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> Este é um período do ano muito importante para 

Assistidos e Ativos da TELOS. É o momento, para os 

que ainda trabalham, de pensar com mais calma em 

seus planos para a aposentadoria, seus objetivos de 

consumo e de investimentos. E, para os aposentados 

em Saque Programado, de analisar a evolução do seu 

patrimônio e os projetos para o ano que vem de modo a 

adequá-los ao valor do benefício. Afinal, chegou a hora 

dos interessados alterarem seu perfil de investimentos 

e outras opções financeiras.  Esta edição do Em Linha 

está dedicada a lhe ajudar.

 Além dos interesses  individuais, os coletivos também 

se fazem presente, por isso lembramos da proximidade 

da eleição dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da TELOS 

para mandato entre 2011 e 2014.

 E, sempre lembrando que o Em Linha é para ser lido 

em família, adiantamos a novidade que o Portal de 

Eduacação Financeira vai proporcionar aos pimpolhos 

no mês em que se comemora o Dia das Crianças.

 Você notará, inclusive, mudanças no projeto gráfico 

do Em Linha, agora mais moderno e colorido. 

 Aproveite o máximo desta edição. Ao final de cada 

matéria existe um link para você encaminhar suas 

dúvidas, críticas e sugestões, não deixe de usá-lo. 

 Boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

MoMento de decisões

e d i t o r i a l expediente
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Está aberto até 5 de outu-
bro o prazo para inscrição de 
chapas para a eleição de dois 
representantes de Participan-
tes no Conselho Deliberativo 
e de um para o Conselho 
Fiscal da TELOS. As eleições 
estão marcadas para 9, 10 e 
11 de novembro. 

As chapas devem ser for-
madas por um candidato e 
um suplente. Poderão se ins-
crever qualquer Participante 
ou Assistido, desde que ins-
crito em um plano da TELOS 
até um mês antes do pleito 
e que estejam em dia com 
as contribuições. É preciso 
também atender aos requi-
sitos previstos para na Lei 
Complementar 109, ou seja, 
ter experiência comprovada 
em atividades financeiras, 
administrativas, contábil, ju-
rídica, fiscal ou de auditoria;  
não ter sido condenado por 
algum crime e não ter sofrido 
penalidade administrativa 
por infração das regras da 
seguridade social ou como 
servidor público.

Abertas inscrições para  
membros dos Conselhos

Prazo para inscr ição termina em 5 de outubro.  
Serão preenchidas vagas nos Conselhos Del iberativo e  Fiscal

DúviDas? clique aqui! ?

Para se candidatar, é pre-
ciso protocolar carta na 
Central de Atendimento TE-
LOS ou enviar email para  
candidatura@telos.org.br 
dirigido ao Presidente da 
Comissão Eleitoral. A inscri-
ção deve conter currículo do 
candidato, plataforma e docu-
mentos (a lista completa pode 
ser lida no Edital ).

Um mês antes da eleição, 
a TELOS divulgará os no-
mes dos candidatos e chapas 
para que os eleitores possam 
conhecê-los e fazer suas es-
colhas. A votação será feita 
pela internet, através do site 

da TELOS.  Os Aposentados, 
Participantes Vinculados e 
Autopatrocinados poderão, 
alternativamente, utilizar 
as cédulas para votação. As 
mesmas serão enviadas pelos 
Correios junto com instruções 
de voto.

A divulgação dos resul-
tados ocorrerá a partir de 
18 de novembro. Os eleitos 
serão empossados em 23 de 
novembro.

A competência e atribuições 
dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal está determinada do 
Estatuto de TELOS, disponível 
no site da Fundação. 
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Como acontece nesta época 
do ano, Participantes em ati-
vidade e Assistidos em Saque 
Programado do PCD podem re-
avaliar suas opções financeiras.  
Para isso, é preciso ficar atento 
aos prazos e conciliar as esco-
lhas aos seus objetivos e avaliar 
à disposição a riscos. 

Os Participantes Ativos, Vin-
culados ou Autopatrocinados 
têm até 14 de outubro para 
optar por mudanças. As alte-
rações permitidas incluem o 
Fundo de Investimentos onde 
seu dinheiro ficará alocado e, 
consequentemente, o Gestor e 
os percentuais de aplicação em 
renda fixa e renda variável. 

As mudanças valerão de 1 
de novembro deste ano a 31 de 
outubro de 2012. Quem não se 
manifestar poderá ter a carteira 
rebalanceada de modo a pre-
servar a última configuração de 
investimentos escolhida.

O prazo para os Assistidos 
em Saque Programado é di-
ferente. De 10 a 31 de outu-
bro, haverá oportunidade de 
modificar não só o perfil, mas 
também o percentual da renda 
mensal. Nesse período também 
é permitido optar pelo recebi-
mento do abono anual (13º) 
referente a 2011. Quem não se 

manifestar ficará com o perfil 
correspondente à ultima mani-
festação, podendo ocorrer reba-
lanceamento da carteira caso os 
percentuais relativos ao perfil 
estejam desajustados. Leia, 
nesta matéria, informações 
sobre o rebalanceamento.

Conheça os gestores
Todos os recursos são admi-

nistrados por gestores especia-
lizados, escolhidos pela TELOS 
em função da experiência no 
mercado, competência e resul-
tados obtidos. 

Este ano, após processo de ava-
lição, a Diretoria Executiva decidiu 
substituir o gestor do  Etna - Fun-
do de Investimentos em Ações, 
agora a cargo da Western Asset 
Management (Legg Mason). O 
outro gestor de renda variável é o 
Lokon Fundo de Investimento em 
Ações (Bradesco Asset).

Já as opções em renda fixa 
são o Krakatoa Fundo de Inves-
timento Multimercado (cujo 
gestor é o BB DTVM), Kilawea 
Fundo de Investimento Multi-
mercado (Western Asset/Legg 
Mason) ou Vesúvio Fundo de 
Investimento Multimercado 
(HSBC Global Asset). 

As rentabilidades obtidas 
por cada um dos gestores, nos 

últimos meses e anos, podem 
ser conhecidas neste link.

Rebalanceamento - É  preciso 
ficar atento às variações nas 
composições dos fundos. Em 
face das diferentes rentabili-
dades de renda fixa e de renda 
variável nos últimos doze meses, 
seus percentuais de investimen-
to podem ter mudado. 

Há um ano, por exemplo, um 
participante que optou por di-
vidir seus recursos meio a meio 
em ações e renda fixa, pode hoje 
ter uma divisão de 40% e 60%, 
respectivamente, devido ao fato 
de a bolsa não ter apresentado 
um bom desempenho. Nesse 
caso, se não houver manifesta-
ção, você vai automaticamente 
tirar parte do seu patrimônio 
da renda fixa e mandar para a 
variável, de forma a manter a 
relação de 50% e 50% escolhida 
antes. Caso não queira que isso 
aconteça, opte por manter sua 
atual relação de 40% e 60%.

Aplicações - Saber sua dispo-
sição a risco é importante para 
definir qual percentual de suas 
aplicações irá para cada tipo 
de investimento. Os fundos de 
renda variável, por se tratarem 
de investimentos em ações, estão 

Perfil de Investimentos:  
Avalie suas escolhas
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mais sujeitos a variações. Em um 
ano podem render muito e em 
outro apresentar resultado ne-
gativo. Quem não quiser correr 
o risco de grandes variações deve 
concentrar seus investimentos 
na renda fixa. 

É preciso reforçar, no entanto, 
que estamos falando de aposen-
tadoria, ou seja, um plano de 
longo prazo. A duração desse pe-
ríodo varia para cada um - pode 
ser dez anos para uns e 30 para 
outros e, embora, não existam 
regras rígidas para a divisão de 
percentuais, uma dica é válida: 
quanto mais próximo você esti-
ver da data da aposentadoria me-
nos riscos deve correr. Por isso, a  
TELOS limita os percentuais de 
investimentos:

Limites de investimentos
Para a sua segurança, o  

Conselho Deliberativo fixou os 
seguintes limites de risco:

Aplicação de no máximo 60%  •
em renda variável.
Aplicação de no máximo  •
20% em renda variável para 
participantes a dois anos de 
atingir o direito a uma apo-
sentadoria antecipada (para 
a maioria, aos 48 anos).
Aplicação de no máximo  •
10% em renda variável para 
participantes a cinco anos 
de atingir o direito a uma 
aposentadoria plena (para 
a maioria, aos 50 anos) e 
para aposentados em Saque  
Programado.

Ponto de enContro
De 13 a 19 de setembro, a 

TELOS promoveu uma série de 
encontros online com os Ges-
tores dos Fundos, além de um 
movimentado bate-papo com 
Eduardo Brito, Gerente de In-
vestimentos da Fundação.

Essa experiência inovadora 
permitiu o contato direto com 
os Gestores dos recursos e 
possibilitou aos Participantes e 
Assistidos esclarecerem dúvidas 
e ouvir dicas de especialistas.

A série de bate-papo fez parte 
do Programa de Educação Finan-
ceira e Previdenciária da TELOS 
e teve como objetivo orientar 
todos em relação às importantes 
escolhas que irão influenciar no 
valor do benefício. 

o portal de educação Financeira e previdenciária 
da TELOS oferece um simulador para que você conheça 

melhor seu perfil de investidor. Basta clicar no quadro cinza, 
à esquerda, “teste seu perfil de investimento”. DúviDas? clique aqui! ?

Daniel Esquerdo participou dos 
chats e gostou da oportunidade 
de conversar com os gestores dos 
fundos. Veja o que ele disse: 

TELOS: O que você achou dos 
encontros com os gestores so-
bre a troca de perfil? 

DANIEL: Todos que participaram 
do chat acharam a ideia boa. In-
clusive os próprios gestores gos-
taram de estar mais próximos de 
nós, investidores.  

TELOS: Os chats esclareceram 
suas dúvidas?  

DANIEL: Sim, foi uma boa oportu-
nidade para esclarecer algumas 
questões. Ficou um gostinho de 
quero mais. Espero que outras 
oportunidades como essa sur-
jam. Eu mesmo gostaria de ter 
tido mais tempo. 

TELOS:  Você já fez a sua opção? 
Ficou mais fácil depois do bate-
papo com os gestores?

DANIEL: Ainda não fiz minha op-
ção anual. O bate-papo ajudou, 
mas ainda estou temeroso frente 
à volatilidade da bolsa brasileira, 
que tem reagido intensamente 
a acontecimentos em qualquer 
parte do mundo. Por isso estou 
buscando opniões de amigos, 
internet e jornais para decidir 
meu percentual de aplicação em 
RV e RF. Creio que a organização 
de uma palestra ou a disponi-
bilização de informativos dos 
bancos seriam boas formas de 
agregar conhecimento e ajudar 
os participantes. 

PartiCiPante ativo do PCd Comenta o Ponto de enContro Com os gestores  
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Participantes Ativos e Au-
topatrocinados podem mo-
dificar o montante com que 
contribuem mensalmente 
para o Plano de Contribuição 
Definida (PCD) até 14 de 
outubro. A alteração valerá a 
partir de janeiro de 2012. 

Para os Participan-
tes que contribuem 
com menos de 8% 
do salário, essa 
é a oportunidade 
anual de aumentar 
a contribuição para 
o próximo ano. Os 
Participantes que 
já contribuem com 
mais de 8% podem 
fazer a alteração uma vez a 
cada ano.

Vale lembrar que a legisla-
ção incentiva o aumento das 
contribuições. De acordo com 
a lei federal 9.532/97, quem 
investe até 12% da renda 
bruta anual em planos de pre-

vidência privada como o PCD 
pode deduzir a quantia da 
declaração de ajuste anual do 
imposto de renda, desde que 
utilize o modelo completo.

Neste período também é 
possível diminuir o percentual 
até o mínimo de 3% que será 
acompanhado pelo patroci-
nador. As reduções de contri-

buição, portanto, 
podem ser 

solicitadas a qualquer época, 
sendo aplicadas a partir do qua-
drimestre seguinte ao pedido.

A opção pode ser feita pela 
área exclusiva do site, no 
menu PERFIL/Alteração de 
Contribuição. 

Antes de tomar a sua de-
cisão verifique através do si-
mulador de benefícios, dispo-
nível no menu “Simuladores” 
do nosso site, a influência que 
a alteração de contribuição 
pode causar no valor de sua 

aposentadoria.

Quer aumentar a sua 
contribuição para o PCD? 

A hora é essa!
Par t ic ipantes podem mudar seu percentual  de contr ibuição 

até 14 de outubro

DúviDas? clique aqui! ?
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O Dia das Crianças (12 
de outubro) está chegando 
e, com ele, a busca por pre-
sentes. Algumas famílias, 
no entanto, exageram nas 
comemorações e nos regalos 
e vêem o orçamento domés-
tico estourar. Apesar da festa 
em torno da data, as crianças 
devem começar a entender 
que gastos exagerados ou não 
previstos podem comprome-
ter um projeto maior de toda 
a família.

Uma boa forma de mos-
trar isso a seus filhos e netos 
é chamá-los a participar da 
composição do orçamen-
to doméstico. Mostrar 
que, para adquirir aquele 
brinquedo importado, a 
família deveria ter feito 
um planejamento e que 
talvez seja melhor espe-
rar para ter o objeto de 

Porquinho gordo 
Crianças também podem ser  est imuladas a  

par t ic ipar  do orçamento doméstico! 

desejo. Esta atitude é, acima 
de tudo, uma forma de educar 
as crianças a gastarem somen-
te dentro das possibilidades.

Com o objetivo de intro-
duzir nas crianças conceitos 
como planejamento e pou-
pança, a TELOS  presenteará 
filhos, netos e sobrinhos 
de seus Participantes com 
uma série de vídeos voltados 
para a Educação Financeira 
Infantil dentro do Portal de 
Educação Financeira e Pre-

videnciária deste site. O lan-
çamento do primeiro vídeo 
da série, em parceria com a 
BM&FBovespa, será dia 7 de 
outubro! Não deixe de dar 
uma espiadinha. 

Além das aulas audiovisu-
ais voltadas para as crianças, 
estão disponíveis vídeos que 
podem ser vistos por pais e 
filhos e mostram como todos 
podem ajudar o dinheiro a 
render mais.

No Portal, a Fundação tam-
bém disponibiliza uma pla-
nilha que ajuda as famílias 
a registrar seus gastos e a 

perceber aonde o dinheiro 
do salário está indo. 

Ensine seus filhos a pou-
par e mostre a eles que, 
quanto mais cedo alguém 
se preocupa com o futuro, 
mais tranquilo ele será. 

DúviDas? clique aqui! ?

N º  2 3  •  s e t e m b r o  2 0 1 1 7



Quando criança, Elizeu 
Coutinho morava num ainda 
pacato Rio de Janeiro e ia à 
escola e à igreja a cavalo. O 
tempo passou e seu pai deci-
diu trocar o animal por uma 
bicicleta, mas as pedras do 
chão teimavam em furar o 
pneu do veículo, que acabou 
trocado por um relógio, que, 
por sua vez, não marcava as 
horas com exatidão. O senhor, 
então, fez mais uma troca. Só 
não imaginava que essa últi-
ma substituição marcaria a 
vida de seu filho. O relógio se 
transformou em um violão e o 
instrumento se tornou o amor 
do pequeno, que dedilhava as 
cordas a qualquer momento. 
Autodidata, trocava o tempo 
livre da infância por horas de 
dedilhado.

Aos 12, já reproduzia as 
composições de Dilermando 
Reis, violonista brasileiro 
de grande sucesso falecido 
em 1977. O tempo passou e 
o jovem foi trabalhar como 
radiotelegrafista do servi-
ço marítimo da Embratel, 
onde também desenvolveu 
aplicativos de computador 
e ajudou nas operações da 

Vida musical
Aposentado da TELOS dedica seu tempo às  cordas do viol ino 

estação do mar (foram 28 
anos dedicados à empresa). 
Mas se engana quem acha 
que ele largou as cordas. Do 
violão passou ao violino, que 
domina complementamente. 
Hoje, aposentado pelo Plano 
de Benefício Definido da  
TELOS, Elizeu é um exemplo 
de como a vida continua in-
tensa após a aposentadoria.

Aos 58 anos, ele aproveita 
o tempo para ensinar o que 
aprendeu sozinho ao longo 
da vida - o gosto pela música 
- e a pôr em prática sua pai-
xão de criança. “Atualmente 
estou totalmente dedicado 
ao trabalho musical, ensi-
nando violi-
no no Con-
servatório 

Brasileiro de Música, violão 
na ASASTEL ( Associação dos 
Assistidos da TELOS) e dando 
aulas particulares”, conta. 

Sem sair do tom, comple-
menta: “Também toco na 
Orquestra Rio Camerata, no 
Quarteto Legatto e outros 
grupos. No momento esta-
mos ensaiando uma peça de 
Mozart que será apresentada 
em outubro na Casa de Rui 
Barbosa, no Rio de Janeiro”.

No currículo há, ainda, 
cinco anos de direção musical 
de peças teatrais. Fez a trilha 
sonora de “A escolha” e dirigiu 
a música de “Francisco Alves: 

Elizeu 
Coutinho e 
os colegas 
do Quarteto 
Legatto
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Recentemente, a TELOS 
alterou algumas regras 
relativas a descontos de 
empréstimos, seguros e 
contribuições na folha de 
pagamento dos Assistidos. 
Portanto, atenção para as 
modificações:

Os empréstimos continu-
am a ser descontados em 
folha desde que haja saldo 
líquido para isso. Caso não 
haja, será enviado um boleto 
para que o pagamento seja 
feito através da rede bancária. 
A mesma regra será aplicada 
a parcelas únicas ou finan-
ciamento da AMAP e com-
promissos com o Plano, tais 
como contribuição mensal e  

Alteradas as regras de desconto 
em folha de Assistidos

O Rei da Voz”, que ficou dois 
anos em cartaz no Rio.

Na agenda de ensaios e 
apresentações, que ocupam 
pelo menos três dias da se-
mana, ainda há espaço para 
outro tipo de aula. Sempre 
dedicado aos estudos, Elizeu 
aprendeu musicografia braile, 
ou seja, a escrever e a ler ar-
ranjos em no alfabeto usado 

pelos deficientes visuais. Hoje 
ensina essas pessoas a musi-
car a própria vida. “Estamos 
começando, mas é gratificante 
ver o resultado traduzido em 
entusiasmo e alegria. Eles to-
cam guitarra, teclado, bateria 
e contrabaixo com maestria”, 
conta, empolgado.

Para ele, a dedicação não 
pode ter apenas intuito finan-

ceiro. É necessário também 
ajudar as pessoas a ter uma 
vida melhor. “O que posso di-
zer a quem se aposenta é que 
se doar a projetos voluntários 
é uma forma de fazer a vida 
valer a pena. As oportunidades 
surgem e novos dons sempre 
são descobertos”, assegura.

DúviDas? clique aqui! ?

prêmios dos Seguros TELOS ou 
do Compartilhado Embratel.

Os pagamentos relativos aos  
Planos de Assistência Médica 
PAME não serão mais desconta-
dos em folha. A própria institui-
ção emitirá boletos de cobrança 
e os enviará aos usuários, que 
deverão pagá-lo em rede ban-
cária ou débito automático.

Já as contribuições à ASASTEL 
continuarão a ser descontadas 
da folha de pagamentos até 
o fim do ano, desde que haja 
recursos em conta. A partir de 
2012, a ASASTEL ficará encarre-
gada de efetuar as cobranças.

No caso de pagamento de pen-
sões alimentícias, os descontos 
continuarão a ser feitos de acordo 
com as sentenças judiciais.

As contribuições para o 
pecúlio complementar tam-
bém serão mantidas em 
folha, desde que haja líquido 
a pagar. Caso contrário, a TE-
LOS enviará um boleto com o 
valor da contribuição. 

Vale lembrar que estes 
pagamentos decorrem de 
compromissos formais assu-
midos com cada Instituição, 
sendo de responsabilidade 
de cada um a quitação dos 
mesmos. Lembre-se que a 
inadimplência pode preju-
dicar o recebimento pelos 
beneficiários.

Fique atento!
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ComuniCação automátiCa!

O serviço 0800 associado à  URA (Unidade de Resposta Audível) tem oferecido aos 
Participantes e Assistidos uma forma rápida e fácil de comunicação com a TELOS. O contato 
exclusivo com a URA vem ganhando confiança e mais adeptos a cada dia.

Através de um menu simples, é fácil escolher o serviço que deseja. Para entrar em contato 
com a TELOS, ligue 2121-6900 se residente na cidade do Rio de Janeiro ou 0800-9706900 
nas demais cidades. Em seguida, digite a sua identificação e logo após: 

1 para empréstimos e 1 para saldo devedor ou 2 para limite de crédito

2 para valor do benefício líquido depositado (exclusivo para aposentados e pensionistas)

3 para atualização de endereço (instruções sobre como proceder)

4 para seguros e 1 para Vida e Acidentes ou 2 para Automóveis

5 para simulações de Resgate (somente para ativos, autopatrocinados ou vinculados)

6 para alteração de senha (instruções sobre como proceder)

7 para falar com as atendentes

Se você já decorou os números correspondentes a estes serviços, não precisa ouvir a lista de 
opções via voz eletrônica - disque pausadamente a sequência e sua ligação vai direto para 
onde você deseja.

Exemplo - Um Participante que quer saber seu saldo devedor de empréstimo, depois de sua 
identificação deve digitar 1 e1 sem intervalos ou esperas. 

novo Projeto gráfiCo

Você percebeu que o Em Linha está de cara nova? Um projeto gráfico mais moderno, que 
facilita a leitura e a identificação de assuntos, foi implementado para tornar o informativo 
ainda mais atraente e prático. 

c u r t a s
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