o valor recolhido pela TELOS. 

Para os participantes que escolhem a Tabela 
Regressiva de imposto de renda e optam pelo 
pagamento de benefício na forma de renda 
vitalícia, o Prazo de Acumulação será calcu-
lado com base no critério do PMP - Prazo 
Médio Ponderado, e para os participantes que 
optaram pelo resgate ou pelo pagamento de 
benefícios na forma de saque programado, 
o Prazo de Acumulação será calculado com 
base no critério do PEPS - Primeiro que Entra 
Primeiro que Sai. 

calculando o Prazo:

Para o cálculo do prazo de acumulação são 
adotados os métodos conhecidos como:

PMP - Prazo Médio Ponderado onde 
se calcula a média ponderada de perma-
nência das contribuições em função do 
valor e tempo de permanência de cada 
uma delas, para definição da alíquota de 
imposto de renda, ou 

PEPS - Primeiro que Entra Primeiro 
que Sai onde as primeiras contribuições 
vertidas para o plano serão as primeiras 
a serem utilizadas para pagamento dos 
benefícios, considerando o tempo de 
permanência de cada uma delas indivi-
dualmente para a definição da alíquota 
do imposto a ser aplicada sobre ela.

C o l u n a  •  s ó  f a l t a  v o C ê
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O Portal de Educação Financeira e Previdenciária da TELOS está com uma novidade. A se-
gunda etapa do curso de educação é totalmente audiovisual. A cada 15 dias, uma nova palestra, 
em vídeo, produzido pela BM&FBOVESPA, será disponibilizado para os Participantes.

Para assistir aos vídeos é preciso fazer login no Portal de Educação e clicar no botão 
“Vídeos”. Uma nova janela se abrirá e nela haverá um 
link para os vídeos escolhidos pela TELOS para você.

Na página a ser aberta estará o vídeo e de lá é pos-
sível navegar por outros conteúdos produzidos pela 
BM&FBOVESPA, com dicas sobre planejamento fi-
nanceiro, investimentos, consumo consciente, além 
de entrevistas com especialistas sobre como fazer seus 
recursos renderem mais ao longo da vida.

A introdução de vídeos no Portal de Educação é mais 
uma ação da TELOS para aumentar seus conhecimentos 
sobre finanças. Um dos objetivos deste Programa é prover ferramentas 
para que os Participantes tomem decisões conscientes sobre seu futuro 
e assim garantam seu bem estar. 

Segunda etapa do Curso de Educação Financeira

Programa de Educação Financeira e previdenciária agora é audivisual 

regime Progressivo:

Base de Cálculo Alíquota
Até 1.566,61 0
De 1.566,62 até 2.347,85 7,5%
De 2.347,86 até 3.130,51 15%
De 3.130,52 até 3.911,63 22,5%
Acima de 3.911,63 27,5%

Em 4/2011

regime regressivo:

Prazo de Acumulação                                            Alíquota
Até 2 anos 35%
Acima de 2 anos até 4 anos 30%
Acima de 4 anos até 6 anos 25%
Acima de 6 anos até 8 anos 20%
Acima de 8 anos até 10 anos 15%
Acima de 10 anos 10%

opção irreversível
Os participantes inscritos nos planos de 

previdência antes da Lei 11.053 tiveram 
todo o ano de 2005 para optar pela tabela 
regressiva. Depois desta data a legislação 
encerrou a possibilidade de adesão ao novo 

regime.  Os novos Participantes, ao se ins-
creverem no PCD da TELOS, têm 30 dias 
para decidir. Não havendo uma escolha for-
mal, ele estará, automaticamente, no regime 
progressivo.

Confira abaixo as diferentes tabelas: 

Dúvidas sobre o tema? clique aqui! +
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Eleitos os novos gestores da Pame

Em 29 de abril foram eleitos os novos gestores da Associação de Assistência Plena em 
Saúde (Pame). Antigos colegas da Embratel e aposentados da TELOS, os novos diretores e 
conselheiros cumprem mandato até 2014. 

A direção executiva está a cargo de Erçal Calvet, como diretor presidente; Décio Gonçalves, 
diretor executivo responsável pela administração, financeiro, recursos humanos e 
tecnologia da informação; e Izaquiel Gielman, diretor executivo encarregado de operações, 
comercial e atendimento. 

O Conselho Deliberativo será presidido por Mauro Xavier e contará com Hugo Quevedo, 
José Roberto de Abreu, Helio Manoel dos Santos Filho e Erçal Calvet. Já o Conselho Fiscal 
terá como presidente Joatan Olmo. Tito Oliveira e Carlos Heleno Netto completam o quadro. 

inVESTimEnToS - Prazo para alteração de Perfil está próximo. 

Ainda falta um pouco, mas já é bom ficar atento ao prazo de escolha de gestores e do perfil 
de investimento do Plano de Contribuição Definida (PCD). Os Participantes ativos 
interessados em fazer alterações devem realizá-las, por meio do site da TELOS, de 19 de 
setembro a 14 de outubro. 

Já os Assistidos têm de 10 a 31 de outubro para optarem por mudanças no perfil de 
investimento, no percentual da renda mensal e na opção pelo recebimento do abono anual 
em Saque Programado.

Navegando no nosso Portal de Educação, você pode se preparar através do curso de 
e-learning, realizando o teste para saber o seu perfil de investidor e assistindo aos vídeos. 
Não deixe de conferir.

Evolua com consumo consciente

A TELOS, através da campanha Evolua de consumo consciente (criada em 2008), 
está fazendo a sua parte. 

Muitos Participantes Ativos e Assistidos já aderiram ao combate de desperdício de 
papel. Você também pode contribuir. Acesse o menu “Evolua” na Área Exclusiva do 
nosso site e indique a sua opção em receber documentos e informativos por e-mail.

Participe! Evolua e evite o desperdício.
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