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editorial
Você é nosso melhor investimento
> Chegamos ao fim de mais um ano, de mais uma etapa da nossa

missão. E preparamos para você uma edição especial do EM LINHA.

Vamos fazer um breve balanço dos resultados apresentados pela

TELOS nos últimos anos, num trabalho que não mede esforços para

oferecer mais opções, segurança e rentabilidade.

Aproveitamos também para informar sobre a nova resolução do Con-

selho de Gestão da Previdência Complementar, que amplia, já a partir

de janeiro, as opções de Portabilidade e Resgate.

E como é fim de ano, época de festas, reunimos nesta edição algu-

mas dicas importantes sobre o que fazer com o seu décimo-terceiro e

como manter uma alimentação saudável. E se você pensa também

em tirar uns dias de folga, confira a dica da pousada em Angra dos

Reis de um casal de aposentados da TELOS.

Por fim, solidariedade: conheça o Comitê Embratel da Ação da Cidada-

nia contra a Fome, a Miséria e pela Vida e saiba como participar da cam-

panha, que este ano, além de alimentos, recolhe livros e brinquedos.

E para comemorar este Natal, preparamos um lindo cartão (na capa

do jornal) para você remeter a uma pessoa especial! Feliz 2007!
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Desde 1º de julho, quanto entraram em vi-
gor novas regras para concessão e renovação de
empréstimos, alguns participantes vêm nos
questionando sobre tais medidas, alegando que
burocratizaram a liberação de crédito. Para que
todos possam entender os motivos que levaram
a TELOS a rever os processos, é preciso esclare-
cer alguns pontos. Vamos a eles!

Os empréstimos concedidos pelas entidades
de previdência fechada não são benefícios, mas
alternativas de investimento dos recursos dos
participantes. Por este motivo, precisam conci-
liar bom retorno financeiro para o participante
com a segurança das operações, além de ofere-
cer taxas atrativas para os interessados na ob-
tenção do crédito.

Para evitar um dos maiores riscos relacionado
aos empréstimos – a inadimplência –, bancos e fi-
nanceiras adotam cobrança de taxas (juros e cor-
reção) muito superiores às praticadas pela TELOS
com o objetivo de cobrir possíveis perdas.

A TELOS, porém, mesmo sujeita à inadim-
plência causada por desligamento de participan-
tes ou óbito, optou por reforçar as garantias sem
onerar os participantes com a elevação das ta-
xas. Esta segurança tem sido possível, principal-
mente,  pelo Seguro-Prestamista para a cobertu-
ra do saldo devedor do empréstimo, por isso, a
cada renovação os participantes devem atualizar
a Declaração Pessoal de Saúde e Atividades.

TELOS e o mercado
Solicitar um empréstimo é uma decisão que

deve ser bem pensada, analisando vantagens, des-
vantagens e sua capacidade para saldar a dívida
sem comprometer toda a renda. Mas, se a deci-
são for tomada, lembre-se de que obter um em-
préstimo na TELOS é uma operação mais favo-
rável do que recorrer ao mercado financeiro.

Novas regras, mais segurança
Relatório divulgado pelo Banco Central em

novembro passado mostra resultados interes-
santes no que diz respeito às taxas médias de
crédito cobradas pelo mercado ao longo do ano.

Analisamos, comparativamente, as opções de
crédito pessoal, cheque especial, cartão de cré-
dito e empréstimo consignado do INSS com as
taxas praticadas pela TELOS. Enquanto a taxa
de empréstimo da TELOS no período ficou em
11,6% aa, a análise revela que a taxa média so-
bre o empréstimo consignado do INSS foi de
30,1% aa. No cheque especial, a taxa média anu-
al foi de 93,3% aa; no crédito pessoal, 68,3% aa,
e no cartão de crédito, 157,2% aa. Pra que você
tenha um balanço da diferença entre os
percentuais cobrados pelo mercado, a taxa do
empréstimo consignado do INSS (que é a me-
nor delas) representa um valor anual 141,9%
acima da taxa praticada por nós.

Os números, portanto, comprovam que ob-
ter um empréstimo na TELOS é muito  mais
vantajoso do que as demais modalidades de cré-
dito existentes no mercado. Ainda assim, vale a
advertência: use esse recurso com cautela, ape-
nas quando realmente necessário.
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Na pesquisa de satisfação aplicada em de-
zembro do ano passado, 91% dos participan-
tes entrevistados declararam-se satisfeitos
com a TELOS. Prova de que o bom desempe-
nho do fundo tem sido percebido e de que
estamos caminhando no rumo certo. Essa ex-
pressiva aprovação é fruto, sem dúvida, dos
resultados que vêm sendo obtidos nos últi-
mos anos.

Este clima positivo e otimista resulta, den-
tre outros, do cumprimento das metas
atuariais, do superávit acumulado, do bom
rendimento obtido pela TELOS e pelos ban-
cos gestores, e do aumento do patrimônio
líquido, aliados à  racionalização das despe-
sas administrativas e previdenciárias, segui-
da da  busca de um relacionamento mais es-
treito com os participantes.

Os números comprovam a seriedade des-
se trabalho. Melhorias dos processos admi-
nistrativos e de gestão implicaram na redu-
ção da ordem de 19% nas despesas adminis-
trativas no período de 2004 a 2006, sem con-
tudo comprometer a qualidade dos serviços
prestados aos Participantes.

Paralelamente ao processo constante de
racionalização, a TELOS se voltou para o
atendimento às expectativas dos participan-
tes. Dessa iniciativa surgiram propostas e rei-
vindicações que, em consonância com a le-
gislação, puderam ser atendidas. A flexi-
bilização do índice de correção dos benefíci-

Satisfação em atender
Sintonia com as demandas dos participantes tem garantido o bom

desempenho da fundação nos últimos anos.

Despesas com a Administração da TELOS

* Valores a preço de 2006

os foi uma delas. Por exemplo, os assistidos
do PCD que têm reajuste anual dos benefíci-
os pela variação do IGP-DI, agora podem tro-
car pela rentabilidade da conta coletiva do
plano. Para os participantes do PBD, quem
tiver decidido inicialmente pela equivalência
salarial, pode fazer a troca pelo IGP-DI como
índice de correção de seu benefício.

Outra reivindicação dos participantes foi
a mudança do regulamento do PCD, no ano
passado, que permitiu a criação da modalida-
de de Saque Programado, que oferece ao par-
ticipante a oportunidade de decidir o valor da
sua renda mensal ao se aposentar – diferen-
temente do que ocorre com o benefício vitalí-
cio, que é determinado pela TELOS com base,
entre outros, no Saldo de Conta Total e em
fatores biométricos. Mas, a TELOS não pa-
rou aí, o Benefício de Saque Programado este
ano já sofreu uma nova mudança que está sen-
do muito festejada pelos participantes. Os
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Mais flexível. E melhor pra você
Nova resolução do CGPC amplia opções de Institutos

Imagine um participante sem vínculo
empregatício com a patrocinadora que tivesse
optado por não requerer a aposentadoria, em-
bora já fosse elegível ao benefício. Atualmen-
te ele não tem a possibilidade de portar ou res-
gatar seus recursos. Mas isso vai mudar a par-
tir de 1º de janeiro/2007, quando entra em
vigor a Resolução nº 19 do Conselho de Ges-
tão da Previdência Complementar (CGPC).

O participante poderá escolher entre a
aposentadoria oferecida pela TELOS, a
Portabilidade dos seus recursos para outra
entidade ou o Resgate do seu saldo de con-
ta, sempre nos termos estabelecidos do re-
gulamento do seu Plano. No caso do Plano
de Contribuição Definida (PCD), por exem-

plo, a elegibilidade começa na data em que
o participante completa 50 anos de idade,
bastando que tenha um período mínimo de
cinco anos de contribuição. A resolução tam-
bém vai permitir que o participante resgate
os recursos provenientes de Portabilidade
acumulados em plano de previdência com-
plementar aberto. No entanto, continuará
vedado o resgate de recursos portados origi-
nariamente de entidade fechada.

Embora a Resolução 19 comece a valer a
partir do primeiro dia do próximo ano, as no-
vas medidas só estarão disponíveis após a
aprovação das alterações do Regulamento do
Plano pela Secretaria de Previdência Comple-
mentar.

RESOLUÇÃO 19

aposentados que optaram por receber seu be-
nefício sob a  forma de Saque Programado,
agora têm a opção de escolher o gestor e perfil
de investimentos, o que torna o PCD da
TELOS um dos mais flexíveis no âmbito das
entidades de previdência fechada.

Outra forma de estreitar o relacionamen-
to  com os participantes foi a promoção de
palestras da TELOS em várias cidades. Este
ano, a iniciativa foi realizada no Rio de Ja-
neiro, com os empregados recém admitidos
na Embratel. Em Belo Horizonte, São Paulo,
Maranhão, Brasília, Belém e Manaus foi a

oportunidade para reunir ativos e assistidos
e esclarecer dúvidas, e ouvir suas críticas e
sugestões. Em 2007 a programação continua
e novas cidades serão contempladas.

Portabilidade...
Outra boa notícia para o Participante foi

a implementação da Portabilidade, que per-
mite transferir, após seu desligamento, o
Saldo de Conta Total para outras entidades
de previdência – agora complementada pela
Resolução 19, da qual falamos mais detalha-
damente no quadro a seguir.
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damentais para o crescimento, o desen-
volvimento e a renovação dos tecidos.

Carboidratos e gorduras também
têm sua importância e devem

ser consumidos na me-
dida certa. Eles forne-
cem energia e auxili-

am o metabolismo do corpo humano.
Considerar fatores como esses é

essencial para que você desenvol-
va um plano de alimentação sau-

dável. Procure consultar seu mé-
dico ou um nutricionista para

obter melhor orientação para
uma dieta saudável e balan-
ceada. Mas aqui vai uma dica
simples, recomendada por

muitos profissionais de nutrição: chama-se pla-
no da pirâmide.

Imagine uma pirâmide em que a base é for-
mada pelos alimentos que devem ser consumi-
dos com maior intensidade. Na parte de cima
ficam os que devem ser consumidos em menor
quantidade (Leia mais sobre o plano da pirâmi-
de aqui).

Como complemento a uma dieta saudável,
rica em frutas, legumes e grãos, não deixe de
praticar exercícios. A atividade física não ape-
nas é indicada para quem deseja perder peso
ou manter a forma, como também é funda-
mental para prevenir doenças cardiovas-
culares, diabetes, hipertensão e osteoporose.

Com esses cuidados básicos, você vai poder
aproveitar muito bem o período de festas. Sem
culpa e com boa saúde.

Alguém já disse, não sem razão, que so-
mos o que comemos. De fato, o nosso corpo
funciona a de acordo com acordo com
o que damos a ele. E nem tudo
que dá água na boca con-
tém os nutrientes que vão
garantir a saúde ideal e
evitar o risco de doenças. Mas não é pre-
ciso abrir mão do prazer em nome de
uma alimentação saudável. O que é fun-
damental – aí sim! – é encontrar um
ponto de equilíbrio para que o orga-
nismo não acabe pagando mais tar-
de a conta do descontrole. Na hora
de escolher suas refeições, não
deixe de considerar benefícios e
malefícios dos alimentos.

Lembre-se disso, em especial, neste fim de
ano que se aproxima. Esse período de festas
é, em geral, uma época de excessos alimen-
tares. Todo mundo come à vontade e prome-
te a si mesmo que volta a entrar nos eixos a
partir de 1º de janeiro. Mas não é preciso che-
gar a tanto se você fizer uma reeducação ali-
mentar. Uma pequena mudança no seu esti-
lo de vida (no que diz respeito às refeições)
vai permitir passar um Natal e um Ano Novo
sem culpa.

Frutas, legumes e verduras, por exemplo, são
ótimos a qualquer tempo: contêm fibras, vita-
minas e minerais que aumentam a resistência
a infecções, protegem a pele, os dentes e a visão
e ajudam a regular as funções vitais. As proteí-
nas são responsáveis pela formação dos múscu-
los, dos ossos e do sangue – e, portanto, são fun-

Fim de ano é tempo de excessos alimentares. Mas plano recomendado por
nutricionistas ajuda a compor uma dieta saudável que vale para todos os dias

Saúde sem mistérios
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Paraíso em vida
Casal de aposentados da TELOS realiza o sonho de montar uma

pousada num paraíso ecológico do litoral do Rio de Janeiro

Todo mundo tem um so-
nho, um projeto de vida. E
tem gente que, depois de mui-
ta luta e muita espera, con-
segue transformar em reali-
dade aquilo que tanto ideali-
zou. Foi o que aconteceu com
o casal aposentado da TELOS
Hercília Cruzeiro da Silva Ro-
cha e Paulo Roberto Rocha.

Ele trabalhou por 30 anos no
setor de rádio da Embratel. Ela,
por sua vez, esteve na empresa
durante 29 anos, no setor de
Engenharia, e aposentou-se em
1997, quando trabalhava no
DCT. Depois dedicou-se por
mais cinco anos à atividade de

consultora de Qualidade do Ser-
viço Brasileiro de Apoio à Micro
e Pequena Empresa (Sebrae),
onde ampliou sua experiência
em projetos sócio-ambientais.
A partir daí, começaram os dois
uma segunda trajetória de vida:
construir uma pousada na Ilha
Grande (RJ), paraíso ecológico
que sempre freqüentaram
como usuários. O nome esco-
lhido foi Anambé, palavra de
origem tupi-guarani quer signi-
fica “lugar de muitos pássaros”.

E o nome, de fato, faz jus
ao lugar: um recanto da famo-
sa Praia do Abraão. A pousa-
da tem dez suítes com varan-
das e vista privativa para a
Mata Atlântica e o Pico do Pa-

pagaio. Inaugurada há três
anos, ela funciona de forma
integrada à natureza, com cui-
dados como aquecimento de
água à base de energia solar.

A iniciativa deu certo e a
pousada tornou-se viável.
Como o turismo na ilha é sa-
zonal, Hercília e Paulo têm
bastante trabalho na alta
temporada e podem aprovei-
tar o menor movimento na
baixa estação para também
fazer outros passeios. Para
auxiliá-los nas tarefas do dia-
a-dia, contam com a ajuda de
outra aposentada da TELOS,
Carmen Lúcia da Silva Pinto,
que trabalha na área de turis-
mo e atua como divulgadora.

Para conhecer
melhor o lugar
e a pousada de
Hercília e Paulo
Roberto Rocha,
acesse www.pousadaanambe.com.br.
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O sociólogo Herbert de Sou-
za, o Betinho, que iniciou no
país o movimento contra a
fome, costumava dizer: “Quem
tem fome tem pressa”. E isso
justificava a campanha de ar-
recadação de alimentos que or-
ganizava anualmente para que
toda família, pelo menos no dia
de Natal, tivesse o que comer.

Fome de sonhos
Agora a campanha do Natal sem Fome está recolhendo

doações de livros e brinquedos. E você também pode ajudar!

tal fundada por Betinho e que
se dedica até hoje a manter
viva a chama da solidariedade,
continua aceitando doações de
alimentos não-perecíveis. Mas
desta vez decidiu fazer um es-
forço especial para arrecadar
livros infanto-juvenis e brin-
quedos. É o Natal sem Fome
dos Sonhos.

Doze anos de luta
Quem coordena o Comitê

dos Empregados da
Embratel da Ação da Cidada-
nia é a aposentada Anésia
Maia de Araújo, que há 12
anos atua como voluntária
nessa luta pelos menos favo-
recidos. O comitê é uma or-
ganização não-governamen-
tal formada por empregados
da Embratel e sustentada
com doações. E não faltam

Mas diz também uma canção
popular: “A gente não quer só
comida. A gente quer comida,
diversão e arte”. E é justamen-
te esse querer que motiva a
mudança de foco da campanha
neste ano.

A Ação da Cidadania contra
a Fome, a Miséria e pela Vida,
organização não-governamen-

de advocacia, uma ótica
mantida por um aposentado
que doa um percentual ao
comitê e uma costureira e
uma manicure que também
fornecem 10% do seu fatu-
ramento.

Com um ônibus doado
pela Embratel, é mantido um
programa de saúde oral que
atende diversas creches e re-
alizou, só no ano passado,
cerca de 15 mil atendimen-

solidariedade e trabalho para
manter essa estrutura funci-
onando. Tem movimento o
tempo todo: são entidades
aguardando contribuições, o
carro que faz seguidas cole-
tas de donativos, o telefone
tocando sem parar com gen-
te pedindo ajuda e gente que-
rendo ajudar.

A sede abriga um espaço
para estocagem, um centro
de copiadoras, um escritório
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Participe você também da campanha Natal sem Fome dos Sonhos!

Colabore doando livros infanto-juvenis e brinquedos, mas não

esqueça também de, se possível, levar algum alimento não-

perecível. Basta procurar o Comitê dos Empregados da Embratel da

Ação da Cidadania. O endereço é Av. Presidente Vargas, 962/

sobreloja 201 (Ed. Coari), Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20071-002.

Os telefones são (21)  2121-8550 e 2263-9024. O fax é (21) 2121-

6286 e o e-mail é: ebtcidadania@click21.com.br.

Anésia Maia,

coordenadora do Comitê

dos Empregados da

Embratel da Ação da

Cidadania, e as

instalações do comitê

tos. Atualmente, o comitê
atende 30 instituições cadas-
tradas de idosos, pessoas
com deficiência e crianças,
sem distinção de raça, opção
religiosa ou discriminação de
qualquer tipo.

O espaço onde trabalha
Anésia foi batizado com o
nome de Dr. Élcio Simões
Gomes, em homenagem a um
aposentado que ajudou mui-
to a viabilizar o comitê e suas

conquistas. E o dia-a-dia da
coordenadora do comitê é
corrido. Ela é responsável
por uma média de 40 atendi-
mentos pessoais e outros
tantos por telefone. Em ge-
ral, são pessoas que pedem
ajuda pessoal ou para suas
famílias. Gente que vive na
mais absoluta pobreza.

Atenta a todas as oportu-
nidades, Anésia vive à procu-
ra de parcerias que possam

ajudar a manter a campanha
e ajudar um número maior de
pessoas. Enquanto isso, usa
estratégias simples para ob-
ter recursos, como o recolhi-
mento de sobras de papéis e
cartuchos de impressoras e a
reciclagem de materiais. Gra-
ças a isso, é possível adquirir
5 mil quilos de alimentos por
mês e prestar serviços para
as comunidades assistidas
pelo comitê.
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Hora de recomeçar
e planejar

Nada de ceder às tentaçãoes do consumo! Décimo-terceiro é
oportunidade de investir e pensar no futuro.

Dezembro é tempo de Natal e de presente-
ar parentes e amigos queridos. É época tam-
bém de décimo-terceiro salário, o que acaba
aumentando ainda mais a tentação de gas-
tar (e, em muitos casos, gas-
tar além da conta). E aí
crediário, prestação e dívidas
que acabam comprometendo
todo o orçamento – às vezes du-
rante meses! Por isso, se você já
está no clima do décimo-terceiro sa-
lário, pense duas vezes. São muitas as
destinações que ele pode ter, mas a me-
lhor talvez seja pagar suas divídas e come-
çar o ano novo zerado, em uma condição fi-
nanceira mais confortável.

Para aqueles que estão livres de crediários,
fazer uma reserva pode ser uma boa opção
para pagar com descontos os impostos de
início de ano, como o IPVA e o IPTU, ou as
inevitáveis demandas com educação (no caso
de quem tem filhos em idade escolar). Se dei-
xar levar pelos impulsos consumistas de fim
de ano pode significar um grande problema
para os meses seguintes. Consumir com ob-
jetividade e fazer um levantameno sóbrio do
que realmente é imprescindível ou do que tra-
rá mais felicidade pode ser um bom caminho
para encontrar o equilíbrio entre as deman-
das das festas natalinas e a formação de um

fundo de reserva que resultará, em curto pra-
zo, em um cenário de compras à vista e de
não-endividamento.

Com a formação de uma reserva, você po-
derá, quem sabe, realizar novos sonhos,
como a aquisição de um imóvel ou de qual-
quer projeto que exija planejamento e disci-
plina. Nesse caso, uma boa orientação finan-
ceira pode ajudar na opção por investimen-
tos com boa rentabilidade, dentro das suas
necessidades e expectativas.
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