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Almeida

Prezado leitor,
perto de completarmos 39 anos de criação e felizes 
com os resultados e com a avaliação dos Participantes, 
apontados pelas pesquisas de satisfação apresentadas 
na nossa 33ª Edição,  conversamos com nosso aposen-
tado Paulo Carneiro, que nos fala de sua relação com a 
TELOS. Em seu depoimento, ele enfatiza a importância 
da Fundação em sua vida. 
 Neste número, mostramos como se comportaram os 
Participantes após a primeira possibilidade de alteração 
semestral de seus Perfis de Investimentos. A redução 
do período de alteração era um pleito dos Participan-
tes mais inquietos em relação às movimentações nas 
carteiras e foi atendido pela Diretoria da TELOS.
 Os interessados em concorrer às vagas nos Conselho 
Deliberativo e Fiscal podem se preparar, pois já estamos 
divulgando a importância da participação no processo 
eleitoral, que vai nomear os novos representantes de 
Participantes e Assistidos nos Conselhos da nossa 
entidade. Aproveitamos ainda para bater um papo com 
dois dos Conselheiros eleitos no último pleito. Eles nos 
falam sobre o valor de fazer parte das eleições.
 Apresentamos ainda estudo que compara as taxas 
praticadas nos empréstimos TELOS e as cobradas pelo 
mercado financeiro e consignados, mas que ressalta o 
aspecto negativo do endividamento.
 Boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

E D I T O R I A L EXPEDIENTE
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TELOS faz 39 anos
Parabéns para você

Em agosto, a TELOS comemo-
ra 39 anos. Ao longo desse tempo 
conseguimos, com sucesso, cum-
prir nosso principal objetivo, que 
é administrar e executar planos 
privados de concessão de bene-
fícios previdenciários.

A adoção de uma política de 
investimentos que privilegia a 
segurança do patrimônio re-
sultou em superávit pelo nono 
ano seguido.

Aproximar o participante 
da Fundação, prepará-lo e 
instruí-lo por meio de progra-
ma de educação, certificação 
de qualidade de nossos prin-
cipais processos internos e 
adoção das melhores práticas 
de governança corporativa 
são algumas das ações que 

demonstram o nosso respeito 
pelo Participante.

Muitas foram as alterações 
nos regulamentos dos nossos 
planos de benefícios com o ob-
jetivo de adequá-los, sem fugir 
ao rigor da lei, aos anseios de 
nossa comunidade.

Nestas quase quatro déca-
das buscamos e conseguimos 
ser reconhecidos pelos Parti-
cipantes como uma entidade 
sólida, transparente, eficiente 
e moderna, como os resulta-
dos da pesquisa de satisfação 
realizada nos últimos anos 
têm demonstrado. Em 2013, 
os participantes apontaram 
um nível de satisfação de 97%. 

É sempre muito importante 
as avaliações que nos chegam 
de forma espontânea, como a 
de Paulo Carneiro, aposenta-
do pela Embratel, psicólogo e 
atualmente professor escolar. 
Quando entrou na companhia, 
logo aderiu à TELOS e passou 
a ver a aposentadoria de uma 
forma diferente da de seus 
colegas de outras empresas. 
“Sempre tive consciência de 
que a aposentadoria em si 
mesmo é um mal se você pen-

sar nela como um fim de uma 
vida de trabalho. Mas, se for 
vista como um meio, dando 
um sentido para a vida, ela será 
saudável”, afirma ao Em Linha.

Não à toa, Carneiro conside-
ra a adesão à previdência com-
plementar fundamental para 
a vida que leva atualmente. “A 
TELOS foi e é muito importan-
te para mim e faz a diferença na 
complementação da aposen-
tadoria”, garante. “Claro que 
seria diferente sem ela”.

Aos novos empregados da 
Embratel aconselha que re-
flitam sobre os benefícios de 
contribuir para uma Fundação 
de Seguridade Social como a 
TELOS. “Ela  só vai lhe trazer 
benefícios, pois, com esta 
consciência você vai estar ga-
rantindo um amanhã tranquilo 
e saudável. Como o meu!”. E 
finaliza: “para mim a TELOS 
é nota 10, sempre que recorri, 
fui sempre bem atendido”. 
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Eleições na TELOS para os Conselhos
Votação acontece em novembro deste ano

A TELOS possui gestão colegiada, o que permi-
te maior participação na condução de atividades, 
por intermédio de seus representantes.  Logo, é 
importante estar por dentro do processo, seja 
como eleitor ou como candidato.

Em setembro começa o período de candidatura 
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funda-
ção, que devem ser apresentadas em forma de cha-
pas – um membro titular e um membro suplente. 

Os Conselhos Deliberativo e o Fiscal são, 
respectivamente, os órgãos de administração e 
fiscalização da TELOS.

O candidato precisa ter experiência comprovada 
em atividades financeiras, administrativa, contábil, 

jurídica, de fiscalização ou de auditoria. 
Além disso, o candidato eleito para o 
Conselho Deliberativo terá prazo de 
um ano, a contar da data de no-
meação, para obter a certificação 
profissional por entidade de re-
conhecida capacidade técnica.

As eleições acontecem em 
novembro e até lá a TELOS 
atualizará as informações 
sobre o processo, em espe-
cial quanto às datas.

Verifique no Estatuto da TELOS as 
atribuições dos Conselheiros.

CONSELHEIROS: PARTICIPAR É IMPORTANTE
Aproveitamos para ouvir dois dos atuais Con-

selheiros, eleitos em 2011, sobre a importância 
da participação no processo eleitoral. Para eles, 
o futuro de todos passa por esses órgãos e, por 
isso, é fundamental se inteirar das funções dos 
conselhos e conhecer seus integrantes.

Aposentado, residente no Espírito Santo e 
membro do Conselho Fiscal nos períodos de 
2005/2008 e 2011/2014, Hélio Losito revela 
como se interessou pela função: “Aposentado 
desde janeiro de 2001 e tendo formação na área 
contábil, julguei ser meu direito e até meu dever 
acompanhar a evolução dos controles de nossa 
Fundação de Seguridade”.

Sobre a importância de participar do processo 
eleitoral, Losito afirma que “os participantes, 
sejam contribuintes ativos ou beneficiários, de-
vem se interessar pelos resultados apresentados 
no Balanço e nas demais peças que compõem 
as Demonstrações Financeiras da Fundação, 

acompanhando sua saúde financeira”. Losito é 
contador, formado pela UERJ, e trabalhou por 
quase 20 anos no Departamento de Contabilidade 
(cuidando da área tributária) e no Departamento 
Financeiro (atuando no controle de Empréstimos 
e Financiamentos no Exterior e contratos de câm-
bio) da Embratel.

Já o membro do Conselho Deliberativo, Hélio Ma-
noel dos Santos Filho lembra que a votação é impor-
tante para dar mais representatividade aos eleitos 
por Participantes e Assistidos. “Embora a legislação 
não tenha sido justa com os participantes, reservan-
do a eles o direito de eleger somente a minoria dos 
Conselhos Deliberativos das Entidades Fechada de 
Previdência Complementar, não podemos deixar de 
participar deste processo e elegermos nossos repre-
sentantes com o maior número possível de votos, o 
que sem dúvida lhes dará maior representatividade”, 
ressalta. “Os membros do Conselho Deliberati-
vo, eleitos pelos Participantes ou indicados pelos 
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DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?

Patrocinadores, são membros do Conselho 
Deliberativo da Telos, e não dos Participantes 
ou dos Patrocinadores. Todos têm as mesmas 
responsabilidades legais e estatutárias, com o 
mesmo direito de registrar seu voto separado, 
caso deseje, em ata”.

Ambos conselheiros reforçam que os recur-
sos geridos não são da TELOS, mas de seus 
Participantes e Aposentados, o que aumenta 
a necessidade de acompanhamento constante 
das atividades. Segundo Hélio Manoel, que 
registra o apelo “aos Participantes/Assistidos 
para que participem da Eleição para os Conse-
lhos, como candidato ou eleitor”, o trabalho é 
grande, mas recompensador.

“A sensação de dever cumprido dos gestores 
da Telos, especialmente para os Conselheiros 
eleitos pelos Participantes/Assistidos, é cons-
tatar a excelente situação patrimonial/finan-
ceira da Fundação, a garantia de pagamento 
dos compromissos assumidos (benefícios) e 
reverter a favor dos Participantes/Assistidos, 
em cada plano, os ganhos financeiros ocorridos 
nos últimos exercícios”.

Hélio Manoel, carioca, economista também 
formado pela UERJ, entrou na Embratel em 
1970 como técnico de contabilidade na seção de 
orçamento e logo depois, em 1976, foi cedido à  
TELOS, onde permaneceu até se aposentar, 
em 1998. Sua experiência na Fundação foi 
gratificante. “Posso afirmar que foi o período 
mais gratificante e produtivo da minha vida 
profissional. Tendo trabalhado em todos os 
setores da área financeira e de controle das 
aplicações, ajudando/participando, em vários 
momentos, do desenvolvimento dos proces-
sos necessários ao bom funcionamento da 
Telos (nas funções de chefe seção, gerente e 
diretor financeiro).”

Alteração do Perfil 
de Investimentos

A possibilidade de alterar o perfil de investimen-
tos em periodicidade menor que um ano foi uma das 
reivindicações de Participantes do PCV-I atendida 
pela Fundação. Em abril (Ativo) e maio (Assistido) 
foi aberta essa possibilidade, que agora poderá ser 
feita semestralmente.

Um total de 7,3% dos participantes Ativos e 
Assistidos em Saque Programado alteraram seus 
perfis, optando por algum tipo de movimentação 
em sua carteira.

A distribuição dos Participantes e Assistidos de acor-
do com os Fundos disponíveis, ficou assim representada:

FUNDO PARTICIPANTES(*) %
TELOS RF Baixo Risco I
(GESTOR - WESTERN ASSET) 1528 19,4

TELOS RF Baixo Risco II 
(GESTOR – BB DTVM) 4907 62,4

TELOS RF Baixo Risco III 
(GESTOR – HSBC INVESTMENTS) 1064 13,5

TELOS RF Médio Risco 
(GESTOR - WESTERN ASSET) 1572 20,0

TELOS IBrX-50
(GESTOR – BRADESCO ASSET) 4009 51,0

TELOS IDIV (GESTOR – BB DTVM) 1310 16,6
TELOS RF Médio Risco Longo 
Prazo (GESTOR – TELOS) 272 19,5

Conta Coletiva TELOS 
(GESTOR – TELOS) 320 23,0

(*) Permitida a escolha de mais de um fundo.
O segundo período semestral de mudanças será 

de 22/09 a 17/10 para participantes Ativos e de 
13/10 a 07/11 para Assistidos em Saque Progra-
mado. As datas estão no Calendário da “Sala do 
Participante” do site.

Para acompanhar de perto a movimentação do seu 
Saldo de Conta no Plano, acesse a Área Exclusiva do site. 
A atualização acon-
tece diariamente.DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?
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O empréstimo simples da TELOS vem conse-
guindo oferecer, nos últimos anos, as melhores 
taxas em comparação com a média do mercado 
de empréstimos consignados, CDC, cheque es-
pecial e cartão de crédito. Os juros cobrados pela 
Fundação são de 7% ao ano mais correção pelo 
IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna).

Verifique o gráfico comparativo:

EMPRÉSTIMO - GASTAR O QUE  
VOCÊ AINDA NÃO GANHOU 

É isto mesmo: quando comprometemos nosso 
salário com uma prestação qualquer, estamos 
gastando o que ainda não ganhamos, portanto, 
evite causar maiores danos a seu salário, porque 
além de todos os aspectos financeiros envolvidos, 
isto pode gerar um desestímulo para o trabalho, 
afinal não é nada bom produzir e saber que você 
não verá nem a cor desse dinheiro.

Um simples planejamento financeiro evita o 
endividamente desnecessário. Taxas atraentes, 
facilidade de concessão e agilidade no processo 
são atrativos aos quais você deve resistir. O pro-
blema é quando a falta de liquidez e o descontrole 
financeiro viram rotina na busca do socorro ime-
diato, gerando um ciclo vicioso.

Mas se a necessidade já se apresenta, procure 
não comprometer todo o salário com a presta-
ção. Tente quitá-lo no menor prazo possível e, 
havendo possibilidade, faça amortizações (com 
13º salário, PPR etc) e troque uma dívida mais 
cara por uma mais barata.

Outra dica importante é não fazer empréstimos 
para terceiros, pois a amizade pode acabar por 
conta da inadimplência ou falta de pontualidade do 
amigo. A dívida, 
porém, fica.

Empréstimos TELOS buscam ser os 
mais vantajosos do mercado

Crédito fácil, porém, não pode ser estímulo ao endividamento

1,32% 
am

1,88% 
am

2,03% 
am

8,05% 
am

EMPRÉSTIMOS TELOS
CONSIGNADO INSS
CRÉDITO PESSOAL
CHEQUE ESPECIAL

Operações de Crédito Taxa Mensal 
(em abril de 2014)

DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?
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Uma nova geração de aposentados
Eles são ativos, com gana de interagir e independentes

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
a população brasileira com mais 
de 60 anos cresceu nove vezes 
desde 1940. A explicação do 
fenômeno é simples: melhores 
condições de vida, renda e trata-
mentos médicos mais avançados 
contribuíram para o aumento 
da idade média do país. Outras 
pesquisas apontam que com a 
melhoria da expectativa de vida 
houve também uma mudança no 
estilo de viver e na imagem de 
quem envelhece. A terceira idade 
pouco a pouco se transforma na 
“melhor idade”.

Preocupada com a qualidade 
de vida desse novo grupo, várias 
organizações afirmam que a ve-
lhice nem este nome deveria ter, 
pois remete a uma ideia negati-
va, que precisa ser combatida. A 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), por exemplo, aponta 
que o envelhecimento deve ser 
entendido como uma fase ativa, 
na qual “as pessoas podem de-
terminar elas próprias a forma 
como repartem o tempo 
de vida entre as ativida-
des de aprendizagem, 
de trabalho, de lazer e 
de cuidados aos outros”.

A visão é referendada 

por uma pesquisa da agência de 
publicidade NBS. O estudo Rio-
logia, realizado em 2012 no Rio 
de Janeiro para entender novos 
grupos sociais, descreve a “ge-
ração A”, composta por adultos 
com mais de 60 anos que veem 
a aposentadoria como uma fase 
de liberdade. “É uma geração 
antenada, que se preocupa com 
a saúde, gosta de viajar e de se 
relacionar”, diz o estudo.

Deste grupo, a maioria ainda 
são provedores de seus lares 
e somente 19% dependem da 
família para se sustentar. Eles 
também valorizam sua saúde 
- para 85% ela é algo extrema-
mente relevante - e valorizam 
as trocas interpessoais (nada de 
ficar sozinho!), pois 71% dizem 
aprender muito com outras 
pessoas e 62% citam as viagens 

como momento de aprendizado.
“Antes entendida como de-

cadência física e invalidez, mo-
mento de descanso e quietude 
no qual imperavam a solidão 
e o isolamento afetivo, [a ter-
ceira idade] passa a significar 
o momento do lazer, propício 
à realização pessoal que ficou 
incompleta na juventude, à cria-
ção de novos hábitos, hobbies e 
habilidades e ao cultivo de laços 
afetivos e amorosos alternativos 
à família”, resume Luna Rodri-
gues, professora do Instituto 
de Psicologia da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), ao Em Linha.

Os “novos” aposentados, 
no entanto, ainda sofrem 
com estigmas e com a falta de 
representatividade na mídia, 
por exemplo. O estudo Riolo-
gia, por exemplo, mostra que 
apesar de bastante ativos e 
dispostos a consumir, os in-
tegrantes da “geração A” rara-
mente aparecem em capas de 
revista, anúncios publicitários 
e filmes. Seria um contrasenso 

e uma oportunidade perdida 
por anunciantes, con-
cluem os autores.

Fontes: Estudo Riologia, 
OCDE e IBGE.
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DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?

Não perca a oportunidade!
Aproveite o benefício que 

sua empresa oferece e planeje 
o futuro com tranquilidade. 
Afinal, ele chega mais rápido 
do que imaginamos.

Você que ainda não faz par-
te da TELOS, está perdendo 
a oportunidade de dar início 
a seu projeto de garantir um 
futuro tranquilo, totalmente 
desvinculado da previdência 
social.

Na ultima edição desse 
jornal   nós divulgamos a pes-
quisa realizada por empresa 
de seguros  que revela o cres-
cente número de brasileiros 
que se preocupam com um 
futuro financeiro e já investe 
em um plano de previdência 
privada.

E você tem esta chan-
ce. Aderir ao Plano Telos 
de Contribuição Variável-
-I traz, entre outras van-
tagens, a contrapartida da 
empresa onde você trabalha  
(Patrocinador). Aqui você não 
investe sozinho no seu futu-
ro. A contribuição mensal ao 
Plano é descontada em folha 
de pagamento e você escolhe 

o quanto quer contribuir, a 
partir de 3% do seu salário 
nominal. E o melhor: seu 
Saldo de Conta aumenta auto-
maticamente com o depósito 
realizado pelo Patrocinador, 
de valor idêntico, limitado a 
8% do salário nominal.

Assim, seus recursos, so-
mados aos que forem sendo 
mensalmente depositados 
pelo Patrocinador, são inves-
tidos de acordo com perfil de 
investimentos definidos por 
você. A flexibilidade de esco-
lha é grande, e a transparência 
também. No PCV-I você pode 
acompanhar diariamente a 
evolução do seu saldo de con-
ta, além de visualizar, mensal-
mente, seu extrato de conta.

Mesmo na hipótese de de-
missão no Patrocinador, caso 

ainda não tenha cumprido 
os prazos de carência para 
recebimento do benefício de 
aposentadoria, o PCV-I  con-
tinuará ao seu alcance se você 
permanecer no Plano contri-
buindo (como Participante 
Autopatrocinado) ou não 
(como Participante Vincula-
do) até atingir as condições 
para obter o benefício.

Além dos benefícios, os 
Participantes do PCV - I po-
dem contar com uma carteira 
de empréstimos que procura 
praticar taxas inferiores às do 
mercado (veja texto sobre o 
tema nesta Edição).

Planejar o seu futuro só 
depende de você!

SÓ FALTA VOCÊ

QUER SABER MAIS SOBRE O PCV-I?
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Yoga é indicada para todos
Prática milenar  ajuda a  melhorar  corpo e  mente

Que praticar uma ativi-
dade física é importante em 
todas as fases da vida não é 
novidade. Algumas, porém, 
vão ficando menos recomen-
dáveis ao longo dos anos, pois 
podem causar mais proble-
mas que benefícios. A yoga, 
no entanto, é indicada para 
todas as idades, inclusive para 
quem quer algo que vá além 
da melhora corporal.

Para os especialistas, a yoga 
é mais do que uma técnica 
de exercícios físicos e respi-
ratórios. É uma filosofia, um 
estilo de vida, uma busca por 
harmonia. Sendo tudo isso e, 
às vezes, mais um pouco, sua 
prática é recomendada por 
trabalhar não só o corpo como 
a mente.

“Justamente por isso ela 
é própria para a terceira 
idade”, afirma ao Em Linha 
Eliane Costa, diretora de 
comunicação da Associação 
Brasileira dos Profissionais 
de Yoga (ABPY) e professo-
ra do curso de Formação e 

Aperfeiçoamento para Pro-
fissionais de Yoga do Rio de 
Janeiro.

Os benefícios mais co-
muns são vários: diminui 
dores articulares e muscu-
lares, melhora a postura e 
os sintomas da depressão. 

Além disso, provoca aumen-
to da autoestima, ajuda a 
melhorar a memória e o foco 
e facilitam a socialização de 
quem muitas vezes passa 
muito tempo sozinho. O re-
laxamento ainda melhora a 
qualidade do sono.

Isto porque o yogi, como 
são chamados os praticantes, 
utiliza o peso do corpo para 
realizar as “asanas” (postura 
equilibrada) e também fazem 
exercícios respiratórios que 
fortalecem a capacidade pul-
monar. De quebra, há ainda 
sessões de meditação e práti-
cas em duplas.

A yoga pode ser praticada 
por qualquer pessoa, desde 
que permitido por um médico 
e realizada com profissionais 
capacitados. Recomenda-
-se também que, no caso de 
pessoas da melhor idade, 
busque-se um estúdio com 
aulas voltadas para a faixa 
etária e que saiba lidar com 
iniciantes. Tudo isso para 
evitar contusões.
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DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA
Está pensando em se aposentar? Dê uma olhada no banner 
“Aposentadoria e Pensão”, no site da TELOS. O link vai te levar 
à página que contém todas as informações necessárias para iniciar o processo, assim 
como as condições para requerer o benefício. Destaque para a lista de documentos que 
precisam ser apresentados para pedir a aposentadoria pela TELOS. São eles:

• Requerimento de Benefício de Aposentadoria ou Incapacidade;
• Declaração de Dependentes para Imposto de Renda;
• Cópia da Rescisão de Contrato de Trabalho da Patrocinadora Homologada (exceto 

Incapacidade);
• Cópia autenticada do documento de identidade e do CPF do participante;
• Comprovante Conta Corrente.

Para a opção por renda vitalícia, com reversão para Benefício por Morte, 
apresentar também:

• Cópia autenticada da Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão de 
Casamento atualizada há menos de 1 ano (se casado ou separado judicialmente);

• Comprovação da condição de companheiro (a) – Escritura declaratória de união 
estável autenticada;

• Cópia autenticadas da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos.

C U R T A S

Promoção Cultural TELOS
O Aposentado do Rio de 

Janeiro João Alberto Alves 
e a Participante Mariana 
Bezerra Abrantes Rosa, de 
Brasília, são dois dos pre-

miados da nossa promoção 
cultural “Aprenda e Divirta-se”, promovida pelo 
Portal de Educação Financeira e Previdenciária. 
Ambos receberam um kit especial com o livro 
“Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”, de 
Gustavo Cerbasi, e o DVD “Até que a Sorte nos 

Separe”, inspirado no livro.
O livro do especialista em 

finanças pessoais aponta 
diferentes estratégias para 
formar uma parceria inte-
ligente, ao longo da vida, na 
administração das finanças da família. Ele traz 
também testes que avaliam a capacidade do 
casal em construir riqueza.

Parabéns aos 16 contemplados com o  
prêmio!
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