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Você é nosso melhor investimento
>  No dia 1º de agosto de 1975, a TELOS foi criada. Chegamos aos 31

anos de idade comemorando uma política de investimentos que tem

garantido superávits sucessivos, numa demonstração de maturidade e

solidez do nosso Fundo. O resultado é mais segurança para todos os Par-

ticipantes.

Por isso, nesta edição, vamos mostrar a você como é feita a gestão

das aplicações dos Participantes ativos e como a TELOS controla tudo de

perto, para que você obtenha sempre os melhores resultados.

Confira também as mudanças que passaram a vigorar no início de

julho no regulamento do PCD para quem fez a opção de saque progra-

mado e um artigo sobre a ioga, uma prática que ajuda a aliviar as ten-

sões e o estresse do dia a dia.

Pra terminar, um perfil da Asastel, associação que cuida dos nossos

assistidos, e uma matéria especial sobre Léo Wainer, ex-engenheiro da

Embratel aposentado que se apaixonou pelo teatro, abraçou a carreira

artística e hoje pode ser visto até na novela das sete.

Estamos no ar. Estamos em linha com você.

A Diretoria Executiva
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Não é porque alguém sai do patrocinador que preci-
sa abandonar seu projeto para o futuro. Nada disso! A
TELOS é para quem entra na Embratel ou na Star One,
mas também para quem sai. Ex-empregados podem
permanecer na TELOS na condição de Participantes
Autopatrocinados ou Vinculados. Estes são alguns dos
Institutos previstos no Plano de Contribuição Definida
(PCD). Mas vale lembrar: as opções citadas não impe-
dem que posteriormente o Participante mude de idéia
e, desde que não seja elegível a um benefício, decida
pelo resgate das contribuições ou pela portabilidade
dos recursos para outra entidade de previdência.

Autopatrocinados
É simples! Como você sabe, a empresa patrocina-

dora efetua contribuições mensais que incrementarão
o seu saldo de conta. Ela deposita sempre um valor
igual ao da contribuição mensal do Participante, li-
mitado a 8% do salário. Além disso, é responsável
pelo pagamento das taxas de administração e de con-
tribuição para o financiamento do Saldo de Conta
Projetada, para os casos de incapacidade ou morte de
Participante Ativo. Quando você se desliga da empre-
sa, no entanto, ela deixa de fazer esse depósito. Mas,
na condição de Autopatrocinado, você mesmo substi-
tui a figura do patrocinador. Ou seja: ao manter a sua
contribuição individual, você também deve esfetuar
os pagamentos que seriam feitos pela empresa.

Achou que fica pesado demais? Calma, que não é
bem assim. Ao fazer a opção pelo autopatrocínio você
pode redefinir as bases dessas contribuições (salário,
percentual de contribuição e se deseja contribuir so-
bre o décimo-terceiro salário), adaptando assim a
contribuição à sua nova realidade.

Por exemplo, um Participante que contribuía com
8% e opta pelo autopatrocínio pode continuar con-

O sonho continua

tribuindo com os mesmos 8%, sendo 4% da sua par-
te, mais 4% equivalente ao patrocinador. Os
percentuais de contribuição estão limitados ao míni-
mo de 3% + 3%. Contudo, o Participante pode au-
mentar sua contribuição sem qualquer limite.

A taxa de administração atualmente está suspensa
e a contribuição para o Saldo de Conta Projetada é
de 0,37% sobre o salário declarado. O Saldo de Conta
Projetada funciona como um seguro que, no caso de
invalidez ou óbito, complementa o saldo de conta
com o somatório das contribuições que seriam feitas
pelo patrocinador até que o Participante completas-
se 55 anos de idade.

O Autopatrocinado tem direito aos mesmos be-
nefícios e serviços dos Participantes Ativos (inclusi-
ve empréstimos) e ainda pode suspender o pagamento
das suas contribuições por até dois anos.

Vinculados
Outro Instituto admitido pelo PCD é o Benefício

Proporcional Diferido que permite que você perma-
neça vinculado ao plano sem efetuar contribuições
mensais regulares. Para se tornar Vinculado, o Parti-
cipante deve ter pelo menos três anos de contribui-
ção ao Plano.

O Participante Vinculado pode eventualmente fa-
zer aportes em sua conta enquanto aguarda o fim da
carência para receber o benefício.

A exemplo do Participante Autopatrocinado, o
Vinculado também deve pagar uma taxa para co-
bertura das despesas administrativas. Contudo, essa
taxa corresponde a 50% da taxa de administração
recolhida pelo Autopatrocinado, e também está
suspensa. O Participante Vinculado somente pode-
rá usufruir dos empréstimos oferecidos pela TELOS
após a aposentadoria.

Mesmo quem se desliga do patrocinador pode permanecer na
TELOS como Participante Vinculado ou Autopatrocinado
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O engenheiro Léo Wainer sempre foi ver-
sátil. Na Embratel, passou por vários seto-
res até se fixar na área de Recursos Huma-
nos. Quando deixou a empresa, por conta
de uma reestruturação, foi essa mesma ver-
satilidade que o levou a trilhar novos cami-
nhos. Também psicólogo, Wainer manteve
paralelamente, durante algum tempo, o seu
consultório. E ainda fazia teatro – não como
terapia, mas por paixão. Uma paixão que o
levaria a recomeçar a vida aos 50 anos, sem
ter programado nada para o futuro. Aposen-
tado da TELOS, decidiu abraçar a carreira
teatral, tornou-se ator, criou um projeto cha-
mado Teatro para Tímidos e vez ou outra
aparece na televisão. Como agora, com uma
participação na novela “Cobras e Lagartos”,
da Rede Globo.

Cooperativa
Wainer conta que o trabalho na

Embratel, em um certo momento, o levou a
abandonar o consultório. Estava cansado,
não conseguia se dedicar tanto quanto os
pacientes precisavam. Nunca se imaginou,
porém, largando o palco. “Com o teatro eu
não conseguia parar. Era um negócio muito
gostoso. Eu mantinha sempre a Embratel e
o teatro. Isso aconteceu ao longo da minha
vida algumas vezes. Eu me metia em dez,
vinte coisas ao mesmo tempo. Aí parava e
ficava com a Embratel e o teatro”, conta.

Na época em que saiu da Embratel,
Wainer estava envolvido em uma coopera-
tiva de produção cultural da qual chegou a
ser diretor e na qual investiu o dinheiro da
rescisão. Mas não deu certo. Começou, en-

Vivendo um ideal
sem timidez

O engenheiro Léo Wainer saiu
da Embratel, começou a
usufruir da aposentadoria pela
TELOS  e mergulhou fundo na
paixão pelo teatro. Criou o
projeto Teatro para Tímidos e
busca desafios como ator
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tão, a “abrir espaço” como ator. Profis-
sionalizou-se, registrou-se, aproveitou par-
ticipações pequenas em novelas e criou, com
uma amiga, uma companhia teatral chama-
da Teatro Reflexão. E aproveitou para apli-
car no palco  os conceitos da psicologia. Foi
assim que nasceu o Teatro para Tímidos.

“É uma junção entre psicologia e teatro”,
explica. “Há uns dois anos que eu comecei
com isso, e comecei meio por acaso, porque
me dei conta de que as pessoas procuram
escolas de teatro por causa da timidez, na
expectativa, numa primeira fantasia até, de
que o teatro os deixasse menos tímidos. Isso
tem sido uma coisa curiosa. Ultimamente,
essa questão da timidez tem sido um pro-
blema muito grande para as pessoas nos lo-
cais de trabalho. As pessoas têm que fazer
apresentações, têm que se relacionar melhor
com os outros até por uma questão de so-
brevivência. Então joguei essa idéia do Tea-
tro para Tímidos. E aí um começa a me li-
gar, um outro também, nem divulgo isso da
forma como acho que deveria fazer ainda. E
tem sido uma vertente de trabalho interes-
sante, boa para as pessoas”.

Segundo Wainer, a maioria das pessoas
que procuram o Teatro para Tímidos não
tem pretensões artísticas. “São médicos,
advogados, engenheiros, jornalistas... gen-
te que tem sempre alguma questão para
melhorar e não tem, na vida cotidiana, a
oportunidade de experimentar coisas sem
serem julgadas ou criticadas”. Mas para par-
ticipar das aulas, ele lembra, é preciso ter
mais de 17 anos.

A maior disponibilidade de tempo após
sua saída da Embratel permitiu investir mais
no projeto e na própria companhia teatral,
inclusive na montagem de espetáculos. Aca-
ba de montar um monólogo que está em
cartaz no Teatro do Sesi, no Centro do Rio.

“Estou tentando transformar isso numa
forma de sobrevivência. Tenho 56 anos, saí
da Embratel com 51. A vida mudou comple-
tamente”, admite. “Eu trabalhei desde que
me formei, aos vinte e poucos anos. Quan-
do finalmente me vi sem horário, sem nin-
guém me cobrando... foi um estranha-
mento. Mas como eu tinha coisa para fazer,
o tempo se acelerou. E hoje trabalho 24 ho-
ras por dia, todos os dias da semana. Estou
sempre ligado em oportunidades, patrocí-
nios para peças, projetos”. Uma delas foi a
novela “Cobras e Lagartos”, atualmente no
ar. Aliás, desde que obteve seu registro como
ator profissional já foram 60 participações
em novelas.

Mas a grande oportunidade acaba de sur-
gir, e é no cinema. Wainer está fazendo tes-
tes para um longa-metragem baseado no li-
vro “Elite da Tropa”, escrito pelo sociólogo
Luiz Eduardo Soares e pelos policiais André
Batista e Rodrigo Pimentel, que fala sobre o
cotidiano dos policiais de tropas de elite.

São desafios. E não têm preço. “Desde
que saí da Embratel, é isso que me move”,
afirma. “Pelo menos metade da minha vida
eu já vivi, então tenho que ter prazer com
o que faço”.
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mesmas opções de investimento dos Partici-
pantes Ativos.

No que se refere aos gestores terceirizados,
a participação da TELOS vai além da seleção
dos bancos, procurando garantir toda a se-
gurança possível, sem inibir a autonomia da

gestão do administra-
dor. Inicialmente, a
Fundação promove
um processo seletivo
entre instituições de
elevada reputação e
que administram ex-
pressivo volume de re-
cursos. Em seguida,
examina o histórico
dos resultados desses
bancos nos últimos
36 meses em relação a
fundos com as mes-
mas características
(vale lembrar que os
fundos de investimen-
to administrados pe-
los gestores externos
são exclusivos, ou
seja, criados com base

nas necessidades da TELOS e só possuem re-
cursos da própria). A Fundação faz ainda
uma análise do risco e do retorno dos fun-
dos de acordo com os parâmetros estabele-
cidos por ela. Este mesmo processo é utiliza-
do também quando da necessidade de subs-
tituição de algum dos gestores.

Uma importante característica do Plano
de Contribuição Definida (PCD) que motivou
a quase totalidade dos Participantes a optar
pela migração de plano, em 1999, foi a flexi-
bilidade prevista em seu regulamento, em es-
pecial a possibilidade de contar com diferen-
tes opções de investi-
mento. Desde então, a
TELOS vem, gradati-
vamente, aumentan-
do essa flexibilidade.

Inicialmente o Par-
ticipante podia ape-
nas determinar o per-
fil das suas aplicações
- conservador, mode-
rado ou agressivo,
conforme o grau de ris-
co. A partir de novem-
bro de 2003, foi
introduzida a possibi-
lidade de compor o
perfil de investimen-
to, aplicando de 0 a
60% de seus recursos
em renda variável e a
parcela complemen-
tar em renda fixa. Nessa época foi disponi-
bilizada também a opção pelo gestor, o que
permitiu ao Participante personalizar ainda
mais sua  carteira de investimentos.

Agora, mais uma novidade: os aposenta-
dos que optaram pela modalidade de Saque
Programado terão, a partir de outubro, as

Controle das aplicações financeiras mantém o equilíbrio do fundo e
garante a tranqüilidade dos Participantes

Segurança e Rentabilidade

Escolhendo o seu perfil
Todo ano, no mês de outubro, o Partici-

pante Ativo e, agora, o aposentado em Sa-
que Programado do PCD pode reavaliar a
alocação da carteira de investimentos, al-
terando os bancos gestores e o percentual
de aplicação em renda fixa e variável.

O limite máximo de aplicação em ren-
da variável, para quem ainda não está pró-
ximo de usufruir de um benefício de apo-
sentadoria, é de 60% do total de recursos.
Para quem está a dois anos da aposenta-
doria antecipada, no máximo 20% dos re-
cursos podem ser aplicados em ações. E
para quem está a cinco anos da data de
elegibilidade à aposentadoria normal, ou
já é elegivel ou, ainda, é aposentado em
Saque Programado, o limite é de 10%.
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A TELOS acompanha de perto. Observa se
os limites previstos nos contratos estão sen-
do cumpridos, verifica diariamente o desem-
penho de cada um e compara sua rentabili-
dade com a dos principais bancos do merca-
do, considerando retorno, risco e eficiência.
A qualquer momento, se considerar que as
aplicações dos Participantes estão em risco,
convoca o administrador do fundo e, se ne-
cessário, descredencia a instituição. “A ges-
tão é terceirizada, mas o controle de risco é
feito aqui também”, afirma o Gerente de In-
vestimentos da TELOS, Roberto Lira. “Ja-
mais vou ligar para o gestor e dizer o que deve
fazer. O que fazemos é dar limites de risco –
de mercado e de crédito. Se extrapolar, co-
bramos o enquadramento imediato aos limi-
tes determinados pelo Comitê de Risco. Se in-
sistir, pode ser substituído”.

José Manuel Carregal, Diretor Financeiro
da TELOS acrescenta: “Hoje, perante a Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM), a
TELOS está credenciada como gestora de re-
cursos e atua como tal com relação aos re-

cursos dos Participantes Assistidos e, numa
contingência, pode assumir a gestão dos fun-
dos. Não é nosso objetivo, mas é uma estru-
tura que temos e que nos dá essa margem de
segurança”.

Atualmente, três bancos trabalham com
as aplicações de renda fixa: Banco do Brasil,
Itaú e Citi Fundos/Legg Mason. Com as apli-
cações de renda variável, apenas o
BankBoston.

Hoje, apenas 13% dos recursos dos Parti-
cipantes Ativos está aplicado em renda vari-
ável. Carregal explica que "a massa de Parti-
cipantes é bastante conservadora, não tem
grande aptidão para o risco, para aplicações
em títulos  de renda variável. Como todo fun-
do tem custos administrativos para manu-
tenção, é preciso um volume mínimo de re-
cursos para que esses custos sejam diluídos
e não provoquem redução de rentabilidade.
É por esta razão que existe somente uma
opção para renda variável, pois os montan-
tes aplicados não justificam a abertura de
mais do que um fundo".

Rentabilidades dos Fundos de Investimento dos Participantes Ativos
Nov/2003 até Jun/2006

RENTABILIDADE META DA
FUNDOS EXCLUSIVOS GESTOR ATUAL

ACUMULADA RENTABILIDADE*

Renda Fixa

Kilawea F. I. Multimercado Citi Fundos/Legg Mason 54,60% 52,94%

F. I. Multimercado Krakatoa Banco do Brasil 53,42% 52,94%

Vesúvio Prev. Multimercado F. I. Banco Itaú 53,16% 52,94%

Renda Variável

Etna Fundo de Investimento em Ações BankBoston 153,21% 139,92%

* Para Renda Fixa, o indicador financeiro é o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) - taxa básica
de juros da economia.

Para Renda Variável, o indicador financeiro é o IBrX 50 - Índice do retorno da carteira teórica com-
posta por 50 ações mais negociadas na BOVESPA.
Para conhecer em detalhes a carteira de investimento de cada fundo, acesse, no site da TELOS, o
Demonstrativo Analítico dos Investimentos.
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Em julho de 2006, a TELOS assinou o seu
primeiro convênio com instituição financei-
ra para facilitar o acesso dos Participantes
a linhas de crédito imobiliário.

Este primeiro acordo foi firmado com o
ABN Amro Real e as principais vantagens
são a redução das taxas de juros, para algu-
mas faixas de financiamento, em relação às
oferecidas ao público em geral, além de  um
atendimento diferenciado.

O  limite do  financiamento será de 70%
do valor do imóvel, limitado a R$500.000,00
e o valor permitido para cada interessado
dependerá da renda familiar, mesmo que o
cônjuge não seja Participante da TELOS ou
empregado de um de nossos Patroci-
nadores.  Será exigido um compro-
metimento máximo de até 25%
da renda familiar com o paga-
mento das prestações men-
sais.

O Convênio estabe-
lece também limi-
tes mínimos de
R$ 46.000,00
para a concessão
e de R$  1.500,00
para a renda do
Participante.

Convênio com Banco

ABN AMRO Real para

compra da casa própria

Além do financiamento para a compra do
imóvel, o convênio prevê a concessão de
empréstimos para reforma. Para esta moda-
lidade, o valor máximo concedido será de
40% do valor da avaliação do imóvel, limi-
tado a R$ 60.000,00.

Outros convênios estão sendo estuda-
dos, de modo a permitir que o Participante
tenha novas alternativas, escolhendo a  ins-
tituição financeira e as regras que melhor se
adaptem às suas necessidades.

A TELOS, através desse  projeto está
atendendo a duas antigas reivindicações
dos Participantes, as quais não foi possí-
vel realizar através do financiamento imo-

biliário da própria TELOS, que são a
possibilidade de contar com a ren-

da do cônjuge para fins de cál-
culo do limite do financia-

mento e a concessão de
empréstimos para re-

forma residencial.
Para saber mais

sobre o financia-
mento habitacional,
entre em contato di-
retamente com as
agências do ABN
Amro Real.
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a) Para efeito do enquadramento da taxa de juros, o valor do imóvel considerado será
o maior entre o valor de avaliação e o valor de compra e venda.

b) O limite do valor financiado será calculado sobre o menor valor entre o valor de
avaliação e o valor de compra e venda.

c) O limite do valor financiado será calculado sobre o valor de avaliação do imóvel.
d) A renda familiar é composta  por casais efetivamente casados ou aqueles que con-

vivam em  união estável.
e) As prestações e o saldo devedor do financiamento são corrigidos mensalmente pelo

índice de correção da poupança (hoje TR).

Quadro Resumo das condições básicas do convênio

PARÂMETROS GERAIS

Aquisição Residencial ReformaCondições
sem ampliação

1 2 3

Máximo R$120.000,00 R$350.000,00 Sem limite Sem limite
Valor do Imóvel (a)

Mínimo R$ 46.000,00

Máximo
70% do valor 70% do valor 70% limitado a 40% limitado a

Valor de do imóvel (b) do imóvel (b)   R$ 500.000,00 (b) R$ 60.000,00 (c)
Financiamento

Mínimo R$20.000,00

Máximo                                              15 anos 5 anos
Prazo

Mínimo 02 anos

Taxa de Juros (e) 9% aa 11,2% aa 12,5% aa 15% aa

Sistema de amortização SAC

Comprometimento de Renda 25% da renda familiar

Renda mínima (d) R$ 1.500,00

Garantia Alienação Fiduciária

Tarifas Vinculadas a Tabela de Tarifas em vigor, disponíveis nas agências e no Bacen
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sas reuniões que, muitas vezes, surgem propos-
tas e são obtidos consensos para que se encami-
nhem de forma satisfatória as discussões ou ne-
gociações com a TELOS. Afinal, Edineide afirma,
“a Fundação é uma parceira importante, indepen-
dentemente de qualquer conflito ou divergência
que possa acontecer com seus gestores”.

A sede da Associação fica no mesmo prédio da
TELOS. As instalações oferecem conforto, com
auditório, salas de artes, de reuniões e de ativi-
dades em grupo e consultório médico. A ASASTEL
realiza ainda exame periódico anual e promove
festas, passeios e outras comemorações.

"Acreditamos que a capacidade de desenvolvi-
mento e fortalecimento da ASASTEL será tão mai-
or quanto maior for a participação e a colabora-
ção dos nossos Associados", observa Edineide.

Duas décadas defendendo

seus AssociadosASASTEL:
A Associação dos Participantes e Assistidos da

TELOS (ASASTEL) está perto de completar 20
anos de vida. Sua criação foi oficializada no dia
25 de novembro de 1986, no auditório da TELOS,
onde foi assinada a Ata de Constituição. Hoje, pas-
sadas duas décadas, a entidade é mantida graças
ao esforço voluntário de um grupo de Associa-
dos: a equipe é formada por sete diretores, um
consultor jurídico, sete funcionários e um supe-
rintendente. O número de Associados, no entan-
to, é bastante expressivo: são cerca de 3 mil pes-
soas, que contribuem com 0,06% de sua renda
global (INSS + complemento), à exceção dos pen-
sionistas, que pagam metade desse valor.

Os objetivos da ASASTEL são defender os di-
reitos dos seus Associados em todo o país (com
apoio de Escritórios e Representações Regionais),
zelar por seus interesses, desenvolver programas,
estudos, realizar eventos e apoiar os órgãos de
administração da TELOS na manutenção dos seus
objetivos e na preservação de seu patrimônio. Se-
gundo a diretora-presidente, Edineide Fernandes
da Silva, o foco principal da Associação é a defe-
sa dos benefícios e direitos e a promoção da qua-
lidade de vida. “A TELOS é nossa”, diz. “E para
atuar na defesa do interesse de nossos Associa-
dos temos de buscar, sempre que possível, o diá-
logo e o entendimento com a Fundação”.

Nesse sentido, uma das principais iniciativas
da entidade é a realização de audiências públicas
para discutir temas de grande importância. É nes- Para conhecer mais, visite www.asastel.org.br

“Quanto maior a participa-
ção dos associados, mais
forte será a ASASTEL”
Edineide Fernandes da Silva,
Diretora-presidente

Edineide Fernandes da Silva
DIRETORA-PRESIDENTE

Arnaldo Castanheira Rodrigues
VICE-PRESIDENTE

Alvani dos Anjos Rodrigues
DIRETORA DE SEGURIDADE SOCIAL

Aguinor Alves de Souza
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Ivanise Bastos
DIRETORA DE ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS

Maria Adelaide Abreu Lima
DIRETORA DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

José Galdino Buriti
DIRETOR DE COORD. DAS REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

Os titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
são, respectivamente, Antonio Ribeiro Gerbase
e Joatan de Souza Olmo.
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A palavra ioga (também usa-
se yoga) significa integração ou
união. É uma filosofia de vida
que teve origem na Índia há
mais de 5 mil anos e está rela-
cionada a força, poder e ener-
gia. Seus benefícios para o cor-
po e mente são extraordinári-
os: aumento da flexibilidade,
fortalecimento muscular, maior
vitalidade e redução de estresse.

A prática de ioga ensina a
respirar melhor, relaxar e con-
centrar-se por meio de uma ro-
tina de exercícios que, segun-
do seus adeptos, permite al-
cançar o equilíbrio perfeito en-
tre corpo e mente – daí a idéia
de união e integração. Vale
lembrar ioga não é apenas
exercício físico, mas uma com-
binação de postura física, res-
piração coordenada e concen-
tração que garante mais quali-
dade de vida, combatendo a ri-
gidez muscular, o envelheci-
mento e os efeitos das tensões
do dia-a-dia.

Para sentir esses benefícios,
não é preciso ser místico ou
esotérico, como muita gente
ainda pensa. Basta ter regula-
ridade e dedicação. O ideal é
praticar todos os dias, mas duas
ou três vezes por semana já
são suficientes para produzir
grandes benefícios. Os efeitos
aparecem em alguns meses e
valem por toda a vida.

A ioga é recomendada para
executivos, gestantes, atletas,
pessoas da terceira idade e de

Prática milenar nascida na Índia, ioga traz uma série de benefícios
e ajuda a aliviar as tensões e o estresse do dia-a-dia

Relaxe e

aproveite

todas as idades e perfis. Há
exercícios adequados às condi-
ções de vida e ao tempo dispo-
nível de cada um, podendo ser
realizados no trabalho, na con-
dução ou em casa.

Estas são algumas informa-
ções gerais sobre ioga, apenas
para apresentar o tema. Exis-
tem diferentes escolas, várias
modalidades, técnicas e abor-
dagens. Nesta enciclópédia
online, você vai encontrar mui-
to material e um belo histórico.

Ioga? Yoga? Yôga?
Há uma polêmica aparentemente interminável sobre a grafia

correta da palavra e o seu gênero. Como explica a professora
de português Maria Tereza de Queiroz Piacentini, a palavra é
de origem sânscrita, onde não ocorre o som aberto “ó” e as
palavras terminadas em “a” normalmente pertencem ao gêne-
ro masculino. Transposta para o português, no entanto, a grafia
tornou-se “ioga” com o “y” (que não existe no nosso alfabeto)
transformado em “i” e o gênero passando a ser feminino. O
som da vogal “o” tanto pode ser aberto quanto fechado. Ainda
assim, muitas escolas utilizam “yôga”e outras preferem “yoga”.
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Novidades no PCD

Você pediu e a TELOS fez. No dia 4 de julho, o Regulamento do Plano de Contribuição Definida
(PCD) sofreu algumas mudanças. Confira as alterações no Saque Programado:

Na consulta realizada em março com os Participantes, ficou claro o interesse dos Aposentados
de Saque Programado do PCD e dos Participantes Ativos, em poder contar com mais
alternativas de investimentos na aposentadoria por esta modalidade. Atendendo a essa
demanda, a TELOS submeteu proposta à Secretaria de Previdência Complementar (SPC), que
a aprovou, tornando o Plano mais flexível.

A partir de agora, os atuais e futuros aposentados na modalidade de Saque Programado
poderão escolher a instituição financeira e diversificar os investimentos entre renda fixa e
renda variável, optando inclusive pelo indicador ao qual a carteira de renda fixa poderá estar
atrelada (CDI ou Índice de Inflação). Os bancos oferecidos são os mesmos dos Participantes
Ativos e, de modo a proteger o patrimônio individual contra maiores riscos, a aplicação em
renda variável será limitada a 10% do Saldo de Conta de Saque Programado.

Troca-troca na SPC

A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência tem novo
titular. Leonardo André Paixão substitui Adacir Reis no comando da pasta.

O advogado paulista Leonardo Paixão tem 36 anos. Trabalhava na SPC como secretário-
adjunto e havia sido levado para o órgão federal pelo próprio Adacir Reis. Ao tomar posse, no
dia 20 de junho, prometeu iniciar estudos para a elaboração de um projeto de lei
transformando a SPC em uma superintendência, nos moldes da Previc, que existiu durante
quatro meses, em 2005, sob a forma de Medida Provisória.

Sua agenda inclui ainda, segundo afirmou em seu primeiro pronunciamento, o reforço à
fiscalização indireta e a desburocratização do relacionamento do órgão fiscalizador com os
fundos de pensão.

Mais informações no site do Ministério da Previdência.

A festa é nossa!

Em setembro, a Embratel comemora seu quadragésimo-primeiro ano de vida e de uma
trajetória repleta de conquistas e alegrias. São mais de quatro décadas de imensos serviços
prestados ao Brasil, abrindo alternativas de comunicação para milhares de empresas, levando
informação, tecnologia e emoção a milhões de brasileiros.

Você, que participou da construção desse patrimônio, faz parte dessa história. Parabéns! cu
rt

as
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