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editorial
Hora de recomeçar
> Neste início de 2007, as primeiras palavras são de homenagem à

nossa razão de ser: vamos lembrar a importância do Dia dos Aposen-

tados e registrar o evento comemorativo no Rio de Janeiro promovido

pelo Instituto Cultural de Seguridade Social (ICSS), em conjunto com a

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Comple-

mentar (ABRAPP) e o Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de

Previdência Privada (SINDAPP).

Falamos também de três participantes que, pensando como apro-

veitar bem a aposentadoria, decidiram permanecer na TELOS como

autopatrocinados. Eles explicam por que tomaram essa decisão e

mostram que estão satisfeitos. Satisfação, aliás, foi o tema de uma

pesquisa que realizamos no final de 2006. Aqui você vai conferir os

principais resultados.

EM LINHA traz ainda um passo-a-passo sobre como utilizar o Simu-

lador de Benefícios, apresenta novo convênio para financiamento de

imóveis e anuncia o Calendário de Eventos 2007, que vai facilitar a sua

vida, lembrando prazos e compromissos que dizem respeito ao seu

Plano de Benefícios.

A Diretoria Executiva
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O Dia dos Aposentados é comemorado
sempre em 24 de janeiro. Não por acaso,
mesma data em que também se celebra o Dia
da Previdência Social. É uma forma de lem-
brar com carinho todas aquelas pessoas que
deram sua contribuição à sociedade durante
anos de trabalho, e exatamente por isso têm
direito a um merecido descanso. Ao longo da
vida profissional, esses homens e essas mu-
lheres contribuem com parte dos seus gan-
hos para uma “poupança” destinada a com-
por uma renda mensal que lhes garanta al-
guma tranqüilidade no futuro: essa renda é
o que chamamos de aposentadoria.

Todos os anos, como homenagem a cada
um desses cidadãos, as entidades de previ-
dência privada complementar do Brasil in-
teiro, que administram os recursos desse
contingente da população, se unem para ce-
lebrar a data e homenagear os seus
beneficiários. A cerimônia é promovida pelo
Instituto Cultural de Seguridade Social
(ICSS), em conjunto com a Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (ABRAPP) e o Sindicato
Nacional das Entidades Fechadas de Previ-
dência Privada (SINDAPP)

Desta vez o evento foi realizado no hotel
Meridien, em Copacabana, no Rio de Janeiro
(RJ). A idéia é que cada fundo de pensão esco-
lha um aposentado para, de maneira simbóli-
ca, homenagear seus participantes. Este ano,
a TELOS e a ASASTEL escolheram uma vete-
rana desportista que é um exemplo de vida.

Aliene Souto Quitete recebeu seu diploma
das mãos do diretor de Investimentos da
TELOS, José Manuel Oliveira Carregal, e de-
pois participou da festa especialmente orga-
nizada pela Asastel no Tijuca Tênis Clube.

Eles merecem todas as homenagens
Uma campeã chamada Aliene

O nome de Aliene foi indicado por uma
série de razões. Mas principalmente porque
ela é um exemplo de pessoa que não se aco-
modou com a aposentadoria. Mantém-se
em atividade constante, pratica esportes
com freqüência e está sempre participando
de corridas. Faz parte de um grupo de apo-
sentados que vem obtendo resultados ex-
pressivos em competições em todo o país.

Aliene foi empregada da Embratel de
1985 a 1997, quando se aposentou. Come-
çou a trabalhar aos 16 anos e atuou como
escriturária, perfuradora e digitadora da IBM,
onde chegou ao posto de supervisora. Na
Embratel, que foi seu último emprego, atuou
como operadora do serviço internacional.

Ela, que sempre gostou de atividades físi-
cas, encontrou na Embratel uma equipe de
corredores patrocinada pela empresa. Quan-
do se aposentou, levou à Asastel a proposta
de custear as inscrições das corridas de que par-
ticipava. Depois o benefício foi ampliado para
outros seis corredores, que hoje representam
a associação em diversas provas pelo Brasil afo-
ra. Hoje o grupo acumula diversas medalhas.
“Tenho certeza de que muitos
outros colegas poderiam estar
no meu lugar”, afirma. “Cor-
rer é compromisso, tem que
treinar e obter condiciona-
mento como qualquer ativi-
dade. E recomendo que to-
dos façam atividades com as
quais se identifiquem”, acon-
selha. “Cada um deve buscar
algo de que goste, pois se sen-
tirá útil para si e para os ou-
tros também”.
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A TELOS está oferecendo mais uma vantagem aos seus participan-
tes. É um convênio de crédito imobiliário firmado com o banco HSBC.
Através dele é possível obter um financiamento mínimo de R$ 15 mil
e máximo de R$ 500 mil. O pagamento pode ser feito em até 20 anos,
desde que a soma do prazo com a idade do participante não ultra-
passe os 70 anos.

O convênio permite o comprometimento máximo de 30% da renda
bruta mensal familiar e o valor é corrigido pela TR, acrescida de taxa de
juros, conforme o quadro abaixo.

Acordo para a compra da casa própria
Convênio TELOS-HSBC garante condições especiais para você comprar o seu imóvel

PARÂMETROS GERAIS

CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO RESIDENCIAL

Mínimo R$ 15.000,00

TR + 8,00%aa
(1os 36 meses)
TR + 10,70%aa

(prazo restante)

TR + 10,80%aa TR + 11,80%aa TR + 13%aa

Valor de
Financiamento

Prazo

Correção +
Taxa de Juros

efetiva

Sistema de
amortização
Comprometi-

mento de Renda

Valor
do Imóvel

Sistema de Amortização Constante (SAC)

Renda mínima

30%

R$ 1.500,00

Tarifas

Garantia Alienação Fiduciária, Seguro por Morte ou Invalidez do Proponente (MIP) e Seguro
por Danos Físicos ao Imóvel (DFI).

Mínimo

Máximo

Máximo

R$ 50.000,00

80% do valor do imóvel

R$ 100.000,00

R$ 100.000,01

R$ 150.000,00 R$ 350.000,00

R$ 150.000,01

Mínimo Não há mínimo

Máximo 20 anos

Avaliação do Imóvel, Emissão de Contrato e Serviço de Administração (T.S.A)

Contato: Tiago Bianchi (21) 2559-2246; Laura Almeida (21) 2559-2231 e Laura Rangel
(21) 2559-2231.

1 2 3 4CONDIÇÕES :

Sem Limite

R$ 350.000,01
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Avaliação positiva
Pesquisa de satisfação revela aprovação de 86%

O grau de satisfação dos par-
ticipantes com a TELOS perma-
nece num ótimo patamar: foi
o que revelou a nova pesquisa
de satisfação, realizada pela
Retrato Consultoria e Marketing.
Foram feitas 400 entrevistas te-
lefônicas, em âmbito nacional,
com participantes ativos e assis-
tidos, que responderam um
questionário com 40 perguntas.
Os resultados dessa pesquisa –
que tem margem de erro de
4,8% para mais ou para menos
– são uma referência importan-
te para identificar o perfil do
nosso participante e permitir o
aprimoramento dos serviços
prestados pela Fundação.

Segundo a avaliação geral, o
índice de satisfação com a TELOS
foi de 86%. Embora bastante po-
sitivo, no entanto, o resultado fi-
cou abaixo do apurado no do ano
anterior (veja os gráficos compa-
rativos). A explicação para essa
queda pode estar no desconhe-
cimento, verificado entre os par-
ticipantes, das particularidades
do fundo. Esse dado aponta para
a necessidade de investir mais
em uma comunicação direcio-
nada para os diferentes públicos.

Na análise dos atributos, no-
tamos que o índice dos que não
sabem avaliar aumentou. Por
outro lado, entre os que sabem

avaliar, os resultados foram su-
periores aos da pesquisa passa-
da. A imagem de solidez do fun-
do permanece em alta, com
97% dos entrevistados conside-
rando que essa é a sua princi-
pal característica, especialmen-
te pelo tempo de mercado e
pela segurança quanto à situa-
ção financeira para os próximos
anos – índice que melhorou em
relação à pesquisa anterior.

Para os demais atributos, os
participantes elegeram a transpa-
rência do fundo (com 84%), men-
cionando a eficiência (92%) e a
modernidade (90%), retratada no
informativo EM LINHA, que vem
tendo boa aceitação. Também foi
bem avaliada a clareza dos ba-
lanços financeiros e a melhoria
do atendimento pessoal.

A principal avaliação nega-
tiva foi referente ao emprésti-

Avaliação Geral

mo, que sofreu alteração nas
suas regras. Mesmo com esse
pequeno descontentamento,
as pessoas reconheceram que
a mudança garantiu maior se-
gurança para os participantes
e que a taxa de juros pratica-
da pela TELOS é baixa.

Próxima etapa
Com base nos resultados da

nova pesquisa de satisfação, a
diretoria da TELOS vai analisar
o que precisa ser modificado ou
corrigido. Nesse trabalho, cer-
tamente levarão em conta a
opinião dos participantes, mui-
tos dos quais fizeram questão
de se manifestar para apre-
sentar suas idéias e sugestões.
Foi a partir delas, por exemplo,
que nasceram, no ano passa-
do, iniciativas como o ciclo de
palestras regionais.

25%
ÓTIMA 13%

REGULAR
1%
RUIM +
PÉSSIMA

61%
BOA

30%
ÓTIMA 8%

REGULAR
1%
RUIM +
PÉSSIMA

61%
BOA

dez/2006 dez/2005
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Após se desligar da patro-
cinadora, mesmo com a op-
ção de resgatar suas contri-
buições, eles  optaram por
manter o vínculo com a
TELOS. E não se arrepende-
ram. Por isso fomos conver-
sar com esses três persona-
gens, para saber por que op-
taram por continuar contri-
buindo na condição de
autopatrocinados.

Esse é um Instituto que
pode ser escolhido pelo par-
ticipante que se desliga da
patrocinadora, mas não quer
perder o vínculo com a
TELOS. O percentual e o sa-
lário aplicável são determi-
nados pelo participante no
momento em que faz a op-
ção. A ele também caberá o
pagamento da taxa de admi-
nistração.

Nos relatos que apresenta-
mos a seguir, Fernando Carlos
Ceylão Filho, Gilberto Viana
Silva e Wilson Bevilacqua
Otero justificam sua decisão
e destacam a importância de
planejar para construir o fu-
turo. Confira!

Fernando Carlos
Ceylão Filho

Entrou na Embratel em
1969. Durante a maior parte
do tempo, atuou na área fi-
nanceira, depois foi para a

Autopatrocinados: de olho no futuro
área internacional e, mais
tarde, assumiu a Diretoria de
Seguridade da TELOS. Foi
participante fundador, mem-
bro eleito do Conselho e, de-
pois, presidente do Conselho
do nosso fundo de pensão.

Saiu da Embratel em no-
vembro de 1997, para tra-
balhar na primeira operado-
ra de banda B a se estabele-
cer no país. Ao sair, tomou
a decisão de continuar con-
tribuindo para a TELOS.
“Quando se é mais jovem,
não se tem preocupação
quanto ao futuro. A gente
pensa: 'Vou fazer meu pró-
prio fundo'. Só que isso não
acontece”, reflete.

Ceylão considerou ainda
que a cobrança feita pela
TELOS tem um impacto se-
melhante ao dos cartões de
crédito, com detalhamentos
e datas de pagamento que
facilitam na hora de pagar.
Por fim, afirma, pesou o fato
de a TELOS ser gerida por es-
pecialistas, com gestão
confiável, divulgação de re-
sultados e boa rentabilidade.

Hoje elegível a uma apo-
sentadoria, Fernando
Ceylão continua trabalhan-
do como presidente de uma
empresa de telefonia móvel
por satélite. E sente-se em si-
tuação mais confortável,

por ter o suporte de uma
poupança acumulada em um
fundo de pensão. “Vejo mui-
tas pessoas que não têm essa
mentalidade de construir
um fundo para seu futuro.
Hoje são jovens. Mas quan-
do perceberem que o tempo
passou, poderá ser tarde de-
mais”, observa.

Gilberto Vianna
Ferreira da Silva

Trabalhou na Embratel
por 27 anos, como enge-
nheiro e chefe de seção, di-
visão e departamento. Foi
sócio-fundador da TELOS.
Diversos fatores influencia-
ram em sua decisão de per-
manecer como participante
autopatrocinado. Era, por
exemplo, interessante man-
ter ativo o plano, pelas van-
tagens que oferecia, como
abatimento da contribuição
no Imposto de Renda. Além
disso, por já ser participan-
te e preferir continuar, foi
possível negociar com a
nova empresa, que passou a
fazer os aportes do patroci-
nador. Em alguns momen-
tos, chegou a analisar a pos-
sibilidade de uma migração,
mas as comparações não
apresentaram vantagens
significativas. Na época ain-
da não existia portabilidade.
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Agende-se!
Não perca nenhuma data ou prazo! Consulte o Calendário de Eventos

Você sabia que o escolha de Perfil de Investimento e de Gestores para ativos é no mês de
outubro? E que o período para alteração do Percentual de Contribuição Normal é nas últi-
mas semanas de novembro de 2007?

Pois agora você tem à sua disposição um calendário com-
pleto com a relação das datas mais importantes, para po-
der se programar, se organizar e não perder nada. O Ca-
lendário de Eventos 2007 já está disponível no site da
TELOS.

Nele você vai encontrar as datas de todos os compro-
missos que dizem respeito ao seu plano. Do prazo para
recadastramento anual até o período para troca do índi-
ce de reajuste; da atualização de beneficiários à migra-
ção da modalidade de saque programado para a de ren-
da mensal vitalícia. E tudo devidamente explicado, para
você saber direitinho o que precisa fazer!

Não deixe de consultar o Calendário de Eventos
2007! Acesse aqui ou na página inicial do site sempre
que precisar!

Conversando com quem
recebia benefícios e analisan-
do projeções para um perío-
do de dez anos, Gilberto ve-
rificou a opção seria interes-
sante. Manteve as contribui-
ções até o momento em que
reunia as condições de reque-
rer a aposentadoria do INSS.
Não optou pelos 10%, prefe-
rindo a renda vitalícia com
correção pela rentabilidade.
E não se arrependeu. “Foi
uma boa escolha”, afirma.

Wilson Bevilacqua
Otero

Entrou para a Embratel
em 1982. É engenheiro de te-
lecomunicações, trabalhou
na área técnica do Departa-
mento de Treinamento e, a
partir de 1984, na área inter-
nacional. Saiu em 1992,
quando da perspectiva da
quebra do monopólio esta-
tal, e foi trabalhar no escri-
tório de uma outra empresa
de telecomunicações. Sem-

pre se manteve no setor, pois
a Embratel foi uma grande
escola, da qual muito se or-
gulha, e referência mundial
de seriedade e competência.

Quanto à permanência
como autopatrocinado, Wil-
son considerou que a TELOS
foi formada com a mesma
qualidade e cuidado da pa-
trocinadora e que oferece até
hoje ótimos serviços, além de
resultados financeiros bas-
tante positivos.
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Faça você mesmo!
Simulador permite que o próprio participante calcule o valor

do seu benefício de aposentadoria vitalícia.

Quer saber qual será o valor aproximado da sua
renda mensal quando chegar a hora da aposentado-
ria? Então aproveite uma ferramenta simples e práti-
ca que a TELOS oferece através da Internet.

O simulador de benefícios permite que os participantes
façam o cálculo sozinhos. É o mesmo sistema que a Central
de Atendimento utiliza quando você solicita por telefone

que seja informado o valor do seu benefício futuro.
Como calcular

O simulador está disponível na página principal do
site, na Área Exclusiva. Veja como funciona!

Ao entrar no acesso restrito, posicione o mouse
sobre BENEFÍCIOS e clique em SIMULAÇÃO. Alguns
dados pessoais já estarão preenchidos.

Em primeiro lugar, você deve informar com qual
idade ou em que mês e ano pretende se aposentar.
Preencha em seguida o campo PAGAMENTO ÚNICO
caso pretenda resgatar na data da aposentadoria um
percentual do seu Saldo de Conta à vista que, a exem-
plo do benefício de aposentadoria mensal, também

estará sujeito ao Imposto de Renda na fonte.
No item CRESCIMENTO REAL DE SALÁRIO,

considere, em percentual anual, a sua expectativa
pessoal e as possibilidades de ocorrerem promoções
ou aumentos salariais individuais acima dos reajus-
tes coletivos.

Os campos CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE
e APORTE FINANCEIRO só deverão ser preenchidos
se você pretende alterar sua contribuição ou fazer
aporte de recurso extra em sua conta. A premissa do
simulador é a de que estas alterações ou o crédito es-
tão sendo feitos na data da simulação.

Outro dado importante no simulador é o índice de

reajuste anual da sua aposentadoria. No item TIPO
DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO, escolha o IGP-DI ou
a Rentabilidade da Conta Coletiva do PCD.

Assinalando o IGP-DI, o seu benefício será calcula-
do considerando uma taxa de juros de 3% ao ano, o
que significa adiantar o rendimento que se espera re-
ceber ao longo dos anos .  Neste caso, mesmo que o
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rendimento obtido pela TELOS  seja inferior à varia-
ção do IGP-DI, o reajuste de seu benefício sempre será
baseado nessa variação.  Além disso, os participantes
não elegíveis a uma aposentadoria normal em 31 de
dezembro de 2002, farão jus ao recebimento, a cada
período de 3 anos, de pagamento único denominado
diferença trienal, estabelecida em fórmula prevista no
Regulamento, desde que satisfeitas, simultaneamen-
te, as seguintes condições:
I – A rentabilidade da Conta Coletiva, no final de cada

triênio, seja superior à variação do Índice de Rea-
juste acrescida de 3% (três por cento) ao ano, no
mesmo período;

II – O saldo da Conta Coletiva apurado para este gru-
po de Assistidos, para esta finalidade, seja superior
à provisão matemática de benefícios concedidos
deste mesmo grupo; e

III – A diferença trienal apurada para pagamento seja
positiva.
Caso o tipo de reajuste escolhido  seja a Rentabili-

dade da Conta Coletiva, a taxa de juros considerada
no cálculo inicial do benefício é de 6%, o que projeta
uma renda superior à calculada para a opção pelo IGP-
DI, no entanto, para reajustar a aposentadoria, ex-
cluí-se do rendimento apurado no período a taxa de
juros de 6% utilizada no cálculo inicial.

Um dos parâmetros mais importantes para o cálculo
da aposentadoria futura é o rendimento estimado dos
seus investimentos para o período entre a data da simu-
lação e a data da aposentadoria. Assim sendo, no campo
TAXA DE RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS, você
deverá prever a rentabilidade que será obtida pelo gestor
escolhido para administrar seu Saldo de Conta.

Por exemplo, os rendimentos reais (excluída a in-
flação) dos saldos de conta dos participantes nos últi-
mos anos foram: mínimo 10,99% e máximo 21,32%
no ano de 2006; entre 16,95% e 29,31% em 2005 e
entre 2,99% e 11,67% em 2004 (esta variação é em
função do percentual de renda variável escolhido pelo
participante). É importante ressaltar que você estará
fazendo uma projeção para o futuro, portanto, não pode
deixar de considerar que o Brasil está caminhando para
taxas de juros equiparadas a padrões internacionais.

A título de exemplo, México e Estados Unidos apre-
sentam taxas de juros reais de aproximadamente
3,60% e 2,20% ao ano, respectivamente.

Outra fonte de informação para uma estimativa
da rentabilidade futura são as taxas de juros reais pra-
ticadas no mercado brasileiro. Por essa ótica, espera-
se taxas de juros reais decrescentes conforme abaixo:

Por fim, assinale o campo BENEFÍCIO COM PEN-
SÃO caso deseje que, na hipótese de seu falecimento,
os filhos menores ou o cônjuge recebam uma pensão
– cujo valor irá corresponder a 60% da renda mensal
que estiver sendo paga no mês do óbito. Nesse caso,
como no exemplo a seguir, será preciso selecionar os
beneficiários que farão jus à pensão, indicando caso
sejam inválidos.

2007 2008 2009 2010 2011

7,90% 7,88% 7,64% 7,61% 7,55%

* Cálculo realizado com base nas taxas indicativas divulgadas
pela ANDIMA (Associação Nacional das Instituições do Mer-
cado Financeiro) no dia 12/03/2007.

2007 2008 2009 2010 2011

7,90% 7,88% 7,64% 7,61% 7,55%

Ao optar pela pensão, o valor da aposentadoria so-
frerá redução, já que o prazo de manutenção do bene-
fício poderá ser estendido.

Preenchidos todos os campos, basta clicar em CAL-
CULAR ao fim do formulário para obter o valor da
aposentadoria (a preços de hoje) que deverá ser paga
de forma vitalícia.

É importante lembrar que todos os parâmetros que

influenciam este cálculo são estimados, portanto,
quanto mais perto você estiver da data da sua apo-
sentadoria, mais próximos estarão estes resultados do
benefício real,  lembrando sempre que os valores apre-
sentados não produzem efeitos legais. Trata-se de es-
timativas e, estão sujeitas à alterações.

No próximo número falaremos sobre o simulador
da aposentadoria sob a forma de Saque Programado.
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Se todos os habitantes de
São Paulo fecharem a torneira
ao escovar os dentes, a água
economizada diariamente vai
equivaler ao volume das cata-
ratas do Iguaçu durante cerca
de nove minutos. Parece incrí-
vel, mas uma coisa tão banal
pode realmente fazer tama-
nha diferença. E é com refle-
xões assim que pessoas, movi-
mentos e organizações em
todo o mundo tentam chamar
atenção para uma filosofia de
vida que vem ganhando cada
vez mais força: é a idéia do con-
sumo consciente. Trocando em
miúdos, trata-se de evitar des-
perdícios e respeitar os limites
da própria natureza, para que
o ciclo da vida não se torne in-
sustentável.

A frase que abriu o parágra-
fo anterior é usada como
exemplo pelo Instituto Akatu
pelo Consumo Consciente,
uma organização não-gover-
namental criada em 2001 com

Consciência para
não consumir
o planeta

a missão de conscientizar a so-
ciedade para a importância
desse tema. Ela apresenta
uma dentre tantas atitudes
simples que podemos tomar
no dia-a-dia para evitar que os
recursos naturais sejam consu-
midos mais rapidamente do
que são repostos.

No ano passado, em outu-
bro, a organização ambienta-
lista internacional WWF divul-
gou um estudo extremamen-
te preocupante. O Relatório
Planeta Vivo 2006 (disponível
aqui) mostrou que a degrada-
ção dos ecossistemas naturais
está acontecendo a níveis
avassaladores. Se o ritmo atu-
al for mantido, adverte o docu-
mento, a humanidade chega-
rá ao ano de 2050 consumin-
do duas vezes mais recursos do
que a Terra é capaz de produ-
zir. Não é, portanto, uma ame-
aça distante, mas uma pers-
pectiva para os próximos 40
anos.

Consumo dos recursos naturais está próximo do limite. Por isso a
prática do consumo consciente ganha cada vez mais adeptos.

O consumo consciente é
uma tendência mundial. Hoje
em dia, diversas empresas de-
monstram interesse em
minimizar os efeitos que sua
atuação provoca na natureza.
E adotam práticas como
reciclagem, uso de madeira de
reflorestamento, energia so-
lar ou eólica, combustíveis
não-poluentes, reaproveita-
mento de alimentos e muito
mais. Da parte dos consumi-
dores, cresce também um cer-
to tipo de ativismo que tenta
bloquear a atuação de empre-
sas ou comerciantes que não
aderem a práticas sustentá-
veis. Assim, ao não adquirir
esses produtos, os cidadãos
exercem uma pressão para
que essas pessoas revejam
suas práticas.

Você pode, por exemplo,
deixar de comprar plantas na-
tivas extraídas ilegalmente,
adquirir apenas produtos feitos
com madeira certificada, dar
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preferência a empresas que
respeitam o meio ambiente e
manter uma alimentação ba-
lanceada, reduzindo o consu-
mo de carnes vermelhas. Isto
porque, além de ser menos
saudável que frango ou peixe,
a carne bovina é um dos ali-
mentos que mais consomem
água tratada. Um quilo de car-
ne utiliza em sua produção cer-
ca de 20 mil litros de água.

São apenas alguns exem-
plos, mas há muitos outros. A
seguir, apresentamos algumas
dicas. Elas foram extraídas do
site do Instituto Akatu, onde
você encontra muitas mais.

Deixe o carro na
garagem um dia por
semana

A cada quilômetro rodado,
um automóvel lança no ar 430
gramas de dióxido de carbono
(CO2), um dos gases do efeito
estufa. E mais 2 gramas de
monóxido de carbono (CO), gás
que reduz a capacidade do san-
gue de transportar oxigênio. E
0,6 gramas de óxidos de nitro-
gênio (NOx), que irrita olhos e
nariz e pode provocar enfise-
ma pulmonar.

Se você deixar de usar seu
carro um dia por semana (con-
siderando que seu percurso
diário seja de 20 km), deixará
de emitir por ano cerca de 440
kg de dióxido de carbono na
atmosfera, o principal
poluente causador do efeito

estufa, além de uma série de
elementos tóxicos.

A poluição do ar provoca a
morte de 3 milhões de pesso-
as por ano em todo o mundo,
e os principais responsáveis são
os automóveis. Essa poluição,
principalmente nas grandes ci-
dades, afeta principalmente os
idosos e as crianças com até cin-
co anos de idade, causando
problemas respiratórios,
irritação dos olhos e nariz.

Use a vassoura, e
não a mangueira,
para varrer a calçada

Usar a mangueira para “var-
rer” a calçada é um costume
em qualquer cidade brasileira.
Se você também tem esse há-
bito, gasta 36 litros de água
cada vez que fica com a man-
gueira ligada por 15 minutos.
Isto significa que, se você lava
a calçada uma vez por sema-
na, gasta 1.728 litros de água
por ano nesta atividade. Em 20
anos, esse gasto sobre para
34.560 litros.

Essa quantidade de água
tratada jogada no bueiro da
rua seria suficiente para suprir
as necessidades de água para
beber de uma pessoa durante
47 anos.

É bom lembrar que, para
manter a calçada limpa, é sufi-
ciente varrê-la e, se for o caso,
lavar com um balde (de prefe-
rência, com a água usada da la-
vagem de roupa, por exemplo).

Não jogue fora as
sobras

Aprenda a reciclar as sobras
de alimentos: do feijão, faça
sopa. Com arroz, cenouras co-
zidas, carne assada ou o que
restou da bacalhoada prepare
deliciosos bolinhos. Frutas aze-
das ou maduras demais viram
compotas, geléias e recheios
para bolo.

Compre produtos
ambientalmente
corretos

Dê preferência a produtos
cuja concepção considera os
impactos ambientais em todos
os estágios do seu desenvolvi-
mento, como planejamento,
produção, embalagem, distri-
buição, descarte etc.

Evite comprar produtos de
materiais descartáveis, que,
embora práticos, geram lixo
desnecessário. Prefira produ-
tos duráveis e resistentes ou
que permitam o aumento da
vida útil por meio de recargas
e refis, como, por exemplo, car-
tuchos de impressão, pilhas e
baterias recarregáveis.
Reutilizar é muito importante.

Prestigie também os produ-
tos feitos com material
reciclado. Apoiar empresas que
investem em reciclagem é
uma atitude de consumo cons-
ciente.
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Novo diretor
A TELOS tem um novo diretor de Seguridade. É Carlos Alberto Tavares de Almeida, contabilista com MBA
em Gestão Empresarial na FGV, que assume no lugar de Rodrigo Moura. Carlos Alberto já foi Gerente de
Auditoria externa na KPMG Auditores Independentes e é funcionário da TELOS desde julho de 2005. Antes
ocupava o cargo de gerente de Controladoria.

Benefícios reajustados
Desde o dia 1º de dezembro, estão reajustados os benefícios dos assistidos. O reajuste foi feito com base no
índice escolhido pelo participante. No caso do Plano de Contribuição Definida (PCD), as opções são a
rentabilidade do plano (descontado valor da taxa de juros utilizada para o cálculo original) ou o Índice
Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI)  nos últimos 12 meses.
Os assistidos do Plano de Benefício Definido (PBD) puderam optar pela variação do IGP-DI ou pela
equivalência salarial com os reajustes coletivos dos empregados da patrocinadora.
Para quem teve o benefício concedido há mais de um ano, os reajustes foram os seguintes:
• IGP-DI: 3,58% (PBD ou PCD)
• Rentabilidade: 8,70% (somente PCD)
Para quem se aposentou há menos de um ano, o reajuste é proporcional.

Rentabilidade do PCD
O último trimestre de 2006 foi muito bom para os nossos gestores de Renda Fixa. O Itaú e a Legg Mason
que, até o 3º trimestre, já apresentavam rentabilidades superiores à meta estabelecida pela TELOS,
conseguiram ampliar seus ganhos. Para o Banco de Brasil, que até o 3º trimestre não vinha conseguindo
gerar rentabilidade superior à esperada, o 4º trimestre foi de recuperação, fazendo com que a instituição
fechasse o ano com rentabilidade superior à estabelecida pela Fundação.
No que se refere à Renda Variável, o 4º trimestre foi excelente, com o IBrX-50 fechando o ano com 33,72%
de alta, superando os ganhos com renda fixa. Entretanto nosso gestor de renda variável (Itaú) não
conseguiu captar toda esta alta fechando o ano com rentabilidade de 32,74%.
Com esses resultados o PCD reafirma sua característica de excelente investimento.  O rendimento
efetivamente aplicado sobre os saldos de conta foram de no mínimo 15,20% - obtido pelo
participante que definiu seu perfil em 100% Renda Fixa no Banco Itaú, e 25,92%, para quem
determinou 60% em Renda Variável  no Banco Itaú e 40% em Renda Fixa no Legg Mason.
Quem optou pela modalidade de Saque Programado há mais de um ano teve 15,22% de rendimento
no saldo de conta, conforme a rentabilidade da conta coletiva de dezembro a novembro de 2006.

Recadastramento Anual
Fique atento! Em breve começa o período de recadastramento anual de todos os participantes da
TELOS. Para saber qual o mês em que você deverá se apresentar, basta verificar o último número da
sua matrícula, logo depois do traço. Assim: no caso da matrícula 12.345-6, o recadastramento
deverá ser feito em junho, que é o mês 6.
O prazo começa a contar a partir de março, com os aposentados e pensionistas de matrícula final 3.
Os participantes de matrículas com final 1 ou 2 farão, excepcionalmente, seus recadastramentos a
partir de janeiro e fevereiro de 2008. cu
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