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Boas
Festas!

Já encomendamos os presentes: 
TELOS aguarda autorização final  

da Previc para mudar o Regulamento  
do PCD. Entre as novidades, a possibilidade  

de receber dois benefícios ao mesmo tempo: um na  
forma de Renda Mensal Vitalícia e outro em  

Saque Programado. E ainda: será encaminhada para 
Superintendência a recente proposta de mudança do PBD que, 

se aprovada, irá contemplar os aposentados do Plano com a  
eliminação da Contribuição Mensal! 
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Almeida

um excelente ano (e boas novidades)

> O ano de 2013 foi bastante desafiador para as en-
tidades de previdência privada, mas a TELOS manteve 
seu bom desempenho. 
 A elevação de juros pelo Banco Central teve impacto 
negativo sobre a rentabilidade de algumas aplicações 
de Renda Fixa e Variável e prejudicou muitos fundos 
de pensão, cujas carteiras cresceram bastante nos 
últimos anos devido à boa performance do mercado 
de capitais. Entidades precisaram de alternativas para 
a desvalorização de ativos como ações e títulos de 
renda fixa para manter suas metas de rentabilidade. 
 A TELOS, no entanto, não precisou mudar sua re-
ceita. Como determina a Política de Investimentos, 
a Fundação continua garantindo a cobertura dos 
passivos existentes correndo o menor risco possível, 
mantendo, assim, a segurança do pagamento de 
pensões e aposentadorias. 
 As boas notícias não param por aí. Com o Natal 
chegando, encomendamos presentes para vocês: 
um deles, a recente proposta de alteração do Regu-
lamento do PBD, que elimina a contribuição mensal 
dos Aposentados, será encaminhada para análise 
da Previc (Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar). O outro, a proposta de alteração do 
Regulamento do PCD, espera apenas a aprovação final 
da Superintendência para ser implementada. 
 Os presentes poderão ser desembrulhados no 
início de 2014. Ou seja, o ano já vai começar com 
novidade! 
 BOAS FESTAS!
 Boa leitura.

Gerência de Relacionamento com Participante 

e d i t o r i a l expediente
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
NO REGULAMENTO DO PBD 

Aprovada pelo Conselho 
Deliberativo em 11 de dezem-
bro último, a proposta visa 
acabar com a contribuição 
mensal dos Aposentados do 
Plano (vide texto no site). A al-
teração ainda será analisada 
pela PREVIC e, se aprovada, irá 
proporcionar, aos aposenta-
dos, um ganho mensal de 9%.  

QUALIDADE
A Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) 
renovou o Certificado de 
Conformidade de Sistema de 
Gestão da Qualidade da TE-
LOS por atender aos requisi-
tos da Norma ABNT NBR ISO 
9001:2008. A renovação do 
selo demonstra que a equipe 
da TELOS vem mantendo a 
qualidade dos benefícios e 
serviços oferecidos a Partici-
pantes e Aposentados.

EMPRÉSTIMOS 
A Fundação, além de man-

ter seu compromisso de ofe-

recer empréstimos com taxa 
de juros bem abaixo das pra-
ticadas no mercado, passará 
a conceder, a partir de dezem-
bro, empréstimos de até R$70 
mil, sem exigência da declara-
ção de saúde, o que agiliza a 
liberação dos recursos. 

RENTABILIDADE DOS PLANOS 
Apesar do instável cená-

rio econômico dos últimos 
anos, os Planos da TELOS 
têm conseguido superar 
a rentabilidade média das 
entidades de previdência 
privada,de acordo com os 
dados divulgados pela Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des Fechadas e Previdência 
Complementar (ABRAPP). 

MUDANÇAS NO 
REGULAMENTO DO PCD 

E, como já amplamente 
divulgado, estamos aguar-
dando o resultado final da  
análise da Superintendência 
de Previdência Complemen-
tar (Previc) sobre a proposta 
de mudanças do Regulamen-

to do PCD, que atendem a 
demandas dos Participantes 
por mais flexibilidade. En-
tre elas, a possibilidade de 
receber dois benefícios de 
aposentadoria, simultanea-
mente. Participantes Ativos, 
Autopatrocinados, Vincu-
lados e Aposentados em 
Saque Programado (que não 
fizeram nenhuma reversão) 
poderão dividir seus recur-
sos, permitindo que a TELOS 
calcule uma Renda Vitalícia e 
um Saque Programado. 

A PREVIC encaminhou, 
em 28/11, a primeira ava-
liação sobre a proposta de 
alteração do Regulamento 
do PCD enviada pela TELOS 
em outubro. As observações, 
que não alteram o teor do 
que foi proposto (dizem res-
peito à redação do inciso I do 
Art. 70, Arts 80 e 92), foram 
imediatamente atendidas e 
reenviadas àquele órgão em 
29 de novembro. 

Fim de ano é época de relembrar e fazer um balanço do que aconteceu. Com a TELOS não 
é diferente. Ao longo de 2013, muitas coisas boas aconteceram e outras, visando a satis-
fação dos Participantes e Assistidos, estão sendo preparadas para o próximo ano, mas 
algumas precisam ser destacadas, pois mostram a qualidade de nosso trabalho. São elas:

Ações relevantes
Satisfação, atual e futura, dos Participantes é o nosso foco!

DúviDas? clique aqui! ?
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pdf/proposta_regulamento_PCD_09_2013.pdf
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Adesão à TELOS
No início de outubro, a 

Fundação lançou a cam-
panha “Adesão à TELOS: 
não deixe para depois”, que 
alertou a todos que ainda 
não haviam se inscrito no 
plano de previdência sobre 
o quanto perdem a cada 
ano por adiar a inscrição. 
Pelo que parece, o pessoal 
estava só esperando este 
empurrãzinho, pois muitos 
interessados já entraram 
em contato buscando mais 
informações, e 50 deles 
imediatamente enviaram 
seu Termo de Inscrição. 

No folder eletrônico, aler-
tamos sobre a importância 
de assegurar qualidade de 
vida na aposentadoria atra-
vés de qualquer instituição 
de previdência e para a pos-
sibilidade disso se tornar 
uma corrida contra o tempo 
quando deixamos a adesão 
para muito mais tarde. Afi-
nal, o que antes poderia ser 
feito em pequenas doses 
(contribuições menores por 
mais tempo), passa a ser 
uma empreitada mais difícil 
de ser alcançada.

Letícia Oliveira é uma das 
que aderiu à TELOS no mês 
de outubro e passou a fazer 
parte do rol de inscritos do 
Plano de Contribuição Defi-
nida. Empregada da Embra-
tel desde fevereiro de 2009, 
Letícia, embora reconheça a 
importância do benefício, 
só agora formalizou sua 
inscrição no Plano de Con-
tribuição Definida e não vê 
a hora de “começar a poupar 
e investir com segurança”.

Ela explica, abaixo, o que a 
motivou a iniciar seu planeja-
mento para a aposentadoria.

 
Em Linha: Por que você não 
aderiu ao PCD da TELOS antes? 

letícia: Tive algumas difi-
culdades, mas agora minha 
adesão foi confirmada.

EL: A última campanha de 
adesão em outubro serviu 
de alerta?

letícia: Sim! Os exemplos 
me fizeram entender o 
quanto eu poderia ter ad-
quirido ao longo de um ano 
de investimento.

EL: Hoje, como Participante, 
você indicaria a Fundação 
aos seus colegas que ainda 
não se inscreveram?

letícia: Com certeza, pois 
acho importante poupar e 
investir com segurança.

EL: O que você espera do seu 
Fundo de Pensão?

letícia: Aumentar a mi-
nha poupança através de 
bons retornos que a TELOS 
obtêm, de maneira a ter 
uma aposentadoria mais 
tranquila sem depender so-
mente dos órgãos oficiais. . 

DúviDas? clique aqui! ?
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TELOS tem novo site
Portal está de cara nova e mais fácil de navegar

Melhor organização de 
temas e visual mais leve 
são as principais caracte-
rísticas do novo site da  
TELOS. Como você deve 
ter percebido, o portal da 
Fundação foi renovado e 
ganhou layout mais mo-
derno.

“Nossa intenção foi fa-
cilitar ainda mais o acesso 
dos Participantes e Assis-
tidos aos assuntos mais 
procurados, incorporando 
sugestões feitas pelos usu-
ários por intermédio da 
Central de Atendimento”, 
diz a Gerente de Relaciona-
mento, Eudete Pereira.

Em relação ao layout, a 
primeira diferença a ser 
notada é no uso de cores. 
Tons mais suaves passam a 
predominar, com módulos 
mais espaçosos, que tornam 
a navegação mais agradável. 
Isso valoriza a organização 
dos temas, agora centrali-
zados em apenas um menu, 
dividido em quatro catego-
rias (“A Telos”; “Planos e Le-

gislação”; “Sala do Partici-
pante” e “Investimentos”). 
O conteúdo foi mais bem 
agrupado, obedecendo às 
novas categorias.

Outra gande novidade é 
o banner de imagem hori-
zontal que abrange, entre 
outros principais conteúdo, 
o nosso Portal de Educação 
e o Jornal Eletrônico Em 
Linha. 

Com o objetivo de me-
lhorar o acesso aos servi-
ços mais procurados pelos 

Participantes, uma barra 
lateral fixa, com link direto 
para páginas mais procura-
das, como “empréstimos”, 
“adesão ao plano”, “aposen-
tadoria e pensão” e “formu-
lários”, e o acesso ao Portal 
de Educação Financeira e ao 
jornal Em Linha são man-
tidos mesmo quando você 
navega pelo site.

Acesse o site, navegue e 
mande a sua avaliação.

DúviDas? clique aqui! ?
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Atenção para as datas
Calendários de eventos da TELOS para 2014 já estão disponíveis

DúviDas? clique aqui! ?

Atenção, Participantes e Assistidos. Já 
estão disponíveis os calendários de even-
tos da TELOS de 2014. Os documentos 
informam as datas dos principais compro-
missos dos participantes com os planos de 
benefícios.

Logo no começo do ano Aposentados 
e Pensionistas do Plano de Contribuição 
Definida (PCD) com reajuste pelo IGP-DI 
poderão trocar este índice pela Rentabilida-
de do Plano, mas vale lembrar que a opção 
é irreversível e, se realizada até o dia 31 de 
janeiro, passa a valer a partir de dezembro 
de 2014. 

Também está no Calendário o período 
para Aposentados do PBD com reajuste 
pela Equivalência Salarial alterarem seu 
índice de correção para o IGP-DI, se dese-
jarem. Esta variante também não poderá 
mais ser alterada. 

Uma data que não pode ser esquecida 
para Aposentados e Pensionistas em Sa-
que Programado é a de escolha do perfil 
de investimento, de percentual da renda 
mensal e a da possibilidade de optar pelo 
recebimento do abono anual. Todas essas 
alterações poderão ser feitas de 13 de ou-
tubro de 2014 a 7 de novembro de 2014.

PARTICIPANTES ATIvOS
Os participantes ativos têm outro ca-

lendário. Para novas escolhas de perfil de 
investimentos e gestores, o prazo vai de 
22 de setembro a 17 de outubro de 2014, 
mesma época para escolher o percentual 
de contribuição para 2015.

As demais alterações podem ser feitas 
a qualquer momento. Entre elas, estão 
redução do percentual de contribuição, sus-
pensão da contribuição normal, alteração 
do percentual de contribuição adicional e 
atualização do cadastro de beneficiários. O 
que varia é o início da vigência e aplicabili-
dade de cada pedido de alteração.

A lista completa de datas pode ser lida 
no Calendário de Eventos que está na “Sala 
do Participante”, no site da TELOS. 
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Pecúlio por Morte ou 
Complementar é um dos 
benefícios previstos no Re-
gulamento do Plano de 
Benefício Definido para 
os beneficiários dos Parti-
cipantes. Por isso é muito 
importante estar atento a 
qualquer alteração no elen-
co indicado. Diferente da 
pensão por morte, o Pecúlio 
pode ser pago para qualquer 

pessoa, mesmo sem vínculo 
familiar, escolhida pelo Par-
ticipante. 

Entre em contato com 
a Central de Atendimento 
TELOS e confira o nome 
dos seus indicados.  Qual-
quer divergência em re-
lação à sua vontade, en-
caminhe o formulár io  
“Declaração de Beneficiá-
rios” preenchido e assinado 

para a Central de Atendi-
mento TELOS.

O documento está dispo-
nível no banner “formulá-
rios”, na página inicial do 
site da Fundação. As altera-
ções necessárias podem ser 
feitas no campo do item IV 
do documento.

Beneficiários de pecúlio do PBD 

Atualização de Beneficiários do PCD
Campanha aler ta Par t ic ipantes 

A Campanha “Filhos 
Maiores - Beneficiários ou 
Indicados?”, iniciada em 
julho, alertou os Participan-
tes do Plano de Contribui-
ção Definida (PCD) sobre 
a importância de manter 
o elenco de participantes 
atualizado.  

De julho a setembro, 489 
participantes da TELOS 
consultaram ou atualizaram 
o cadastro de beneficiários 

do Plano. O número indi-
ca interesse na mudança, 
realizada em 2010, do re-
gulamento do PCD. A pos-
sibilidade de inclusão dos 
filhos maiores de 21 anos 
na mesma categoria do côn-
juge e dos filhos menores 
(beneficiários) tem muitas 
vantagens. Entre elas, a 
de ampliação do número 
de pessoas com direito a 
um benefício por morte e 

aumento do valor devido a 
estes em comparação ao que 
receberiam como Beneficiá-
rios Indicados.

Analise seu elenco de be-
neficiários e, se for o caso, 
encaminhe o formulário 
“Declaração de Beneficiá-
rios” para a CAT – Central 
de Atendimento TELOS.

DúviDas? clique aqui! ?

DúviDas? clique aqui! ?
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Aos poucos, a tempera-
tura vai subindo, o calor 
fica forte e, pronto, lá esta-
mos na praia e na piscina 
em busca de refresco no 
verão. A época é propícia a 
atividades ao ar livre, mas 
cuidados são necessários, 
principalmente com a pele.

“A radiação solar tem 
efeito cumulativo e aos pou-
cos vai mexendo no DNA da 
célula”, alerta Marcus Maia, 
dermatologista coordena-
dor da Campanha Nacional 
de Combate ao Câncer de 
Pele. “Por isso, é preciso um 
conjunto de atitudes para 
evitar doenças, ainda mais 
para aqueles que já têm ida-

de avançada”.
Maia lembra que utili-

zar apenas filtro solar não 
adianta. “Só o protetor não 
resolve. Uma pessoa de 70 
quilos precisa espalhar 40 
ml de bloqueador na pele 
a cada 90 minutos para 
ter uma boa proteção, mas 
um bom passador usa um 
quinto disso”, diz. “É muito 
difícil, portanto, é preciso ir 
além”.

A cartilha, então, manda 
complementar a ação do 
produto evitando ao máxi-
mo a exposição ao sol de dez 
da manhã às quatro da tar-
de; utilizar boné e camiseta 
e, caso use barracas, prefe-

rir as de algodão, pois os 
materiais sintéticos, apesar 
de fazerem sombra, pouco 
filtram os raios ultravioleta.

Além disso, ingerir muito 
líquido, para evitar desi-
dratação, e alimentos com 
vitamina D, como salmão, 
atum, sardinha e cavalinha.

Vale também ficar aten-
to a manchas na pele e 
pequenas feridas que não 
cicatrizam. Elas podem ser 
sinal de câncer de pele. Caso 
verifique a existência desses 
elementos, procure um der-
matologista.

Férias de verão? 
Divirta-se, mas com cuidado
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Brasil fica em 31º lugar em  
ranking de bem-estar de idosos

ONG mediu qualidade de vida em 91 países

O Brasil é o 31º melhor país 
do mundo para se aposentar, 
segundo ranking elaborado 
pela HelpAge International, 
ONG que luta pelos direitos 
dos idosos no mundo. O le-
vantamento Global AgeWatch 
Index 2013 considerou 13 
indicadores, relativos a quatro 
grandes áreas (garantia de ren-
da, saúde, emprego e educação 
e ambiente), para fazer a clas-
sificação, liderada pela Suécia.

A posição brasileira foi 
beneficiada pela categoria 
“garantia de renda”, na qual 
ocupa a 12ª posição entre 
91 pesquisados. Garantia 
de aposentadoria e pro-
gramas de transferência de 
renda como o Bolsa Família 
ganharam destaque e ajuda-
ram o país a obter a classifi-
cação geral. Por outro lado, 
o quesito empregabilidade e 
educação puxou o país para 
baixo. Em relação ao núme-
ro de pessoas entre 55 e 64 

anos empregadas e o grau 
de instrução dos idosos, o 
Brasil ficou em 68º lugar. 
Em ambiente social e saúde, 
a posição foi intermediária, 
40ª e 41ª colocações.

Na escala de zero a cem 
utilizada pelo índice, o país 
ficou com nota 58,9. A lí-
der Suécia somou 89,9. O 
Afeganistão foi eleito o 
pior lugar para uma pessoa 
envelhecer, pois conquistou 
apenas 3,3 pontos.

A HelpAge Internatio-
nal chama atenção para a 
necessidade de políticas de 
adaptação para o envelheci-
mento de países em desen-
volvimento, como o Brasil. 
Segundo a entidade, a idade 
média da população desses 
locais está avançando muito 
rápido, o que demanda ação 
para que os idosos tenham 
qualidade de vida.

“Reagir ao envelhecimen-
to populacional é um de-

safio para todos os países, 
mas ainda maior para os em 
desenvolvimento, que estão 
menos preparados para as 
mudanças em andamento”, 
afirma Silvia Stefanoni, 
CEO da ONG.

Ainda de acordo com o 
documento, não bastam 
recursos financeiros. É pre-
ciso também um ambiente 
cultural e político prepa-
rado para a nova realidade 
demográfica.

“Eliminar a pobreza e 
chegar a uma sustentabi-
lidade ambiental significa 
levar em conta explicita-
mente o envelhecimento 
como parte do processo de 
desenvolvimento e asse-
gurar que direitos e neces-
sidades são promovidos e 
atendidos durante toda a 
vida”, diz o texto.

“Com informações da ONG 
HelpAge International”
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PESQUISA ANUAL 2013 
A Gestner Gestão e Consultoria foi a empresa selecionada 
para realizar a pesquisa anual de satisfação de Participantes e 
Assistidos da TELOS. O estudo será realizado por telefone a partir da primeira 
semana de janeiro de 2014, contactando 1400 pessoas, escolhidas de forma 
aleatória. Portanto, se sorteado, não deixe de participar. Responda às perguntas da 
atendente da Gestner. O questionário é pequeno e em menos de dez minutos você 
contribuirá para melhorar os serviços e atendimento prestados pela TELOS. 
Queremos conhecer a sua opinião!

CONTRIBUIÇÃO PARA O PCD
Levantamento dos dados dos Participantes indica que preocupação com 
aposentadoria é cada vez mais presente. Dentre as alterações realizadas no período 
anual de reavaliação das aplicações no Plano de Contribuição Definida (PCD), mais 
de  500 pessoas aumentaram o percentual de contribuição (básica e adicional) para o 
próximo ano.

 A maioria dos que fizeram algum tipo de mudança com o objetivo de acumular mais 
recursos para o Plano optaram por contribuir com percentual igual ou superior a 8%.

PARABÉNS - TELOS PARABENIzA A ASASTEL PELOS SEUS 27 ANOS DE SUCESSO   
Dia 25 de novembro foi comemorado o 27º aniversário da ASASTEL (Associação dos 
Participantes e Assistidos da TELOS). A data foi festejada em várias localidades. No 
Rio de Janeiro foi realizada Missa em Ação de Graças na Igreja de Santa Rita, 
seguida de almoço que contou com a adesão de significativa parcela dos Associados. 

Nosso parabéns a atual Diretora Presidente Maria Adelaide Abreu Lima e a toda a 
Diretoria e Associados, desejando vida longa à ASASTEL que tão bem representa os 
Participantes e Assistidos da TELOS. 

c u r t a s
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