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UMA LONGA TRADIÇÃO

 Prezado leitor, nesta edição celebramos a longevida-

de. Aos 39 anos, completados em 1º de agosto, nossa 

relação com você está cada vez mais sólida. E queremos 

continuar a fortalecê-la. E por isso este número traz 

uma homenagem à beneficiária mais idosa da TELOS.

 Noêmia de Carvalho Vieira, do PBD, tem quase 102 

anos e desde 1982 é pensionista. Sua fala serve de 

exemplo para novos Participantes. Neste número há 

textos sobre escolhas a serem feitas quando da apo-

sentadoria, mudanças no atual regulamento do Plano 

e eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, além 

de uma história em quadrinhos que vai ajudar você a 

entender as demonstrações contábeis de um plano de 

aposentadoria.

 Com a proximidade do Dia das Crianças, que tal ino-

var no presente? Pensando no futuro, mostramos que 

invertir num plano de previdência para seus filhos é um 

excelente meio de ensinar planejamento financeiro às 

crianças. Afinal, é desde cedo que se deve poupar.

 Certos de estarmos em linha com seu futuro, dese-

jamos boa leitura!

Gerência de Relacionamento com Participante 

E D I T O R I A L EXPEDIENTE

J O R N A L  D A  T E L O S2



PREVIC aprova alteração no 
Regulamento do PCV-I

Mudanças valem para inscritos a partir de 1º de novembro de 2014

A Superintendência Nacio-
nal de Previdência Comple-
mentar - PREVIC - aprovou o 
novo Regulamento do Plano 
TELOS Contribuição Vari-
ável - I (PCV-I). O Ofício nº 

3056/2014 com a aprovação 
do Regulamento foi publicado 
no dia 30 de setembro, no 
Diário Oficial da União.

A principal alteração no 
Regulamento do Plano es-

tabelece faixas salariais com 
Contribuições Normais dife-
renciadas para os inscritos 
a partir de 1° de novembro 
de 2014, conforme a tabela 
abaixo:

Em 1º de novembro de 
2014 o Limite Salarial da 
Faixa 1 (LSF1) corresponderá 
a R$ 3.000,00 (três mil reais) 
e o Limite Salarial da Faixa 2 
(LSF2) corresponderá a R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

Os participantes de qual-
quer faixa salarial, inclusive 
os da Faixa 1, poderão efetu-
ar Contribuições Adicionais 
do Participante, de qualquer 
percentual, as quais não 
terão a contrapartida do 
Patrocinador. 

As mudanças propostas 

no Regulamento do Plano 
não produzirão qualquer re-
flexo para os Participantes 
inscritos no PCV-I até 31 de 
outubro, exceto em relação 
ao percentual de Contribuição 
Normal mínimo ao Plano que 
passa a ser de 1%.

TEMPO DE VINCULAÇÃO
Outra mudança estabelece 

que o tempo de vinculação a 
outros planos de previdência 
instituídos por empresas do 
mesmo grupo econômico do 
Patrocinador Principal será 

considerado como tempo de 
contribuição para o PCV-I.

FAIXA 
SALARIAL

SALÁRIO 
APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÃO NORMAL

PARTICIPANTE ATIVO PATROCINADOR

1 Menor ou igual
ao LSF 1 Não há

Contribuição única de 5 vezes o salário, 
quando o participante ativo atingir 5 anos de 

inscrição e tiver mais de 55 anos de  idade

2 Maior que LSF1 e 
menor que LSF2 de 1% a 4% de 1% a 4%

3 Igual ou maior
que LSF2 de 1% a 7% de 1% a 7%

DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?
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Aposentadoria no PCV-I
Simples  cuidados asseguram o processo de  

requisição do benefíc io  de forma consciente

Na hora de mudar seu “sta-
tus” de Ativo para Assistido, 
vale ficar atento às dicas para 
que o processo de concessão 
de seu benefício ocorra sem 
contratempos e a forma de 
recebimento do benefício 
escolhida atenda às suas ne-
cessidades. 

Algumas decisões relativas 
à aposentadoria são irreversí-
veis. Por isso, formalize o re-
querimento somente quando 
estiver seguro. Consulte sem-
pre a Central de atendimento  
TELOS, através de nossos 
canais de contato.

Além dos aspectos finan-
ceiros (evitar endividamen-
tos próximo ao início da 
aposentadoria, por exem-
plo) e de decisões que vão 
afetar diretamente o seu be-
nefício, os aspectos sociais 
envolvidos nesta etapa da 
vida também precisam ser 
bem avaliados antes da to-
mada de decisão. Aumentar 
o convívio com amigos fora 
do ambiente de trabalho, 
procurar atividades voltadas 

para o próprio bem-estar e 
começar a planejar seu dia 
a dia longe da rotina vivida 
por muitos anos é um exce-
lente começo.

QUANDO PODEREI ME 
APOSENTAR?

A partir do desligamento 
do Patrocinador com mais de 
50 anos e 5 de contribuição 
para o PCV-I, você poderá re-
querer a Aposentadoria.

 Ao requerer o benefício, o 
Participante deve indicar se 
deseja receber uma antecipa-
ção, à vista, de até 20% do Sal-
do de Conta acumulado. Este 
valor, sujeito a tributação de 
Imposto de Renda (conforme 
regime escolhido) é subtraído 
do saldo com o qual será cal-
culado o benefício. Portanto, 
o valor desta parcela à vista 
vai influenciar diretamente 
no valor do benefício mensal.

Além da possibilidade de 
dispor dessa parcela do saldo 
total de sua conta, a forma 
de recebimento mensal do 
benefício também é escolha 

do Participante e poderá ser 
vitalícia ou não.

FORMAS DE RECEBIMENTO 
DO BENEFÍCIO

Como você já sabe, o PCV-I 
é bastante flexível, pensado 
para se adaptar às necessi-
dades de cada Participante. 
Por isso, antes de requerer 
sua aposentadoria, escolha a 
forma de benefício que con-
siderar melhor. O acesso aos 
simuladores disponíveis na 
Área Exclusiva do site da TE-
LOS lhe permite gerar vários 
cenários. Em seguida, analise 
o resultado mais adequado ao 
seu planejamento. Para isso, 
se informar com antecedência 
é a melhor forma de fazer a 
escolha certa.

Você pode optar por três 
formas de recebimento do 
benefício, a saber:

1. RENDA MENSAL VITALÍCIA  
Nesta modalidade, o benefí-
cio é calculado atuarialmen-
te, ou seja, em função da 
idade, do sexo, dos recursos 
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DOCUMENTAÇÃO

acumulados e taxa de juros, 
e será pago enquanto você 
viver. Este benefício poderá, 
a critério do Participante, ser 
concedido com reversão em 
benefício por morte (pensão). 
Neste caso, após o falecimen-
to, o grupo de beneficiários 
receberá uma renda corres-
pondente a 60% do valor da 
aposentadoria. Os filhos terão 
direito somente até com-
pletarem 21 anos de idade, 
excetuando-se os inválidos. 
Esta forma de recebimento 
não pode ser alterada.

2 .  S A Q U E  P R O G R A M A D O   
Nesta modalidade, o bene-
fício de aposentadoria não 
é vitalício. O Participante 

escolhe semestralmente um 
percentual entre 0,3 e 2% do 
total dos recursos acumula-
dos para definição do valor do 
benefício que irá receber men-
salmente, enquanto existir 
saldo. Com a opção pelo Saque 
Programado, o Participante 
continua definindo como os 
seus recursos deverão ser 
investidos, dentro das pos-
sibilidades disponibilizadas 
pela TELOS.

Ocorrendo o falecimento 
do Participante, o saldo re-
manescente será revertido 
para os Beneficiários ou Be-
neficiários Indicados, sob a 
forma de renda mensal ou 
pagamento único, conforme 
opções disponíveis.

 Esta forma de recebimento 
poderá ser alterada uma única 
vez para Renda Mensal Vitalí-
cia ou Renda Mensal Vitalícia 
e Saque Programado.

3. RENDA VITALÍCIA E SAQUE    
PROGRAMADO  Modalidade 
que agrega as duas formas 
de pagamento. Neste caso 
o Participante distribuirá 
uma única vez seus recursos, 
destinando uma parte para 
o cálculo de um benefício 
vitalício e outra para o Saque 
Programado.

Esta forma de recebimento 
não pode ser alterada.

DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?
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Para ajudar os participantes 
a compreender o significado de 
termos e números apresentados 
nas demonstrações contábeis dos 
planos de aposentadoria, a Abra-
pp (Associação Brasileira das En-
tidades Fechadas de Previdência 
Complementar) lançou, com 
apoio da Ancep (Associação 
Nacional dos Contabilistas das 
Entidades de Previdência), um 
gibi que explica as planilhas 
divulgadas pelos planos.

A cartilha “Entendendo as 
Demonstrações Contábeis do 

seu Plano de Aposentadoria” apresenta, em forma de 
história em quadrinhos, todos os itens das Demonstrações 
Contábeis de um plano de aposentadoria.  Ao longo de 
16 páginas, dois personagens, Sr. João e Ancepio, falam 
de siglas e números, chegando a conclusões que ajudam 
todos a se orientarem melhor quando estiverem diante de 
um balanço.

Clique aqui e não deixe de verificar a versão para a web. 
O material também pode ser acessado no item “Guias do 
Participante” da Sala do Participante do site da TELOS. 

No caso dos planos da TELOS, as Demonstrações  
Contábeis, emitidas anualmente, são encontradas no item  
“Relatórios” do menu “A TELOS” na página inicial do  
nosso site.

LEITURA FÁCIL

Você entende as demonstrações contábeis 
do seu Plano de Aposentadoria?

Gibi  e laborado pela  Abrapp e  pela  Ancep pode ajudá-lo

DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?

em caso de dúvida

as notas explicativas

e o Pessoal da entidade

podem te ajudar.

APOSENTADORIA!!!

!!!

ENTENDEND
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~
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HOMENAGEM... 

Em 1º de agosto, a Fun-
dação completou 39 anos de 
relacionamento com seus Par-
ticipantes e Assistidos. Desde 
o primeiro momento, nosso 
compromisso tem sido o de 
instituir e administrar Planos 
de Previdência Complemen-
tar, garantindo a concessão 
de benefícios de natureza pre-
videnciária através da gestão 
eficaz dos recursos aportados, 
observando as expectativas 
de seus Participantes e Patro-
cinadores.

Felizmente, não faltam tes-
temunhas desta história – al-
gumas com mais de cem anos, 
que viram a TELOS crescer.

Hoje, aproximadamente  
250 Assistidos da Fundação 
têm mais de 80 anos, de um 
total de cerca de 6.500 Assisti-
dos nos dois planos (Plano de 

Benefício Definido - PBD e Pla-
no Telos Contribuição Variável 
I - PCV-I). Desses beneficiários, 
a mais idosa é Noêmia de Car-
valho Vieira, pensionista do 
PBD. Viúva de José de Souza 
Vieira, Noêmia começou a re-
ceber a pensão de seu falecido 
marido há 32 anos, em 1982, 
quando ainda tinha 69. 

Hoje, próxima de completar 
102 primaveras (em 13/11), 
orgulha-se de poder usufruir 
do resultado do pla-
nejamento familiar 
que realizou com seu 
marido. Com duas 
filhas, (entre elas, 
Maria Odila Vieira 
de Sá que nos ajudou 

a realizar esta singela homena-
gem) cinco netos e oito bisne-
tos, Noêmia tem uma mente 
privilegiada. Conta histórias 
para a família, gosta de pegar 
sol e dita pontos de tricô para 
as filhas.

Em conversa com o Em 
Linha, ela resumiu seu bom 
relacionamento com a Funda-
ção. “A TELOS foi uma família 
para mim e a maior realização 
para o meu marido”.

TELOS: relações de longa data
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Eleições para os Conselhos da TELOS
Conheça os  integrantes das chapas inscr itas  

e  prepare-se para o  pleito

De 3 a 5 de novembro, 
serão escolhidos os repre-
sentantes dos Aposentados e 
Participantes nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da TE-
LOS. Podem votar aqueles 
que estiverem inscritos em 
um dos planos administrados 
pela Fundação pelo menos 
um mês antes da data do iní-
cio da eleição.

A eleição é para o preen-
chimento de duas vagas de 

membros efetivos e respec-
tivos suplentes do Conselho 
Deliberativo e uma vaga de 
membro efetivo e respectivo 
suplente do Conselho Fiscal. 
A posse dos eleitos ocorrerá no 
dia 24 de novembro de 2014.

A votação eletrônica será 
realizada através do site da 
TELOS, em espaço especial-
mente disponibilizado para 
esse fim. O acesso do eleitor 
a esse sistema de votação será 
feito com o preenchimento de 
identificação do Patrocina-
dor, CPF, matrícula e senha 
individual do Participante no 
sistema URA da Central de 
Atendimento TELOS (CAT).

Aposentados, Vinculados 
e Autopatrocinados (que não 
possuem e-mail cadastrado 
da TELOS) receberão por 
carta a plataforma eleitoral 
com as propostas de cada 
chapa, além de uma cédula 
para votação. O voto manu-
al deverá ser feito mediante 

preenchimento e entrega da 
cédula de votação na CAT. 
Em caso de dupla votação, 
prevalecerá o voto eletrôni-
co. Será permitido votar em 
apenas uma chapa para o 
Conselho Deliberativo e uma 
chapa para o Conselho Fiscal.

A votação eletrônica poderá 
ser feita do primeiro minuto 
do dia 3 até a meia-noite do 
dia 5 de novembro de 2014 
(horário de Brasília). Nos dias 
de pleito, o voto manual deve-
rá ser depositado em URNA na 
CAT das 8 às 17 horas. Serão 
aceitos votos enviados pelo 
correio, desde que recebidos 
na TELOS até, no máximo, as 
17h do dia 5 de novembro.

Não deixe de participar! 
Conheça aqui as chapas ins-
critas e, por intermédio do 
Estatuto, as atribuições dos 
Conselheiros.

DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?
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Estresse: como evitar
Cada vez mais gente se diz 

estressada. São pressões rela-
cionadas a trabalho, família, 
trânsito, contas e tudo o mais 
que faz parte da vida e deixa 
as pessoas cansadas, mal-
-humoradas e com problema 
de saúde. Mas é possível, ao 
menos, suavizar os efeitos do 
estresse quando ele passa dos 
limites.

“O estresse é necessário 
para sobreviver, ele prepara 
o nosso corpo para agir ou 
fugir. Em situações de perigo, 
isso é importante. O nível do 
estresse, adequado à situa-
ção, não é problemático. O 
problema é quando ele não 
diminui”, diz Luciana Janot, 
cardiologista do Hospital 
Einstein, de São Paulo, ao site 
da instituição.

Além da frequência, vale 
ficar atento a sinais de que 
o estresse está afetando a 
saúde. Para evitar chegar a 
este ponto, seguem algumas 
dicas, elaboradas pela equipe 
do Hospital Einstein.

DESCUBRA A ORIGEM
Saber exatamente o que es-

tressa você e combater a causa 
é um dos primeiros passos. 

“Se conseguimos 
identificar nossa 
fonte de estresse, 
temos que progra-
mar e organizar a 
vida para tentar 
evitá-la”, diz Ana 
Merzel Kernkraut, 
coordenadora do 
Serviço de Psicolo-
gia do Einstein.

COMA BEM
O estresse está diretamen-

te relacionado ao que come-
mos. Se alguns aumentam 
o consumo de doces, café 
e frituras, outros fazem o 
inverso: diminuem a quanti-
dade de comida ingerida. O 
correto é se alimentar a cada 
três horas, com alimentos 
naturais, sem gorduras e com 
muitas fibras. Os excessos le-
vam a um estresse fisiológico, 
que favorece a obesidade, ao 
passo que o jejum derruba os 
níveis de glicose, afetando o 
funcionamento do cérebro e 
de outros órgãos.

FAÇA EXERCÍCIOS
Pesquisa do Instituto de 

Saúde Mental Mind mostra 
que mais de 60% das pessoas 

que se exercitam têm os sin-
tomas do estresse e ansiedade 
reduzidos. Ou seja, é preciso 
se reorganizar para inserir 
alguma prática esportiva na 
agenda.

FIQUE CALMO E RESPIRE
Finalmente, manter a con-

centração na sua qualidade 
de vida é fundamental. “Uma 
dica importante é aprender 
a priorizar, ter tempo para 
parar e contemplar a sua vida 
e se perguntar: o que estou 
fazendo é útil para mim?”, diz 
a cardiologista Luciana Janot, 
do Einstein.

Fonte: Hospital Einstein
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Outubro está chegando. 
Com ele, o Dia das Crianças. 
Já sabe o que vai dar de pre-
sente a seu filho ou neto? 
Exageros nos regalos e feste-
jos em torno da data podem 
comprometer um projeto 
maior de toda a família. 

Uma boa forma de mos-
trar aos pequenos a impor-
tância de um planejamento 
financeiro é pensar em seu 
futuro e sinalizar que gran-
des gastos, acima das possi-
bilidades, podem causar um 
descontrole.

Engordar o porquinho com 
economias de longo prazo 
está se tornando uma boa 
opção de presente. Cada vez 
mais pessoas decidem abrir 
um plano de previdência para 
seus filhos e, assim, atingir 
dois objetivos: ensinar aos 

PORTAL DE EDUCAÇÃO TEM LIÇÕES PARA OS PEQUENOS

Para os pequenos,  
um grande investimento

Contratar um plano de previdência desde cedo é um excelente meio 
de poupar e de ensinar planejamento financeiro às crianças 
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pequenos a importância de 
economizar sempre e lhes 
garantir um futuro tranquilo.

De acordo com a Federa-
ção Nacional de Previdência 
Privada e Vida (Fenaprevi), 
entidade que reúne 75 segura-
doras e entidades abertas de 
previdência complementar no 
país, é crescente a tendência 
de investimentos no segmen-
to “menores de idade”, que 
contempla aqueles com me-
nos de 21 anos. Somente de 
abril a maio deste ano, o seg-
mento cresceu 3,14%, num 
total de R$ 161,3 milhões em 

aportes no período. 
Segundo analistas, a aplica-

ção em fundos de previdência 
desde cedo é uma boa estraté-
gia financeira, pois permite 
que aportes pequenos se tor-
nem um grande montante ao 
longo dos anos. 

Além disso, a tendência de 
saques antecipados é menor 
neste segmento, pois os pais 
costumam utilizar o investi-
mento como “seguro” educa-
cional e como uma forma de 
propiciar condições financei-
ras para que os filhos realizem 
sonhos.

A preocupação costuma va-
ler a pena. Além do lado finan-
ceiro, economistas costumam 
destacar o lado educacional 
da previdência para crianças. 
Segundo eles, ao ver que seus 
pais poupam e planejam, o 
menor tende a valorizar esse 
comportamento, carregando-
-o para o resto da vida.

Reveja sua opção de pre-
sente! Mostre a seus filhos 
que quanto mais cedo alguém 
se preocupa e investe no fu-
turo, mais tranquilo ele será.

DÚVIDAS? CLIQUE AQUI! ?

Perfil de investimento – opção semestral 
Atenção aos períodos para escolha de 

Perfil de Investimento no Plano Telos Con-
tribuição Variável - I. Para os Ativos, Auto-
patrocinados e Vinculados, o prazo termina 
em 17 de outubro de 2014. 

Já para os Assistidos em Saque Progra-
mado, o período para escolha de Perfil de In-
vestimento semestral, Percentual da Renda 
Mensal e opção pelo recebimento do abono 
anual é de 13/10/2014 a 7/11/2014. Fique 
atento! 

Dúvidas sobre o tema? Não deixe de veri-
ficar o Banner Perfil 2014 antes de realizar 
sua opção. O espaço foi criado para orientar 
os Participantes do PCV-I sobre a alteração 
semestral do Perfil de Investimentos.
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JÁ USOU A URA?

Rápida e eficiente, a Unidade de Resposta Audível (URA) da TELOS é uma 

excelente forma de obter informações pessoais de forma rápida e segura. O 

atendimento telefônico automático funciona 24 horas por dia. Basta ligar 

para 0800-970-6900 ou pela RIT 521-6900 (para os Participantes Ativos) e 

digitar o número da matrícula, o número do Patrocinador e a senha URA. 

Durante a semana, das 8h às 17h, se quiser falar direto com uma das 

atendentes da Central de Atendimento TELOS (CAT), basta digitar 7 após 

ouvir a listagem de serviços disponíveis. Simples, não?

CONHECIMENTO NUNCA É DEMAIS

Quer saber mais sobre finanças e previdência? A TELOS te ajuda: acesse o 

nosso Portal de Educação Financeira e Previdenciária e saiba mais sobre o 

tema no curso online preparado especialmente para você.

ABONO ANUAL TELOS

Conforme definido no Calendário, a primeira parcela do abono anual dos 

Assistidos da TELOS será paga em 28 de novembro. Em 15 de dezembro, 

será a vez de a segunda parte ser recebida. Fique atento e faça o seu 

planejamento financeiro!

C U R T A S
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http://portal.fundacaotelos.com.br/portaleducacao

