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editorial
Melhorar sempre

> Chegamos lá! A TELOS acaba de receber da Associação Brasileira de

Normas Técnicas a Certificação de Qualidade ISO 9001:2000, que ates-

ta a excelência das suas operações. É o resultado de um ano de traba-

lho que vem sendo desenvolvido desde agosto de 2006 com um obje-

tivo central: oferecer um serviço cada vez melhor.

A implantação do Sistema de Gestão da Qualidade é uma garantia

a mais para os Participantes. E você confere os detalhes nesta edição,

que traz ainda muito mais: um roteiro completo sobre como investir

os recursos do PCD, um panorama do trabalho da Gerência de Benefí-

cios e um artigo sobre os problemas da automedicação – hábito bas-

tante comum dos brasileiros.

Para terminar, a história da realização de um sonho: o aposentado

Paulo Sérgio Rodrigues Macedo conta como resolveu montar um cen-

tro educacional que hoje já atende cerca de 200 crianças na Baixada

Fluminense.

A Diretoria Executiva
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Um salto de eficiência
É o que representa a certificação ISO 9001:2000 para o Sistema de Gestão da Qualidade TELOS

 A indicação da TELOS à Certificação de Qua-
lidade ISO 9001:2000 mereceu o reconhecimen-
to do Conselho Deliberativo da Fundação, que
em seu último encontro parabenizou a diretoria
da entidade pelo sucesso da iniciativa. A implan-
tação de um Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) foi uma decisão estratégica para identifi-
car e integrar os processos da TELOS, de modo a
atender à legislação e aos regulamentos dos pla-
nos de benefícios, sempre com foco na melhoria
contínua dos serviços e na satisfação dos Partici-
pantes. Um ano depois de iniciado esse processo,
a Diretoria Executiva decidiu submeter o siste-
ma à avaliação externa, buscando a certificação,
que foi obtida no dia 13 de setembro.

“A certificação representa um salto de efici-
ência na execução das atividades da Fundação”,
diz Roberto Durães, Presidente da TELOS. “Um
dos princípios da gestão da qualidade é a satis-
fação do Participante. Na Norma ISO 9001 há
inclusive um requisito que afirma que a Alta
Direção tem a responsabilidade de manter os
processos com o foco no cliente”. Segundo
Durães, esse trabalho também vai resultar em
redução de custos administrativos. “Na medida
em que todos os processos são mapeados e in-
tegrados, reduzem-se significativamente as fa-
lhas e o retrabalho, gerando, conseqüentemen-
te, redução dos custos”.

A implantação do Sistema de Gestão da Qua-
lidade na TELOS teve início em agosto do ano
passado. Mas o trabalho não se encerra com a
certificação. É preciso, agora, que todos se em-
penhem intensamente em manter ou ampliar
o padrão de qualidade. O SGQ exige a realiza-
ção de uma auditoria interna semestral e de
análises periódicas do órgão certificador, que é
a Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT). Isto significa que a cada três meses será
realizada uma nova verificação.

O SGQ envolve os processos de concessão de
benefícios e de empréstimos, tendo como
abrangência o atendimento aos Participantes, as
áreas de Informática e Recursos Humanos e a
contratação de fornecedores. A documentação
de rotinas e processos, por exemplo, traz enor-
mes vantagens. Agora, se uma pessoa sai de li-
cença, outra consegue desempenhar as mesmas
tarefas com tranqüilidade. Basta apenas consul-
tar a documentação existente. Ou seja: os pro-
cessos deixaram de ser das pessoas e passaram
a ser da TELOS - devidamente descritos e docu-
mentados. Ficou mais simples rever diariamen-
te a rotina, verificar possíveis erros e corrigi-
los imediatamente.

A TELOS estabeleceu um cronograma de im-
plantação do SGQ que previa o enquadramento,
passo a passo, nas exigências da norma ISO
9001:2000. Isso incluía a aprovação da docu-
mentação de processos pela Diretoria Executi-
va, a divulgação dos procedimentos, o treina-
mento das pessoas envolvidas, a criação de re-
gistros de evidência das atividades, uma audi-
toria interna, a implementação de melhorias e,
finalmente, a auditoria externa.

Todo esse trabalho reverte em mais seguran-
ça e melhores serviços para os Participantes.
“Como gestores de recursos de terceiros, é uma
prova de que estamos preocupados com a qua-
lidade de nossos processos e que buscamos evi-
tar que esses processos sejam violados no futu-
ro. Adicionalmente, demonstramos que a satis-
fação de nossos Participantes é muito impor-
tante para nós”, conclui Márcia Maria Borges
de Sousa, Representante da Direção da TELOS
para o SGQ.



JORNAL DA TELOS • Nº 7 • SETEMBRO 20074

Buscando sempre melhorar qualidade na ges-
tão de seus recursos terceirizados, a TELOS está
continuamente atenta à novas alternativas em
fundos de investimento do mercado, para que
você tenha a liberdade de construir seu
portfólio de investimentos.

Para oferecer novas alternativas a TELOS
analisou indicadores numéricos para avaliar e
quantificar riscos e performances de vários Fun-
dos e concluiu que o Banco do Brasil está quali-
ficado para fazer a gestão do novo Fundo de
Renda Variável.

Agora os participantes possuem duas alter-
nativas de Bancos Terceirizados para renda va-
riável, o Banco Itáu ou o  Banco do Brasil.

Na renda fixa  a mudança ficou por conta da
substituição do Itaú pelo HSBC.  O motivo da
troca é que, embora tenha obtido bons resulta-
dos, a performance desse gestor ficou aquém da
meta estabelecida pela TELOS.

O HSBC foi escolhido após ser submetido a
um rigoroso processo de seleção do qual parti-
ciparam  outras instituições.

Assim, no período entre 8 e 22 de outubro os
participantes terão como opções para aplicações
em renda fixa, o Banco do Brasil, o HSBC e o
Legg Mason.

Mas atenção: Os participantes só poderão
escolher um gestor para renda fixa e um gestor
para renda variável.

Saiba como investir seus
recursos no PCD
Prazo para reavaliar está próximo.

Uma vez por ano a TELOS oferece a você,
Participante do Plano de Contribuição Defini-
da (PCD), a oportunidade de mudar a forma de
aplicação dos seus recursos e trocar o gestor das
suas aplicações. Para os Ativos, Autopatroci-
nados e Vinculados a chance é em outubro.  Já
para os Aposentados em Saque Programado, o
mês agendado é novembro. Para não perder essa
oportunidade, consulte o quadro “PRAZOS”, no
final desta matéria. Lembre-se de que a mudan-
ça de gestor e a alteração de perfil estão isentas
da cobrança de CPMF.

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

É importante lembrar que participantes se
beneficiam do poder de negociação da TELOS
junto aos Bancos gestores. Isso acontece porque
a Fundação aplica um  grande volume de recur-
sos, assim, as taxas de administração cobradas
pelos bancos são muito menores comparadas
aos fundos de varejo ofertados pelo mercado
financeiro.

Novas opções de Gestores
para seus Recursos

Novas opções de Gestores
para seus Recursos
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Renda Fixa ou Renda Variável.
Fique de olho: a escolha será
feita em outubro

Conhecer seu perfil de investidor é fundamen-
tal para que você escolha um tipo de investimento
adequado. Se você possui um perfil mais conser-
vador, os fundos de renda fixa, que apresentam
baixo risco, são uma boa opção. Já as aplicações
no mercado de ações, sujeitas a um risco mais
alto e retorno em longo prazo, são indicadas para
quem possui um perfil mais agressivo.

Roberto Koeler, Gerente de Investimentos da
TELOS, ressalta que o melhor investimento é
aquele que atende as necessidades de cada um
“Os participantes nunca devem escolher um
investimento apenas pela rentabilidade atual ou
porque ele foi classificado em primeiro lugar no
ranking de alguma publicação”.  Ele lembra que
rentabilidade passada não garante ganhos fu-
turos e que é  importante tomar como base re-
sultados consistentes e estáveis apresentados ao
longo da vida de cada investimento.

Ao optar por aplicação em renda fixa você
estará comprando cotas de fundos exclusivos,
cuja rentabilidade tem como referência o CDI -
Certificado de Depósito Interfinanceiro e as al-
ternativas de gestores são:  Banco do Brasil,
HSBC e o Legg Mason.

As aplicações de renda variável, são investi-
mentos 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 rendi-
mento superior, oferecem mais risco. Os
gestores selecionados são o Banco Itaú e o Ban-
co do Brasil.

Por suas características, o investimento em
renda variável é destinado aos investidores que
possuem horizonte de investimento de longo
prazo e que desejam diversificar seus investi-
mentos no mercado de ações em busca de gan-
hos superiores ao de investimentos mais con-
servadores. Para tanto, o investidor deverá pos-
suir maior tolerância a risco, aceitando e com-
preendendo as oscilações no valor da cota do

fundo ao longo do período do investimento, na
busca de seus objetivos, bem como entendendo
e aceitando o risco de significativas perdas
patrimoniais.

A bem da verdade, qualquer aplicação está
sujeita à influência da política econômica do
país e as condições do mercado financeiro in-
ternacional. Por isso é preciso estar seguro das
suas escolhas. Reflita e considere se você tem
condições de assumir mais riscos.

O PCD permite que você aplique até 60% dos
seus recursos em renda variável. Como as apli-
cações em renda variável representam mais ris-
co, sendo mais aconselhadas como investimen-
to a longo prazo, esse limite é menor para quem
está próximo da aposentadoria e para os apo-
sentados em saque Programado, Veja:
• se o Participante está a dois anos ou menos

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

• se o Participante está a cinco anos ou menos
da elegibilidade à aposentadoria normal ou
já é aposentado em Saque Programado, o li-
mite será de até 10% dos recursos em renda
variável.

SEGMENTO %

Renda Fixa 83,2%

Renda Variável 16,8%

TOTAL 100%

Comportamento dos Participantes Ativos do PCD
(31/08/2007)

PERFIL DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO PATRIMONIAL EM RENDA FIXA DOS
GESTORES TERCEIRIZADOS
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Para ajudar os participantes na escolha do
gestor, a TELOS solicitou aos bancos  que
respondessem a quatro perguntas. Veja as
respostas e conheça um pouco mais sobre as
propostas de cada um.

PRAZOS

PRAZO

08/10/2007 a
22/10/2007

19/11/2007 a
30/11/2007

PRAZO

01/11/2007 a
19/11/2007

PARTICIPANTES ATIVOS

Escolha de Perfil de
Investimento e de Gestores

Escolha do Percentual de
Contribuição Normal

APOSENTADOS SAQUE
PROGRAMADO

Escolha do Perfil de Investi-
mentos e do Percentual da
Renda Mensal

Perfil de Investimento dos aposentados em
Saque Programado

Além de escolher a instituição financeira e
promover a alocação dos seus recursos em in-
vestimentos de Renda Fixa ou Renda Variável,
os aposentados em Saque Programado podem
definir também o índice de referência da renta-
bilidade da carteira de renda fixa escolhendo  o
CDI e/ou o IGP-M (inflação).

Considerando que a aposentadoria em Saque
Programado é um benefício não vitalício, a Di-
retoria  passou, a partir de 2006, a oferecer a
este grupo a mesma flexibilidade  de investi-
mento dos participantes ativos.

Estes aposentados, no entanto, podem esco-
lher até 2 fundos de Renda Fixa e 1 fundo de
Renda Variável.
• Para Renda Fixa, tendo como meta o CDI , os

gestores são o  Banco do Brasil, Legg Mason
ou o  HSBC.

• Para Renda Fixa, tendo como meta o IGP-M
(inflação), o getor é a TELOS.,

• Para  Renda Variável, tendo como referência
o IBrX-50, os getores são o  Banco Itaú  ou o
Banco do Brasil, sendo permitida alocação
máxima de 10% dos recursos.

Característica dos Investimentos dos
Aposentados em Saque Programado
(em 31/08/2007)

Total de Participantes: 358.

PERFIL DE INVESTIMENTO

PERCENTUAL DE RETIRADA DOS RECURSOS
SAQUE PROGRAMADO
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PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
- PARTICIPANTES ATIVOS

Vantagens no período de investimento
Diferentemente de outros tipos de aplicação,

não há tributação sobre os rendimentos durante
todo o período de investimento.Você ganha muito
mais com a economia feita ao adiar o pagamento
do IR ao longo do período do investimento.

Vantagens no resgate ou durante o
recebimento de renda

Pagando o IR lá na frente os ganhos são maiores.
Pois a incidência de IR ocorre sobre os valores totais
no momento do resgate ou recebimento de renda.

As pessoas interessadas na redução de contri-
buição também deverão fazê-las neste mesmo
período, lembrando que a contribuição mínima é
de 3% e que, neste caso, a Patrocinadora vai acom-
panhar este percentual.

FAÇA AQUI UMA SIMULAÇÃO!

Como você já sabe, no PCD,
o montante acumulado no seu
Saldo de Conta é que vai de-
terminar o valor do seu
benefício futuro. É
por isso que em
previdência, um
correto planeja-
mento é funda-
mental para alcan-
çar o seu objetivo. Será
que sua poupança para a
aposentadoria não está
precisando de um reforço? Se sim, no período en-
tre 19 e 30 de novembro, os participantes poderão
incrementar  suas reservas, aumentando o valor
da contribuição mensal para 2008.

No Plano de Contribuição Definida o Participan-
te Ativo não paga taxa de administração. O valor
total da contribuição mensal, mais a contrapartida
do Patrocinador, de até 8%, são convertidos em
cotas do fundo de investimento de sua escolha. Este
patrimônio acumulado vai proporcionar a renda
que, no futuro, manterá o padrão de vida da sua
família.

Conheça o Benefício Fiscal de
contribuir para a TELOS

Como Participante da Fundação todas as suas
contribuições ao plano podem ser deduzidas da
base de cálculo do IR, até o limite de 12% de sua
renda bruta tributável anual, conforme legislação
em vigor.

Veja a seguir como funciona a dedução de IR.

Defina em novembro a contribuição para 2008
COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PCD

R$

Salário 4.000,00 (1)

Previdência Social (INSS)    308,17 (2)

Contribuição TELOS    480,00 (4)

Base de cálculo para IR 3.211,83 = (1)-(2)-(4)

Imposto de Renda 358,06 (5)

Redução mensal de IR R$ 132,00 = (3) - (5)

Redução anual de IR     R$ 1.716,78

SEM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PCD

R$

Salário 4.000,00 (1)

Previdência Social (INSS) 308,17 (2)

Base de cálculo para IR 3.691,83 = (1) -(2)

Imposto de Renda  490,06 (3)

Salário líquido 3.201,00 = (1)-(2)-(3)

*O valor que o Participante deixa de pagar no IR
é depositado no PCD
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Eles atuam em conjunto com todas as áreas
da Fundação e são responsáveis pela parte
operacional da concessão de benefícios e insti-
tutos. Não é à toa que Patrícia Rousselet com-
para a equipe da Gerência de Benefícios a um
verdadeiro time de profissionais.

A GBEN é a razão de ser da TELOS, pois é
responsável pelos produtos oferecidos pela
Fundação, que são os benefícios previden-
ciários.  É também o órgão que controla o rece-
bimento das contribuições e realiza pagamen-
to das aposentadorias, pensões e dos resgates.

Outras importantes atribuições são o contro-
le do cadastro de participantes e o arquivo físi-
co com a documentação de cada participante.

Patrícia Rousselet chegou à TELOS em janei-
ro do ano passado. Tem formação na área
atuarial e atuou por mais de 20 anos em Enti-
dades Abertas de Previdência Complementar.
Atualmente mescla a experiência com a juven-
tude de uma equipe de 11 empregados forman-
do um verdadeiro “time”: Cristina Rodrigues e
Michelle Lima são as  representantes junto ao
INSS e respondem pela concessão de benefíci-
os do Plano BD; Gelson Brasil pela concessão
de benefícios do Plano CD; Angélica Guarniere
e Fernando Matos estão no controle de contri-
buições, resgates, portabilidades, auto-patrocí-
nios e AMAP; Ana Bayer e Antônio Carlos atu-
am na folha de pagamento de benefícios e
provisionamento do INSS; Tércio Lima e Ha-
milton Teixeira nas revisões de benefícios e He-
lena Sampaio no controle e guarda de dossiês,
além do cadastro dos Participantes. Contam
também, com o apoio dos estagiários Guilher-
me Andrade, Jonathan Corrêa, Leandro de
Aguiar, Ilson Junior, Renata Barbatho e Thalita

équem quem GBEN
UM TIME DE VERDADE

GBEN cuida de todos os processos de concessão de benefícios

Para conhecer um pouco mais sobre os Be-
nefícios e Institutos gerenciados pela GBEN,
você pode acessar no site da TELOS a seção
Perguntas mais Freqüentes.

! QUER SABER MAIS?

Morcanas nas diversas tarefas da área.
E esse time pode parecer grande, mas só em

agosto/2007 foi efetuado o controle sobre mais
de R$ 3 milhões em contribuições referentes aos
participantes ativos, como a manutenção da nossa
folha de benefícios que monta em torno de R$
17 milhões para 5.898 benefícios de aposenta-
doria e pensão TELOS e 4.264 benefícios do INSS.
Atendemos, também, uma média mensal de 40
pedidos de resgate/portabilidade e de 30 conces-
sões de benefício TELOS e INSS, diz Patrícia.

Segundo a gerente da área “O desafio do dia-
a-dia é a melhoria contínua, corrigindo even-
tuais erros e evitando que se repitam, num pro-
cesso de aperfeiçoamento permanente. Quin-
zenalmente ‘trocamos idéias’ sobre as ativida-
des desenvolvidas por cada ‘membro do time’.
A troca é proveitosa já que cada um analisa o
processo sob um prisma diferente e os resulta-
dos são sempre construtivos. As pessoas podem
se ajudar, interagindo mais e compartilhando
seus conhecimentos. E assim constatamos que
o trabalho de todos tem o mesmo valor”.
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Governo estuda reforma
Mudanças serão discutidas com a sociedade, mas previdência

complementar não será afetada

Ao assumir o cargo, no final de março, o mi-
nistro Luiz Marinho voltou a mencionar a neces-
sidade de uma reforma na Previdência Social,
conforme já admitira o próprio presidente Lula.
Em seu primeiro pronunciamento, Marinho su-
geriu que a idéia é não mexer nos atuais contri-
buintes. “Vamos discutir a Previdência olhando
para o futuro, não para o momento. É para a pró-
xima geração que vamos fazer a reforma”, de-
clarou. De qualquer forma, esse cenário reforça
a importância de uma previdência complemen-
tar, especialmente num momento em que o
modelo oficial vive tantas incertezas.

Segundo o governo, as contas da Previdên-
cia estão “razoavelmente equilibradas” e o dé-
ficit ainda é administrável. A necessidade de
mudança no modelo atual, no entanto, já vem
sendo discutida há anos e é encarada como uma
necessidade inadiável, sob o risco de compro-
meter o pagamento dos benefícios no futuro.

Lula e Marinho sugerem que a reforma in-
clua a mudança de cálculo do déficit do setor.
Segundo o presidente, os quase R$ 50 bilhões
contabilizados atualmente não correspondem
à realidade. "Parte desse dinheiro significa polí-
tica social que nós, a partir da Constituição de
1988, introduzimos”, afirmou Lula. “Há aposen-
tadoria rural, políticas sociais para idosos e por-
tadores de deficiência".

"As coisas estão razoalvemente equilibradas
com esse conceito de separar efetivamente o
que é previdência e o que é política social”, con-
corda o ministro. “Separando isso, o déficit é
pequeno, e temos tranqüilamente condição de

conduzir esse processo e preparar a reforma
para próxima geração", garantiu.

No momento, aguarda votação no Senado
o projeto que estabelece novas regras para a
concessão do auxílio-doença (as despesas com
esse item no orçamento público teriam pula-
do de R$ 1 bilhão em 2001 para R$ 12 bilhões
em 2005 e 2006).

Existem no governo defensores da proposta
de adotar a aposentadoria por tempo de con-
tribuição com base na idade mínima de 55 anos
para mulheres e de 60 para homens, acabando
com o fator previdenciário – mecanismo criado
durante o governo de Fernando Henrique Car-
doso para regular a aposentadoria conforme a
expectativa de vida dos trabalhadores.

Lula garante que a proposta de reforma será
discutida com a sociedade e não prejudicará
conquistas já obtidas pelos trabalhadores. Ma-
rinho, por sua vez, prometeu combater a sone-
gação e a corrupção. "A Previdência Social é
muito importante para o povo brasileiro”, reco-
nhece o ministro. “Precisamos completar uma
reforma na Previdência que dê conta do futu-
ro, da próxima geração", concluiu.

PCD é sua garantia para o futuro
Qualquer que seja a decisão do governo so-

bre a reforma da Previdência, você continua
amparado pela TELOS. As mudanças na Previ-
dência oficial não vão afetar o seu projeto de
aposentadoria pela Fundação, pois o Plano de
Contribuição Definida (PCD) não tem qualquer
relação com as regras da Previdência Social.
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Qual o remédio para a automedicação?
Os riscos são grandes, mas a prática é disseminada. Combate exige educação e fiscalização

No Brasil, assim como em muitos países, a prá-
tica da automedicação é bastante freqüente. A
maior parte dos medicamentos consumidos pela
população é vendida sem receita médica. A tal pon-
to que hoje já existe um debate em torno da se-
guinte questão: um certo nível de automedicação
seria desejável? Afinal, argumentam alguns, isso
poderia contribuir para reduzir a utilização desne-
cessária dos serviços de saúde, desafogando o sis-
tema – atualmente, 120 milhões de brasileiros não
têm convênios de assistência médica.

É prática corrente procurar alívio para gripes,
dores-de-cabeça, febres ou enjôos nas orientações
de amigos ou farmacêuticos – e a própria mídia
exibe livremente anúncios de uma série de produ-
tos que combatem esses sintomas.

E o que leva a esse tipo de comportamento? Há
muitas razões. A excessiva propaganda de alguns
medicamentos é uma delas. Outra pode ser a difi-
culdade, para muitas pessoas, de acesso ao siste-
ma de saúde. Tudo isso agravado pela carência de
campanhas educativas e de conscientização.

Segundo a Associação Médica Brasileira (AMB), os
profissionais da área de saúde devem orientar os pa-
cientes e os seus familiares no sentido de evitar os
abusos dos medicamentos. Mas, lembra a entidade,
“é necessário também voltar os olhos para o passado
remoto e lembrar que à arte de curar juntam-se mui-
tos outros ingredientes compostos por crenças e tra-
dições populares que se confundem com as proprie-
dades curativas de muitas plantas silvestres”.

O efeito muitas dessas ervas, segundo a AMB, care-
ce de fundamentação científica, e sua manipulação por
leigos pode até comprometer a qualidade do trata-
mento. Há riscos, portanto, a serem considerados.

As plantas medicinais têm lugar garantido no
"folclore" brasileiro. Quem não conhece a babosa,
chá de quebra pedra, pata de vaca, chá de picão e
extratos de outras numerosas plantas? O efeito da
maioria delas é desprovido de qualquer fundamen-
tação científica (evidências) e a sua manipulação
por leigos pode comprometer a qualidade. Preten-

siosamente pleiteiam uma vaga na chamada me-
dicina alternativa (ou terapia não convencional).
Produtos sem o devido controle de qualidade,
como alguns cosméticos aplicados sobre o couro
cabeludo, mostraram contaminação por chumbo,
destaca a entidade, entre outros exemplos.

“Além disso”, adverte a AMB, “recentes estudos
mostram que uma série de substâncias ditas 'ino-
centes', como cremes de ginseng, tem ação
proliferativa endometrial, podendo levar a qua-
dros hiperplásicos que algumas vezes podem re-
presentar lesões precursoras de adenocarcinoma
[um tipo de câncer]”.

A automedicação, entre outros riscos, pode
mascarar diagnósticos na fase inicial de doenças.
É o caso da apendicite aguda. Se o paciente se
automedica com antibióticos, o que poderia ser
resolvido com uma cirurgia tecnicamente fácil
pode evoluir para um quadro de peritonite grave
de consequências às vezes fatais.

“Embora deva ser veementemente combatida,
não há nenhum gesto objetivo para o desestímulo à
automedicação por parte das autoridades públicas
no contexto nacional, o que faz pressupor não ser
este assunto de relevância na visão dos órgãos res-
ponsáveis”, afirma a Associação. “Todavia há que se
louvar a atitude e o discernimento do Ministério da
Saúde em decretar o controle de inúmeras drogas
seguramente teratogênicas, como a talidomida, a
isotretionina e diversos quimioterápicos”.

O problema, diz a entidade representativa dos
médicos brasileiros, é universal, antigo e de grandes
proporções. Acabar com a automedicação é, prova-
velmente, impossível, mas a AMB sugere formas de
minimizar sua prática: “Programas de orientação
para profissionais de saúde, farmacêuticos, balconis-
tas e população em geral, além do estímulo a fiscali-
zação apropriada, são fundamentais nessa situação”.

* Síntese de artigo publicado na Revista da Associação
Médica Brasileira, vol. 47, nº 4, São Paulo, outubro/de-
zembro de 2001.
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A aposentadoria não é o fim da
linha. Pelo contrário, pode ser um
belo recomeço. Como aconteceu
com Paulo Sérgio Rodrigues
Macedo, que, após se desligar da
Embratel, em novembro de 1998,
resolveu se dedicar a um projeto
pedagógico que hoje atende cer-
ca de 200 crianças de Comen-
dador Soares, distrito do muni-
cípio de Nova Iguaçu (RJ).

Paulo Sérgio tem 59 anos. É
economista, administrador e con-
tador e trabalhou como assessor
de Recursos Humanos na área de
Planejamento de RH da Embratel.
Participa do Conselho Fiscal da
Pame e integrou também o Con-
selho Fiscal da Asastel. Já aposen-
tado e com os dois filhos criados,
decidiu investir em um velho so-
nho de sua esposa, a pedagoga
Janilce Norte Macedo: o Educan-
dário Carolina Ferraris, que fun-
cionava informalmente desde
1997, mas foi inaugurado de
fato em 1999, oferecendo edu-
cação infantil e os cinco primei-
ros anos do Ensino Fundamen-
tal para crianças de Comendador
Soares. O objetivo, mais do que
ensinar, era formar cidadãos.

“Não é um projeto filantrópi-
co, mas o resultado de um so-
nho comum”, afirma Paulo Sér-
gio. E transformar esse sonho
em realidade é um trabalho que
tem dado prazer e resultados.

O espaço do Educandário foi
construído sem muros, apenas

Objetivo: formar cidadãos
Aposentado TELOS investe em antigo sonho conjunto com a esposa:
um projeto pedagógico para crianças na Baixada Fluminense

com grades. Todos os alunos po-
dem ver e ser vistos. As ativida-
des oferecidas procuram envolver
a comunidade, criando referen-
ciais de cidadania e tornando a
escola uma extensão da casa de
cada aluno. Uma programação
cultural complementa o plano pe-
dagógico. Só neste ano, por exem-
plo, os alunos e seus familiares já
visitaram a cidade histórica de
Petrópolis, na região serrana do
Rio, e a Quinta da Boa Vista. A
prática de esportes, a recreação e
as atividades lúdicas também são
estimuladas. Para isso, as crianças
podem permanecer na escola
após o horário das aulas.

Outra iniciativa interessante
é o projeto de leitura. Cada alu-
no adquire um livro a preço sub-
sidiado pelas editoras. O aluno
tem uma semana para ler e de-
pois deve apresentar um traba-
lho sobre a obra. A cada semana,
ele recebe um livro diferente e
produz um novo trabalho. Ao fi-
nal do período, terá coberto toda
a bibliografia para seu ano. Mas
o projeto não termina ai. Os alu-
nos do quinto ano selecionaram
cinco, entre 30 livros, para
transformá-los em espetáculo te-
atral. As crianças estão empol-
gadas, ensaiando as peças que
serão apresentadas no final do
ano para os pais e convidados.

A realização de vários even-
tos está prevista para acontecer
até o fim do ano letivo, entre

Paulo Sérgio, sua esposa Janilce
Macedo e as algumas das
crianças do Educandário

eles a Festa da Primavera, a co-
memoração do Dia das Crianças
em uma casa de festas e a ceri-
mônia de formatura das turmas
de alfabetização e das que estão
concluindo o primeiro segmen-
to do Ensino Fundamental.

Não foi em vão o sonho de
Paulo Sérgio e Janilce. Mais do
que bem-vinda realidade, o
Educandário Carolina Ferraris é
hoje uma referência de qualida-
de e esperança para a comuni-
dade de Comendador Soares.
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Recadastramento

A TELOS está concluindo com sucesso o processo anual de recadastramento dos
Participantes. A partir de janeiro, começa um novo ciclo.

30 mil atendimentos

A Central de Atendimento TELOS está atingindo a marca de 30 mil atendimentos
por semestre. É uma satisfação atender bem, tirar dúvidas e resolver problemas dos
Participantes, portanto entre em contato sempre que precisar! Os telefones são os
seguintes: para funcionários da Embratel, (RIT) 521-6900; para outros
participantes do Rio de Janeiro, (21) 2121-6900; para as demais localidades:
0800-970-6900. Ou, se preferir, escreva para o e-mail cat@telos.org.br.

Quem chega e quem fica

Roberto Durães de Pinho foi confirmado pelo Conselho de Administração da Embratel
como presidente da Telos por mais quatro anos. Outro mandato renovado pelo
mesmo período foi o de Carlos Alberto Tavares de Almeida, Diretor de Seguridade.

Além disso, no dia 14 de setembro, Andrea Morango Pittigliani assumiu a Diretoria
Financeira. Graduada em engenharia química pela PUC-RJ, Andrea tem MBA em
Finanças pela Universidade de Stanford (EUA). Nos últimos cinco anos, exerceu o
cargo de Diretora Financeira da Embratel.

Casa em ordem

Desde o início do ano, o Centro de Documentação dos Participantes da TELOS
(CEDOC), que abriga os dossiês com informações de todos os Participantes, está
sendo inteiramente reestruturado. A primeira etapa do trabalho, que estará
concluída em outubro, é de organização e centralização do acervo em uma nova
sala, projetada exclusivamente para essa finalidade, no 11º andar. Com 112
metros quadrados e piso especial, a sala tem barreiras contra incêndio e o acesso a
ela é restrito, o que garante melhores condições de segurança e conservação. Os 27
mil dossiês estão agora catalogados por ordem de matrícula, com identificação das
patrocinadoras. Toda a documentação mínima obrigatória está dentro da pasta de
cada Participante. Também foi incorporado o arquivo de empréstimo, com acervo de
20 mil dossiês.

A segunda fase do projeto, que envolve a organização interna dos dossiês, será feita
gradualmente. cu
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