
PERFIL DE INVESTIMENTOS

modernidade e
flexibilidade

J O R N A L  D A  T E L O S  •  A N O  1  •  N º  3 •  2 0 0 6 PARTICIPANTES

Estava escrito
 > página 4

QUALIDADE DE VIDA

Um brinde à
maturidade
> página 5

Solidariedade e
participação cidadã
> página 6 e 7

PREVIDÊNCIA

Portabilidade x Resgate
 > página 8

DINHEIRO

Como anda a seu
Comportamento
Financeiro?
 > página
10 e 11

Participantes podem modificar a
forma de aplicação dos seus recursos

> página 3



JORNAL DA TELOS • Nº 3 • OUTUBRO • 200622222

EXPEDIENTE

editorial

EM LINHA - JORNAL DA TELOS
Publicação Trimestral da
TELOS - Fundação Embratel
de Seguridade Social
Ano I - nº 3 - Outubro de 2006
Av. Pres. Vargas 290/10º and.
Centro - Rio de Janeiro - RJ

COORDENAÇÃO
Eudete Pereira, Andreia Adeodato, Keila Brasil
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Andreia Van-Geem Adeodato (Reg. 21437 MT-RJ)
PRODUÇÃO EDITORIAL E WEBDESIGN
CVDESIGN

PRESIDENTE
Roberto Durães de Pinho
DIRETOR FINANCEIRO
José Manuel Carregal
DIRETOR DE SEGURIDADE
Rodrigo de Moura Teixeira

Quer rever seu perfil de investimentos?
Trocar o gestor dos seus recursos?
>  Pois a oportunidade está chegando. E esse é o tema principal desta
edição do EM LINHA. Aqui os Participantes Ativos e Aposentados em
Saque Programado vão conhecer os prazos e as opções disponíveis, para
poder tomar a melhor decisão, com a certeza de que seus rendimentos
estarão sempre bem cuidados.
Por falar em rendimentos, como você se comporta em relação ao dinhei-
ro? Confira o teste que preparamos sobre educação financeira e veja se
está no caminho certo. Depois, não deixe de conferir a matéria sobre as
opções de portabilidade e resgate, disponíveis para quem se desliga da
TELOS (e, no caso da portabilidade, para quem chega também).
Aliás, quem se desligou para começar uma vida nova, agora como escritora, foi
a aposentada Lúcia Helena Vigato. Aqui ela nos conta como foi essa mudança.
Para completar, temos dicas de prevenção contra o câncer de pele, que
é o tipo mais comum no Brasil, e um especial sobre a importância do
trabalho voluntário, que tem mobilizado cada vez mais pessoas. E se
você participa voluntariamente de algum projeto especial, está convi-
dado a enviar um relato da sua experiência para a próxima edição do
EM LINHA. O espaço já está reservado!
Boa leitura!

A Diretoria Executiva
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PERFIL DE INVESTIMENTOS
modernidade e flexibilidade

Uma vez por ano, a TELOS oferece a você, Partici-
pante do Plano de Contribuição Definida (PCD), a opor-
tunidade de mudar a forma de aplicação dos seus recursos e
trocar o gestor das suas aplicações. Pois a hora chegou: para
Ativos, Autopatrocinados e Vinculados, a chance é em outu-
bro. Mas este ano tem novidade: os Aposentados que opta-
ram pelo Saque Programado também terão o mesmo direito,
assegurado no regulamento do Plano. Neste caso, o período
para escolha será em novembro. Para não perder essa opor-
tunidade, consulte o quadro “Prazos”, no final desta maté-
ria. E lembre-se de que a mudança de gestor e a alteração de
perfil estão isentas da cobrança de CPMF.

Para facilitar a sua decisão, vamos mostrar aqui todas as
opções disponíveis e apresentar as características de cada
uma. Confira, para fazer a melhor escolha!

As aplicações
Primeiramente, você precisa saber que aplicações são

oferecidas e quais as suas vantagens. Vamos lá!
Você pode optar entre aplicações de renda fixa e de renda

variável. No primeiro caso, você estará comprando cotas de
fundos exclusivos, cuja rentabilidade tem como referência o
CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro. Têm, portan-
to, um perfil conservador, de menor risco.

As aplicações de renda variável, são investimentos
lastreados em ações da bolsa de valores e têm como referência
o IBrX-50 da Bolsa de Valores de São Paulo . Embora tenham
um potencial de rendimento superior, oferecem mais risco.

A bem da verdade, qualquer aplicação está sujeita à influ-
ência da política econômica do país e as condições do merca-
do financeiro internacional. Por isso é preciso estar seguro
das suas escolhas. Reflita e considere se você tem condições
de assumir mais riscos. E não esqueça que uma boa rentabi-
lidade no ano anterior não é garantia do mesmo resultado
no período seguinte.

As aplicações de renda fixa e variável são realizadas por
bancos gestores credenciados pela TELOS, que exerce um con-
trole atento e cobra que as metas estipuladas sejam alcançadas.

Aposentados em Saque Programado
Além de escolher a instituição financeira e o perfil das
aplicações, os aposentados em Saque Programado podem
definir o índice de referência da rentabilidade da carteira
de renda fixa - o CDI e/ou o IGP-M. Caso não desejem

Participantes podem modificar o perfil e o gestor dos seus recursos

Prazos
Para Ativos, Autopatrocinados e Vinculados, o

período para alterações será entre 9 a 24 de outubro,
com vigência a partir de 1º de novembro 2006.
Os Assistidos em Saque Programado  receberão, a

partir de 20/10, por correspondência, o formulário para
opção, que deverá ser devolvido à TELOS até 23/11. As
escolhas irão vigorar a partir de 1º de dezembro

Não havendo qualquer manifestação até o final do pra-
zo, a TELOS manterá o seu perfil atual (no caso de Partici-
pantes próximos da aposentadoria, estes serão enquadra-
dos nos limites mencionados anteriormente).

fazer qualquer mudança, os aposentados em Saque Progra-
mado permanecerão na situação atual, com os recursos
100% aplicados em renda fixa, geridos pela equipe da TELOS,
tendo como referência a rentabilidade pelo IGP-M.

Os gestores
Para as aplicações em renda fixa, com meta CDI, a escolha

poderá ser entre Banco do Brasil, Itaú e Legg Mason. Para as
aplicações em renda variável, apenas uma instituição: o Itaú.

A TELOS faz um acompanhamento permanente e rigoro-
so do desempenho das aplicações e do comportamento dos
gestores, analisando rentabilidade obtida, risco e solidez.
Esse controle é fundamental para garantir a segurança dos
Participantes e o melhor retorno financeiro das aplicações.

As opções
O PCD permite que você aplique até 60% dos seus recursos

em renda variável. Como as aplicações em renda variável repre-
sentam mais risco, sendo mais aconselhadas como investimen-
to a longo prazo, esse limite é menor para quem está próximo
da aposentadoria e aposentados em saque Programado, Veja:
– se o Participante está a dois anos ou menos da elegibili-

dade à aposentadoria antecipada, o limite será de até 20%
em renda variável;

– se o Participante está a cinco anos ou menos da elegibili-
dade à aposentadoria normal ou já é aposentado em Sa-
que Programado, o limite será de até 10% dos recursos
em renda variável.
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Estava escrito

Nos 21 anos em que trabalhou na Embratel, Lúcia
Helena Vigato exercitou a paciência, a compreensão e
a solidariedade atuando no Setor de Reclamações, em
Belo Horizonte (MG). Ao se aposentar, com a garan-
tia do benefício recebido como participante da TELOS,
ganhou tranqüilidade para começar uma nova vida e
reescrever a própria história. Passou a dedicar parte
do seu tempo a uma antiga paixão: o exercício da es-
crita, da linguagem e da imaginação. Foi assim que
começou a colocar no papel as histórias que hoje ilus-
tram seus 11 livros já publicados, todos voltados para
o público infantil. O mais recente é "Viagem à Terra
do Beleléu".

Lúcia escreve regularmente desde
os 18 anos. E bem. Logo no primei-
ro concurso literário de que partici-
pou (de contos, no Rio Grande do
Sul), tirou o segundo lugar e teve o
prazer de ver o seu trabalho sair
em uma revista. Despretensiosa-
mente, continuou enviando suas
criações para outros prêmios por
concurso. Ganhou um em Foz
do Iguaçu, outro em Portugal,
mas não lhe passava pela cabe-
ça viver de literatura. Nada era
publicado, a não ser nas cole-
tâneas organizadas com as
obras vencedoras por cada
premiação. Ainda na
Embratel, chegou a participar

do concurso promovido pela
empresa sobre a Copa do Mun-

Depois da aposentadoria, Lúcia Helena Vigato
iniciou uma nova carreira na literatura.

do de 1994. E ven-
ceu. Mas foi três
anos depois que
o destino colo-
cou em sua vida
um "persona-
gem" que mu-
daria o curso
das coisas.

O nascimento do
seu neto, hoje com 9 anos, a
fez despertar para o mundo
infantil. Ela, que costumava
escrever contos adultos, se in-
teressou em criar histórias
para ele. E foi com elas que a
literatura começou a virar coi-
sa séria. O primeiro livro saiu
em 2001, pela série "Criação da Fala e Escrita". De lá
para cá, foi uma seqüência de obras que hoje a vovó Lú-
cia lê com carinho e orgulho para o neto.

A imaginação continua produzindo histórias. A tal
ponto que a filha lhe deu de presente um gravador,
para que as idéias não se percam. "Vem a idéia, às ve-
zes dentro do carro, e eu registro pra escrever depois",
conta. Planos para o futuro não lhe faltam: "Escrevo
com muito prazer", diz ela. "Tenho vários contos para
adultos e uma proposta de um livro, mas estou procu-
rando editora para lançá-lo. E tenho o sonho de es-
crever um romance, mas é um sonho alto", admite.

Lúcia ainda não pensa em viver de escrever. "Mas
se acontecer..."
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Depois da aposentadoria
• Exerça atividades, mesmo não remuneradas, para

manter-se ocupado.
• Aproveite o tempo com atividades prazerosas.
• Desenvolva novos ou antigos interesses sempre

deixados de lado pelo excesso de trabalho.
• Aumente os contatos com familiares e amigos.
• Procure orientação especializada para os proble-

mas físicos e as alterações da sexualidade.
• Com o aparecimento de desânimo intenso, falta

de prazer nas atividades, tristeza, ansiedade, insô-
nia, pensamentos negativos ou falta de apetite,
procure ajuda médica.

• Desenvolva a espiritualidade.
• Nunca pare de aprender. Coisas novas nos espe-

ram sempre.
• Divida seu conhecimento profissional por meio de pa-

lestras, consultorias dentro e fora da empresa, aulas etc.
• Pratique esportes. A caminhada é muito indicada.
• Acredite em VOCÊ e no FUTURO.

Um brinde à maturidade
Por Cecília Cibella Shibuya*

Na maturidade, nossa carreira nas organizações está
chegando ao limite máximo de desenvolvimento, e é
nesse momento de redefinições de nossos papéis que
começamos a perceber e a lamentar o fato de estar-
mos envelhecendo e a nos questionar se a felicida-
de reside somente no que estamos realizando.

Deste questionamento surge a necessidade de fa-
zer uma revisão de vida e estabelecer nossas reais
prioridades, definindo também novas metas, com

vistas à disposição e à possibili-
dade de começar de novo, cons-
truindo um projeto de vida.

Ninguém deve abrir mão
dos  seus sonhos, dizendo ser
tarde para trabalhar, estudar,
viajar ou ter qualquer outro
projeto. Há muitas coisas
que você pode iniciar.

Antes da aposentadoria
• Prepare-se para a aposentadoria do ponto de vista

psicológico e financeiro.
• Mantenha atividades e amizades independentes

do ambiente de trabalho.
• Participe sempre dos problemas relacionados com

a vida familiar. Prepare-se para o retorno ao lar.
• Converse abertamente com sua família. Explique

as expectativas a respeito de mudança de padrão
de vida e funcionamento familiar e conheça o que
eles pensam.

• Pratique exercícios físicos e mantenha hobbies
para aliviar a tensão.

• Cuide do seu humor. Bom humor ajuda a fluir a
vida em nosso corpo. Mau humor traz estagnação.

• Alimente-se saudavelmente.
• Equilibre trabalho e lazer.
• Trace um novo projeto de vida, com metas e objetivos.
• Viva com paixão. As pessoas que têm interesse forte, um

objetivo, uma meta ou uma paixão na vida vivem mais.

* Cecília Cibella Shibuya é diretora da Prática Consultoria Empre-
sarial Ltda e vice-presidente de Eventos e Relações Institucionais
da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Graduada em
Serviço Social pela PUC-SP, com especialização em Gerontologia
pelo Instituto Sedes Sapientiae e curso de extensão em Promoção
de Saúde e Qualidade de Vida pela American University of Wa-
shington, DC. Contato: shibuya.consultoria@terra.com.br.

Pelas coisas simples que você já pode iniciar...
um “brinde à maturidade”, à beleza e à anarquia
que ela traz e às promessas de que realmente ten-
taremos equilibrar felicidade pessoal com suces-
so profissional. Brindo com você, que hoje está
de espírito livre e coração aberto e que acredita
que vale a pena tentar. “Que cada um seja feliz
pela decisão que tomar”!
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As lacunas deixadas pelo poder público e a visível
carência das comunidades mais pobres têm feito cres-
cer, nos últimos anos, o sentimento de solidariedade.
Muitas pessoas resolveram se mobilizar para resolver
problemas ou simplesmente ajudar. Esse esforço espon-
tâneo e sem cobranças chama-se trabalho voluntário.
Ele tem sido o grande impulsionador de uma série de
iniciativas extremamente importantes e ganha cada vez
mais espaço. Nas comunidades, nos bairros, nas orga-
nizações da sociedade civil e até mesmo nas empresas,
que têm se conscientizado da sua responsabilidade com
as populações das regiões onde estão localizadas.

Mais do que a ajuda em si, a atitude do voluntariado
forma uma rede de generosidade, fraternidade e con-
fiança capaz de gerar transformações. Apoiado unica-
mente nesse desejo sincero de colaborar, de reduzir
sofrimentos e necessidades, essa forma de atuação tem
também um forte componente simbólico, por valori-
zar os melhores sentimentos do ser humano.

Novo conceito
Apesar do seu crescimento nos últimos anos, o traba-

lho voluntário não chega a ser uma novidade. As Santas
Casas de Misericórdia, que surgiram no século 15, já ado-
tavam essa prática, assim como a Cruz Vermelha, criada
em 1863. O próprio universo das chamadas organizações

da sociedade civil, as ONGs (organizações não-governa-
mentais), teve sua base no voluntariado. E até mes-
mo as Nações Unidas mantêm o seu Programa de Vo-
luntários (www.unvolunteers.org).

Antes quase restrito ao ambiente religioso, o con-
ceito de voluntariado se expandiu com o passar dos
anos, ganhando uma dimensão de “ética de solidarie-
dade” e “participação cidadã”, como descreveu, neste
texto, o sociólogo Rubem César Fernandes.

“O voluntariado que nasce deste encontro da solida-
riedade com a cidadania não substitui o Estado, nem se
choca com o trabalho remunerado, mas exprime, isto
sim, a capacidade da sociedade de assumir responsabili-
dades e de agir por si mesma”, diz ele. “O trabalho vo-
luntário é, cada vez mais, uma via de mão dupla: não só
generosidade e doação, mas também abertura a novas
experiências, oportunidade de aprendizado, prazer de se
sentir útil, criação de novos vínculos de pertencimento,
afirmação do sentido comunitário”, conclui.

Dicas
Se você pretende saber mais sobre trabalho voluntá-

rio, conhecer experiências que vêm sendo desenvolvi-
das, ouvir relatos, trocar informações ou descobrir opor-
tunidades para colaborar, uma boa fonte de consulta é o
Portal do Voluntário (www.portaldovoluntario.org.br).

Solidariedade

e participação

cidadã

Inicialmente ligado a instituições religiosas,
o trabalho voluntário vem tomando uma
nova dimensão nos últimos anos
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1. Todos podem ser voluntários
Não é só quem é especialista em alguma coisa que
pode ser voluntário. Todas as pessoas  têm capaci-
dades, habilidades e dons. O que cada um faz bem
pode fazer bem a alguém.

2. Voluntaria do é uma relação humana, rica e solidária
Não é uma atividade fria, racional e impessoal. É relação
de pessoa a pessoa, oportunidade de se fazer amigos,
viver novas experiências, conhecer outras realidades.

3. Trabalho voluntário é uma via de mão dupla
O voluntário doa sua energia e criatividade mas ga-
nha em troca contato humano, convivência com pes-
soas diferentes, oportunidade de aprender coisas no-
vas, satisfação de se sentir útil.

4. Voluntariado é ação
Não é preciso pedir licença a ninguém antes de co-
meçar a agir. Quem quer vai e faz.

5. Voluntariado é escolha
Não há hierarquia de prioridades. As formas de ação
são tão variadas quanto as necessidades da comuni-
dade e a criatividade do voluntário.

6. Cada um é voluntário a seu modo
Não há fórmulas nem modelos a serem seguidos. Al-
guns voluntários são capazes, por si mesmos, de olhar
em volta, arregaçar as mangas e agir. Outros preferem
atuar em grupo, juntando os vizinhos, amigos ou cole-

gas de trabalho. Por vezes é uma instituição inteira
que se mobiliza, seja ela um clube de serviços, uma
igreja, uma entidade beneficente ou uma empresa.

7. Voluntariado é compromisso
Cada um contribui na medida de suas possibilidades
mas cada compromisso assumido é para ser cumpri-
do. Uns têm mais tempo livre, outros só dispõem
de algumas poucas horas por semana. Alguns sabem
exatamente onde ou com quem querem trabalhar.
Outros estão prontos a ajudar no que for preciso,
onde a necessidade é mais urgente.

8. Voluntariado é uma ação duradoura e com qualidade
Sua função não é de tapar buracos e compensar ca-
rências. A ação voluntária contribui para ajudar pes-
soas em dificuldade, resolver problemas, melhorar
a qualidade de vida da comunidade.

9. Voluntariado é uma ferramenta de inclusão social
Todos têm o direito de ser voluntários. As energias,
recursos e competências de crianças, jovens, pesso-
as portadoras de deficiência, idosos e aposentados
podem e devem ser mobilizadas.

10. Voluntariado é um hábito do coração e uma vir-
tude cívica
É algo que vem de dentro da gente e faz bem aos outros.
No voluntariado, todos ganham: o voluntário, aquele com
quem o voluntário trabalha e a comunidade.

escreva pra nós! A partir da próxima edição, tere-
mos aqui um espaço reservado para falar de inici-
ativas que estão sendo desenvolvidas pelos nos-
sos participantes. Entre em contato pelo e-mail
emlinha@telos.org.br e conte a sua história!

Na TELOS, vários participantes estão envolvi-
dos voluntariamente em projetos sociais, cola-
borando de alguma forma, em seu bairro ou em
sua comunidade. E o EM LINHA gostaria de co-
nhecer e ajudar a divulgar esse trabalho. Então

Queremos divulgar o seu trabalho!

É não apenas um repositório de informações, mas
também um serviço que potencializa a ação volun-
tária, permitindo intercâmbios e atuação conjunta
entre iniciativas semelhantes.

É do Portal do Voluntário que transcrevemos estas
dez dicas para quem pensa em dar a sua contribuição
por um mundo melhor:
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Quando um participante da TELOS se desliga da em-
presa, tem a opção de continuar contribuindo para o seu
plano de aposentadoria, seja como vinculado ou como
autopatrocinado. Mas, se não quiser, o que é feito do sal-
do das suas contribuições? Esse valor pode ser sacado? É
permitido transferi-lo para outro fundo? Bem, a escolha
é de cada um, pois as duas alternativas existem. Após se
desligar, o participante é informado sobre cada uma das
possibilidades e tem até 45 dias para fazer sua escolha.

Participantes vinculados e autopatrocinados não elegí-
veis a um benefício de aposentadoria também podem optar
pela portabilidade ou pelo resgate, dentro de determinadas
condições. Mas que condições são essas? Vejamos, então.

No resgate, o participante não tem direito à totalida-
de do seu Saldo de Conta. Ele poderá dispor de 100% das
suas contribuições individuais e de uma parcela das rea-
lizadas pelo Patrocinador, conforme o seu tempo de con-
tribuição (veja tabela 1). Terá ainda de pagar imposto de
renda sobre o valor resgatado. O recebimento poderá
ser feito em pagamento único ou dividido em até 12 par-
celas. O resgate só não será autorizado se o participante
já for elegível à aposentadoria.

Caso o participante tenha, na data em que solicitar o
resgate, algum empréstimo simples na TELOS, o valor
do saldo devedor total será descontado do montante a
ser recebido.

A portabilidade, por sua vez, é um mecanismo que per-
mite aos participantes desligados do patrocinador trans-

Portabilidade x Resgate

ferir seus recursos de um plano de benefícios para outro.
Foi instituída pela Lei Complementar nº 109, de 29 de
maio de 2001. Na TELOS, participantes com o mínimo de
três anos de contribuição e desde que não elegíves a uma
aposentadoria normal podem transferir 100% do seu Sal-
do de Contribuição Individual, juntamente com o saldo
parcial ou integral das contribuições efetuadas pelo Pa-
trocinador conforme o tempo de contribuição do Partici-
pante ( veja tabela 2), para outra entidade de previdência
privada, sem a incidência de qualquer tributação.

Vale lembrar que a portabilidade é um caminho de mão
dupla. Ou seja, da mesma forma que um participante pode
transferir seus recursos para outra entidade de previdên-
cia complementar, também é possível fazer o caminho in-
verso: trazer os recursos de outro fundo para a TELOS e
continuar fazendo planos para o futuro.

Se o Participante possuir empréstimo junto à TELOS,
ele deverá providenciar a sua quitação antes de usufruir
do Instituto da Portabilidade.

Conforme determinado pela Resolução da CGPC nº 19, de
25 de setembro de 2006, a partir de 1º de janeiro de 2007, será
facultada a Portabilidade para quem já for elegível a uma apo-
sentadoria normal.  A partir da data estipulada, será permiti-
do o resgate dos recursos portados quando contituídos origi-
nariamente em Planos de Previdência Complementar Aber-
ta. Vale saber que será vedado o resgate quando os recur-
sos forem oriundos de Entidade Fechada. A Resolução tam-
bém veda o resgate apenas para quem já está aposentado.

Para quem não quer continuar no Plano como Participante Vinculado ou
Autopatrocinado, ainda restam as opções de Portabilidade ou Resgate.

Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 Tabela 1 – – – – – RESGATERESGATERESGATERESGATERESGATE

TEMPO CONTRIBUIÇÃO TELOS
(em número de anos completos)

PARCELA DA PATROCINADORA 1 5 % 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

TEMPO CONTRIBUIÇÃO TELOS
(em número de anos completos)

PARCELA DA PATROCINADORA 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 -Tabela 2 - PORTABILIDADE PORTABILIDADE PORTABILIDADE PORTABILIDADE PORTABILIDADE

3 4 5 6 7 8 9 1 0

3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20
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Quente do verão

é se proteger

Até o final deste ano, cerca de 120 mil novos casos de
câncer de pele terão sido diagnosticados no Brasil. A estima-
tiva é do Instituto Nacional do Câncer (Inca), que alerta para a
alta incidência da doença no país – causada, em geral, pela
exposição inadequada e excessiva aos raios solares. Com o
fim do ano se aproximando, todo cuidado é pouco para evitar
que o verão traga conseqüências desagradáveis no futuro.

O câncer da pele nada mais é do que um crescimento anor-
mal e sem controle das células da pele, provocado principal-
mente pela radiação ultravioleta, proveniente do sol. O risco é
maior em países tropicais, como o Brasil, onde é o tipo de cân-
cer mais comum, e a Austrália, que registra o maior número de
casos em todo o mundo. Os tipos mais conhecidos são os car-
cinomas basocelulares (que representam cerca de 70% das
ocorrências) e os epidermóides (aproximadamente 25%). O mais
perigoso é o melanoma (4%), que pode levar à morte se não
houver diagnóstico precoce e tratamento adequado.

Além da radiação solar, existem outros fatores de risco,
como tabagismo, baixa imunidade, doenças cutâneas prévi-
as e exposição a substâncias como arsênico, entre outros.

Em geral, o câncer de pele é o preço pago por uma longa
negligência, pois a doença costuma de manifestar depois de
anos de exposição constante a esses fatores. Daí a impor-
tância de começar a prevenção desde muito cedo. Segundo a
Sociedade Brasileira de Dermatologia, as chances de uma
pessoa desenvolver a doença podem ser reduzidas em até
85% se os cuidados básicos forem adotados desde a infância.

Anualmente, a SBD realiza uma campanha nacional para
incentivar ações preventivas. Diversos dermatologistas ca-
dastrados pela entidade se mobilizaram para oferecer gra-
tuitamente atendimento e tratamento.

Como se proteger
O melhor horário para tomar sol, quando a incidência dos raios

solares ainda não é prejudicial à saúde, é até as 10 horas e após as
16 horas. Mesmo nos horários adequados, não abra mão de usar
chapéu ou boné, guarda-sol, camiseta, óculos escuros e filtros
solares – o fator de proteção do filtro deve ser, preferencialmen-
te, indicado pelo seu dermatologista, mas normalmente peles
mais claras necessitam de uma proteção maior. E vale lembrar
que não basta passar uma única vez. A aplicação do filtro em todo

o corpo deve ser feita a intervalos regulares (segundo o Inca, a
cada 30 minutos) e também depois de entrar na água.

Como diagnosticar
Quem tem feridas na pele que demoram mais de quatro

semanas para cicatrizar, percebe variação na cor de sinais ou
manchas que coçam, ardem, sangram ou descamam deve
consultar um dermatologista imediatamente. Para maior se-
gurança, é importante fazer exames regulares. Existe tam-
bém um auto-exame que você pode fazer diante do espelho:
• com os braços levantados, examine seu corpo de frente,

de costas e os lados direito e esquerdo;
• dobre os cotovelos e observe cuidadosamente mãos, an-

tebraços, braços e axilas;
• examine as partes da frente, de trás e dos lados das per-

nas, além da região genital;
• sente-se e examine com cuidado a planta e o peito dos

pés, inclusive entre os dedos;
• utilize agora um espelho de mão e uma escova ou secador

para examinar o couro cabeludo, o pescoço e as orelhas;
• ainda usando o espelho de mão, examine as costas e as

nádegas.
• notando qualquer alteração, entre em contato com o seu

médico.

Como tratar
O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil,

mas, por outro lado, também apresenta altos índices de cura.
Em geral, a remoção cirúrgica é o tratamento mais indicado.
Dependendo da gravidade, porém, pode ser necessário re-
correr a medicamento tópico ou radioterapia. Se detectado
precocemene, o câncer de pele tem cura.

Mais informação
Os sites do Instituto Nacional do Câncer (Inca) e da Socie-

dade Brasileira de Dermatologia (SBD) reúnem bastante in-
formação sobre a doença e suas formas de prevenção e tra-
tamento. Não deixe de conferir!

Inca - www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=333
SBD - www.sbd.org.br/campanha

Medidas simples de prevenção podem evitar câncer de
pele, o tipo mais comum no país.



JORNAL DA TELOS • Nº 3 • OUTUBRO • 20061010101010

Como anda o seu
comportamento
Financeiro?

Lembre-se de que algumas despesas ocorrem sem-
pre na mesma época do ano. São os casos do IPTU e do
IPVA ou da compra de material escolar. É necessário,
portanto, ter previsão de verba extra para dar conta
desses gastos, não abusando do décimo-terceiro sa-
lário e das compras de fim de ano. Trace uma meta de
poupança e não se afaste dela.

Futuro
Você tem um objetivo? Quanto custa? Quanto

pode reservar por mês para ir acumulando aos poucos
até conseguir comprar o que pretende sem compro-
meter a sua vida financeira? Pense nisso.

O primeiro passo para um bom planejamento é
estabelecer objetivos com base na sua realidade de
vida. Analise com cuidados e reflita: é possível reduzir
despesas? É possível mudar algum comportamento,
ainda que temporariamente? No caso de objetivos
maiores, considere se vale a pena fazer mudanças
mais sérias. Trocar seu imóvel por um mais barato, por
exemplo. Ou abrir mão do automóvel, quem sabe. São
decisões difíceis, às vezes, mas necessárias diante de
uma grande meta. A recompensa é chegar lá. E a sa-
tisfação de conseguir faz valer a pena.

Segundo alguns analistas, na faixa etária entre os
20 e os 50 anos a pessoa deve definir seus objetivos,
poupar disciplinadamente e assumir riscos conscien-
tes. Fazer seguro de vida e de saúde é uma boa medi-
da, principalmente para quem tem dependentes.

Entre os 50 e os 65 anos, porém, o momento é de uma
postura mais conservadora, de menos riscos, pois há pou-
co tempo para dar a volta por cima. Dessa forma, é possí-
vel desfrutar com tranqüilidade da aposentadoria, com
um patrimônio que garanta uma vida confortável.

Como anda a sua inteligência
financeira?

Faça o teste a seguir para ter uma idéia do seu com-
portamento em relação ao dinheiro e saber se você
está no caminho certo.

Educação financeira é fundamental para evitar
contratempos, garantir o futuro e um patrimônio que
permita uma vida tranqüila.

Ter organização e planejamento é meio caminho
andado para quem quer cuidar bem do seu dinheiro,
sem sustos e sem sobressaltos, evitando surpresas de-
sagradáveis. Bom senso e informação são a chave da-
quilo que podemos chamar de educação financeira –
uma matéria que não se aprende na escola, e por isso
mesmo deixa um bocado de gente “em recuperação”.

Quem não leva jeito pra coisa não deve ter vergo-
nha de pedir orientação a alguma pessoa de confian-
ça. Se for bom aluno ou boa aluna, vai aprender direi-
tinho uma lição que pode ser traduzida de forma sim-
ples: não se pode gastar mais do que se ganha. Mui-
tos, porém, só percebem isso tarde demais, quando já
estão atolados em dívidas.

Planejamento
Planejar é observar, analisar os cenários e perceber

qual o melhor caminho para chegar ao lugar desejado.
É não tomar decisões precipitadas ou por impulso – ou,
pelo menos, saber em que momentos pode se deixar
levar por esses impulsos.

Há gastos essenciais à vida: água, luz, alimentação,
impostos etc. E há outros movidos pelo desejo de ter ou
consumir. Para o que é fundamental é preciso dar priori-
dade. E isso se faz com um acompanhamento sério de
receitas e despesas. Quanto você ganha? Qual seu gas-
to fixo mensal? Quanto sobra? São perguntas que de-
vem fazer parte da sua rotina. E não deixe também de
pesquisar preços. Isso pode fazer uma grande diferença.

Experimente classificar suas despesas para ver o que
pode cortar ou reduzir. Existem as despesas fixas, como
aluguel e/ou condomínio, IPTU e IPVA; as fixas, mas
não essenciais, como assinatura de jornais e revistas,
TV a cabo, seguro do carro e plano de saúde; e as variá-
veis, mas necessárias, como comida, vestuário, higie-
ne, telefone, combustível e remédios. Fazer um balan-
ço desses custos é um excelente ponto de partida.
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Resultados
Veja abaixo a sua pontuação. Some o
total e leia o seu diagnóstico.

TOTAL DE PONTOS = _________

Diagnóstico do seu quociente financeiro

De 300 a 440 pontos - Parabéns! Você
faz parte de uma seleta minoria que tem
controle sobre a sua vida financeira, que
gosta de se manter bem informado, se
preocupa em ter uma reserva, em investir
para realizar os seus sonhos e para que
seu patrimônio cresça.
De 200 a 299 pontos – Bom, você está
no caminho, mas talvez não esteja com-
pletamente a par da sua situação finan-
ceira e ainda não tenha conseguido fa-
zer um verdadeiro controle do seu orça-
mento. Analise quais são as suas defici-
ências, veja onde a sua pontuação foi me-
nor. Com algumas correções no percur-
so, seu capital pode começar a crescer ou
crescer num ritmo maior do que o atual.

De 100 a 199 pontos - Há vários aspectos a
melhorar. Você sabe que tem problemas, mas
não sabe muito bem como resolvê-los. Seria de
grande utilidade você se educar financeira-
mente, através de leituras especializadas e
conversando com quem entende do assunto.
É hora de organizar melhor as suas finanças.
Definir os seus objetivos é o primeiro passo
para alcançá-los. Sempre é tempo.

Abaixo de 100 pontos - Atenção! Você
provavelmente tem sérias dificuldades
para lidar com dinheiro. Não tem plane-
jamento e vive correndo atrás do prejuí-
zo, ganha para pagar contas ou – o que é
pior – para pagar dívidas. Então, respire
fundo e acredite que, se você quiser, toda
sua vida poderá ser diferente. Tome as ré-
deas da situação. Talvez seja hora de fa-
zer mudanças radicais na forma como
você ganha e gasta o seu dinheiro.

a b c d e f g

1. 10 1 3
2. 10 1 3
3. 10 1 3
4. 1 1 10 20
5. 1 1 10 20
6. 10 3 1
7. 10 3 1
8. 1 3 10 20 30
9. 20 10 3 2 1
10. 3 10 20 1
11. 10 10 10 1
12. 10 1
13. 10 10 10 10 10 10 1
14. 1 10 20 30 40
15. 20 10 10 10 1
16. 20 1 10 1
17. 20 10 1 1
18. 10 1
19. 10 1
20. 10 1 1 1
21. 20 3 1

Resultados
Veja abaixo a sua pontuação. Some o
total e leia o seu diagnóstico.

TOTAL DE PONTOS = _________

1. Nos últimos cinco anos, você diria
que seu patrimônio aumentou, di-
minuiu ou permaneceu na mesma?
a) Meu patrimônio aumentou
b) Meu patrimônio diminuiu
c) Meu patrimônio ficou na
mesma
2. Neste ano, o que você acha que
vai acontecer com o seu patrimônio?
a) Acho que meu patrimônio vai
aumentar
b) Acho que meu patrimônio vai
diminuir
c) Acho que meu patrimônio vai
ficar na mesma
3. Considerando a política brasileira
atual, você acredita que nos próximos
cinco anos o seu patrimônio vai aumen-
tar, diminuir ou ficar na mesma?
a) Acredito que vai aumentar
b) Acredito que vai diminuir
c) Acredito que vai ficar na mesma
4. Diante do noticiário econômico,
seja de TV, rádio, jornais, revistas
ou internet, você:
a) Fica irritado com as notícias
b) Não presta atenção ao
noticiário econômico
c) Informa-se,  para estar
atualizado e conversar
d) Informa-se, para tomar
decisões pessoais
5. Neste ano, você leu algum livro
de finanças pessoais ou educação
financeira?
a) Nenhum livro, não me interesso
b) Sei tudo, não preciso ler
c) Li um livro
d) Li dois livros ou mais
6. Você costuma conversar sobre apli-
cações financeiras e investimentos em
família e/ou na roda de amigos?
a)  Converso com freqüência
b) Raramente converso sobre
finanças
c)  Nunca conversei sobre esse tema
em família ou com amigos
7. A maioria dos seus familiares e
amigos é do mesmo nível sócio-eco-
nômico que você, de nível inferior
ao seu, ou superior ao seu?
a) Superior
b) Mesmo nível
c) Inferior
8. Antes de começar o mês, você faz um
planejamento financeiro que inclua
uma previsão dos seus gastos, das suas
receitas e dos seus investimentos?
a) Nunca faço planejamento
financeiro antes de começar o mês
b) Faço planejamento, mas anoto
só os meus gastos
c) Faço planejamento, anoto os meus

gastos e guardo tudo o que sobra
d) Faço planejamento dos gastos e
aplicações financeiras, para poder
comprar o que quiser no futuro
e)  Faço planejamento dos gastos,
aplicações para comprar o que quiser
no futuro e outros investimentos
para o meu capital aumentar
9. Você está satisfeito com suas re-
ceitas financeiras atuais (ganhos),
incluindo todas as fontes?
a) Muito satisfeito
b) Satisfeito
c) Mais ou menos satisfeito
d) Insatisfeito
e) Muito insatisfeito
10. Quantas fontes de receitas fi-
nanceiras você tem atualmente?
a) Uma única fonte (ex.: salário,
honorários, pensão, aposentadoria,
mesada etc.)
b) Duas ou mais fontes, todas
provenientes diretamente do
trabalho
c) Duas ou mais fontes diversificadas
(ex.: salário e honorários, comissões
e receitas de investimentos, salário
e receita de aluguel etc.)
d) Nenhuma fonte
11. Neste ano, quais investimentos
você fez? Indique todos os tipos re-
alizados:
a) Conservadores, como poupança e
fundos de investimento de renda fixa
b) Moderados, como fundos mistos
de renda fixa e renda variável
c) Arrojados, como ações, fundos de
ações, dólar, fundos cambiais
d) Neste ano não fiz nenhum tipo
de investimento
12. Você faz investimento em algum
tipo de negócio próprio?
a) Sim
b) Não
13. Quais dos seguintes sonhos você
pretende realizar nos próximos dois
anos?
a) Automóvel
b) Imóvel
c) Negócio próprio (criação ou
expansão)
d) Viagem ao exterior
e) Barco, veleiro ou iate
f) Outros
g) Não tenho nenhum sonho
14. Considerando apenas o dinheiro que
você tem investido, sem a entrada de no-
vas receitas, por quanto tempo você con-
seguiria viver com suas reservas?
a) Nem 1 mês
b) De 1 a 6 meses
c) De 7 a 12 meses
d) Mais de 1 ano

e) Para o resto da vida
15. Quem você costuma consultar para
decidir sobre aplicações financeiras?
Marque todas as opções utilizadas:
a) Consultor financeiro independente
b) Gerente da conta bancária
c) Amigos e familiares
d) Internet e publicações especializadas
e) Ninguém
16. Você se sente preparado para
usar cartões de crédito e cheques
pré-datados sem perder o controle
das suas finanças?
a) Uso cartões de crédito e pré-
datados sem problemas, como
facilidade de pagamentos
b) Acho que minhas dívidas são
conseqüência das facilidades de
crédito: cartões e cheques
c) Não uso cheques e cartões de
crédito; pago tudo à vista
d) Destruí todos os meus cartões de
crédito e talões de cheques
17. Como é o seu relacionamento com
as suas dívidas?
a) Minhas dívidas fazem parte do
meu planejamento financeiro;
portanto, terei como pagá-las
quando vencerem
b) Não tenho dívidas; compro
somente à vista
c) Sinto que minhas dívidas estão
crescendo e isso começa a me
preocupar
d) Não durmo direito por causa das
minhas dívidas
18. No seu planejamento do orçamen-
to mensal, você reserva uma quantia
para fazer doações para alguma insti-
tuição científica, educacional, artísti-
ca, ambiental, de caridade, ou outra?
a) Sim
b) Não
19. No seu planejamento do orçamen-
to mensal, você reserva uma parte
para pagar imposto de renda?
a) Sim
b) Não
20. Quando você pensa no seu pla-
nejamento do orçamento mensal, o
que sente?
a) Prazer
b) Angústia, preocupação
c) Irritação, fico nervoso
d) Não sinto nada
21. Você acredita que seja possível me-
lhorar a forma como cuida das suas fi-
nanças?
a) Sim, estou sempre procurando
melhorar a maneira como lido com
o dinheiro
b) Acho que não há o que melhorar
c) Não gosto de pensar no assunto

Diagnóstico do seu quociente financeiro

De 300 a 440 pontos - Parabéns! Você
faz parte de uma seleta minoria que tem
controle sobre a sua vida financeira, que
gosta de se manter bem informado, se
preocupa em ter uma reserva, em investir
para realizar os seus sonhos e para que
seu patrimônio cresça.
De 200 a 299 pontos – Bom, você está
no caminho, mas talvez não esteja com-
pletamente a par da sua situação finan-
ceira e ainda não tenha conseguido fa-
zer um verdadeiro controle do seu orça-
mento. Analise quais são as suas defici-
ências, veja onde a sua pontuação foi me-
nor. Com algumas correções no percur-
so, seu capital pode começar a crescer ou
crescer num ritmo maior do que o atual.

De 100 a 199 pontos - Há vários aspectos a
melhorar. Você sabe que tem problemas, mas
não sabe muito bem como resolvê-los. Seria de
grande utilidade você se educar financeira-
mente, através de leituras especializadas e
conversando com quem entende do assunto.
É hora de organizar melhor as suas finanças.
Definir os seus objetivos é o primeiro passo
para alcançá-los. Sempre é tempo.

Abaixo de 100 pontos - Atenção! Você
provavelmente tem sérias dificuldades
para lidar com dinheiro. Não tem plane-
jamento e vive correndo atrás do prejuí-
zo, ganha para pagar contas ou – o que é
pior – para pagar dívidas. Então, respire
fundo e acredite que, se você quiser, toda
sua vida poderá ser diferente. Tome as ré-
deas da situação. Talvez seja hora de fa-
zer mudanças radicais na forma como
você ganha e gasta o seu dinheiro.

a b c d e f g

1. 10 1 3
2. 10 1 3
3. 10 1 3
4. 1 1 10 20
5. 1 1 10 20
6. 10 3 1
7. 10 3 1
8. 1 3 10 20 30
9. 20 10 3 2 1
10. 3 10 20 1
11. 10 10 10 1
12. 10 1
13. 10 10 10 10 10 10 1
14. 1 10 20 30 40
15. 20 10 10 10 1
16. 20 1 10 1
17. 20 10 1 1
18. 10 1
19. 10 1
20. 10 1 1 1
21. 20 3 1

Teste extraído do site:  www.serasa.com.br/guia/23.htm
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CAT tem novo número

Fique ligado! Agora a Central de Atendimento TELOS tem um novo número
para atender os participantes de fora do Rio de Janeiro: 0800-970-6900. E
para quem é do Rio de Janeiro: 2121-6900. Anote, para não esquecer. E
telefone sempre que precisar.

Quer aumentar seu benefício futuro?

O mês de novembro se aproxima. Com ele, a oportunidade de modificar o seu
percentual de contribuição ao PCD – para mais ou para menos.

No PCD, é você quem determina de quanto será a sua aposentadoria. Por isso,
quanto maior for a sua poupança, melhor será o benefício. Não esqueça que o
patrocinador também participa com um valor equivalente. Isto significa que se
a sua contribuição aumenta, a do patrocinador também vai aumentar,
proporcionalmente. Vale acrescentar que o aumento proporcional do
patrocinador está limitado até 8% do salário aplicável.

E as contribuições para entidades de previdência privada ainda podem ser
deduzidas do Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta anual
tributável.

O novo percentual passa a valer a partir de janeiro. Para mais informações,
entre em contato com a CAT.

Pesquisa de Satisfação

Está chegando a hora! Em breve a TELOS irá realizar a Pesquisa de Satisfação
2006, que irá avaliar o que os Participantes pensam sobre o atendimento, os
investimentos, os empréstimos, os benefícios e serviços prestados pela TELOS.
A metodologia aplicada será a quantitativa, realizada através de amostra
selecionada. Assim, caso você seja contatado, não deixe de responder a
Pesquisa! A sua opinião é fundamental para que a nossa Fundação fique cada
vez melhor.
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