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editorial
Um ano que começa bem

> Começamos 2008 com uma série de mudanças significativas nos ser-
viços da TELOS. Facilitamos a concessão dos empréstimos, alteramos o 
Regulamento do Plano de Benefício Definido, permitindo o desligamento 
do Pecúlio Complementar até 21 de julho e trocamos a seguradora das 
apólices dos seguros de vida, acidentes pessoais e assistência funeral.  As 
alterações vão melhorar a qualidade dos nossos serviços e, com certeza, 
aumentar a satisfação dos participantes como você. 

A pesquisa de satisfação 2007 mostra que a TELOS continua melhorando 
sua imagem. No ano passado, 92% dos entrevistados disseram que a 
TELOS era boa ou ótima, percentual bem superior aos 86% que na pes-
quisa de 2006 deram a mesma opinião sobre a Fundação. Um resultado 
a ser comemorado, como o sucesso do aposentado Joaquim Pinheiro, 
que abriu uma fábrica de violões e alaúdes cuja qualidade é reconhecida 
internacionalmente.

Nesta edição apresentamos nossa Gerência de Informática, uma equipe 
sempre pronta para socorrer os usuários.

Conheça as novidades deste novo ano no primeiro Em Linha de 2008.

Boa leitura!

A Diretoria Executiva
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música artesanal
Aposentado dedica seu tempo a fabricar instrumentos  

de cordas para tocar música renascentista

Joaquim Pinheiro, de 77 anos, é um apai-
xonado por música. Ex-diretor financeiro da 
Telerj e superintendente da TELOS por 11 anos, 
admira instrumentos de corda, principalmente 
os artesanais, usados na música da Renascença. 
Um dia ele decidiu não só tocar seus violões e 
alaúdes como fabricá-los. O que começou como 
hobby se transformou em negócio de sucesso, 
no qual ele é reconhecido internacionalmente.

No portfólio de Joaquim, aposentado em 
1991 pelo PBD da TELOS, há 25 tipos de ins-
trumentos, entre harpas, violões e outros, todos 
inspirados em peças consagradas. “Faço apenas 
réplicas”, diz, num misto de sinceridade e hu-
mildade. Para copiar, porém, é preciso conheci-
mento e isso o luthier* tem. Há três anos viaja 
pelo Brasil com uma exposição sobre a história 
do violão. Outra prova é o livro “Tecnologia e 

Arte na Construção de Instrumentos”, 
aprovado pelo Ministério da 
Cultura para receber incen-
tivos da Lei Rouanet.

dedicação
Por trás do sucesso há mui-

ta dedicação. Desde o tempo 
de Telerj, Joaquim aproveita 
as horas vagas para comprar 

revistas, telefonar para lu-
thiers e freqüentar festivais. 

“Nos anos 70 havia muitos 
concertos na Europa e 

mesmo aqui”, lembra. 
Com tanta informação, 
quis aprender a arte 

de construir violões.

Teve aula com dois mestres: Guido Pascoli e 
Lyn Elder. Em 1977, abriu a própria oficina em 
Paquetá. Nos anos 80, a tecnologia de ponta 
chegava ao mundo da música e Joaquim não fica 
para trás. Fez amizade com Richard Jenner, outro 
famoso luthier, mais antenado às modernidades. 
A formação em matemática o ajudou a dominar 
os cálculos necessários para elaborar as peças.

Em 1982 transferiu a oficina para o Jacaré, 
na zona norte carioca. Quatro anos depois, nova 
mudança, agora para Santa Cruz, na zona oeste, 
onde permanece. Hoje emprega quatro pessoas 
por lá. Um dos remanescentes de Paquetá é 
Jorge Vieira, luthier com quem Joaquim assina 
algumas peças. “É um sujeito fantástico”, resu-
me o matemático.

Trabalho para eles não falta – profissionais 
brasileiros e estrangeiros são seus clientes há 
anos. “Sigo os grandes e estudo muito. Para 
meu espanto, dá resultado!”, brinca Joaquim, 
que nas horas vagas desfruta da qualidade do 
próprio trabalho arriscando alguns acordes. 

*Profissional que fabrica instrumentos musicais.
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Pesquisa de 2007 mostra que 92% estão satisfeitos

Os Participantes e Assistidos da TELOS es-
tão mais satisfeitos com a fundação em 2007 
do que em 2006. É o que revela a pesquisa de 
satisfação realizada no final do  ano passado. 
Os dados mostram que entre as razões para 
o maior contentamento estão o atendimento 
prestado e a pontualidade no pagamento dos 
benefícios.

Segundo a pesquisa feita pela Insider Pes-
quisas e Marketing, que entrevistou 1400 
pessoas entre Participantes e Assistidos, 92% 
dos entrevistados consideram a TELOS ótima 
ou boa, contra 86% em 2006.

“O crescimento dos índices de satisfação 
reflete nossa preocupação em sempre melho-
rar nosso trabalho. É uma vitória para todos 
nós, colaboradores e beneficiários da TELOS”, 
comemora o diretor de Seguridade, Carlos 
Alberto Tavares de Almeida.

TELoS sólida e eficiente
Interessados na imagem da TELOS sob 

a ótica dos Participantes e Assistidos bus-
camos a opinião dos entrevistados sobre os 
atributos relacionados à nossa missão. Dos 
entrevistados, 96% disseram acreditar que 
a Fundação é sólida devido à sua tradição, 
infra-estrutura e qualidade e, percentual 
próximo - 95% a consideram eficiente.  Mo-
dernidade (88%) e transparência (84%) tam-
bém figuraram entre os adjetivos utilizados 
para classificar a TELOS. A comunicação que 
a Fundação possui com seus Participantes 

e Assistidos foi outro serviço bem avaliado 
nesta pesquisa. 

Outro resultado a se comemorar é o que 
retrata a comparação entre o PCD  e demais 
benefícios oferecidos pelas empresas patroci-
nadoras, tais como assistência médica e parti-
cipação nos lucros . O plano de previdência da 
TELOS subiu da terceira para a segunda posi-
ção em comparação às pesquisas anteriores.

investimentos
Quando o assunto é dinheiro, Assistidos 

e Ativos mostram que cumprem seu papel 
ao acompanhar os resultados financeiros da 
TELOS: quase dois terços (63%) dos entrevis-
tados declararam estar seguros com a situa-
ção financeira da Fundação e 88% se dizem 
satisfeitos com as informações fornecidas 
pela TELOS.

A satisfação com os gestores dos fundos 
de renda fixa e com os de renda variável tam-
bém é elevada, 95% e 87%  respectivamente. 
Dentre os Ativos,  80% olham com freqüência 
seu saldo de conta que é disponibilizado pela 
Internet e atualizado diariamente. 

95% dos 
entrevistados 
consideraram 
a TELOS uma 
empresa eficiente

Satisfação com a tELoS 
cresce, mostra pesquisa
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O Dia do Aposentado é celebrado em 24 
de janeiro e, para lembrar a data, o Instituto 
Cultural da Seguridade Social (ICSS), a As-
sociação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Abrapp) e o 
Sindicato Nacional das Entidades Fechadas 
de Previdência Privada (Sindapp) organizam 
todo ano uma homenagem.

Este ano o evento foi realizado no audi-
tório da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan). Esta data é uma das mais 
importantes no calendário dos Fundos de 
Pensão, pois é quando se tem oportunidade 
de homenagear as pessoas que são a razão 
de ser das entidades.

Foram homenageadas 63 representantes 
de diversos fundos de pensão que dedica-
ram vários anos de suas vidas às empresas 
e hoje gozam da tão justa aposentadoria.

A TELOS escolheu nosso amigo José 
Wellington Vasconcellos, de 63 anos, apo-
sentado do Plano de Benefício Definido 
deste 1985. José Wellington (que foi tema 

do Em Linha 6) que mora no Rio de Janeiro 
recebeu um diploma das mãos do diretor de 
seguridade da TELOS Carlos Alberto Tavares 
de Almeida e se emocionou com a escolha 
de seu nome. “Tenho muito a agradecer à 
Embratel e a TELOS”, afirmou, orgulhoso do 
papel de representar todos os aposentados 
da Fundação. 

tELoS homenageia os aposentados 

Empréstimos e comunicação
Ainda no assunto dinheiro, o percentual de 

pessoas que já contraiu empréstimos junto a 
TELOS cresceu de 56% para 66%. O índice de 
satisfação com os prazos oferecidos para amor-
tização também aumentou de um ano para cá. 
Em 2006 era de 84% e em 2007 90%.

Em relação à comunicação, o conhecimen-
to das formas de contato com a Fundação 
permanece igual: 77% conhecem o serviço 
telefônico, 69% o site, e 60% o e-mail. O 
atendimento pessoal, as cartas e o fax foram 
menos citados. Na hora de optar pela forma 

de contato, percebe-se uma diferença entre os 
Ativos e os Assistidos. Quem ainda está em 
atividade utiliza mais o e-mail e o site para 
obter informações; os aposentados, por sua 
vez, preferem o telefone que é gratuito para 
ligações de cidades fora do Rio de Janeiro.

Os dados já estão sendo analisados pela 
diretoria para avaliação das críticas  e suges-
tões. “Vamos fazer de tudo para que os índices 
de satisfação melhorem ainda mais”, garante 
Carlos Alberto Tavares de Almeida.

(*) Pesquisa considerou uma margem de erro de 2,5%.
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apólices têm nova seguradora
Regras continuam iguais, mas benefícios foram estendidos

A Bradesco Vida e Previdência é a nova respon-
sável pela cobertura das apólices de Seguro de 
Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e Assistência 
Funeral estipuladas pela TELOS. A escolha foi feita 
após o fim do contrato com a Mapfre – Vera Cruz 
Previdência. A Fundação abriu processo seletivo 
e escolheu a Bradesco devido às condições ofere-
cidas. A mudança amplia alguns benefícios sem 
alterar as principais regras do seguro.

A novidade é o aumento no valor máximo das cober-
turas por morte natural, invalidez por acidente ou do-
ença, que de R$ 220 mil vai para R$240 mil. No caso de 
morte acidental, o valor dobra, chegando a R$ 480 mil.

O contrato possui novidades para quem ainda 
não tem seguro de vida. Se você é uma dessas 
pessoas, entre em contato com a corretora creden-
ciada Assurê pelo telefone 21 2121-6937 e conheça 
o que há de novo.

Desde fevereiro os segurados têm recebido as 
propostas para que atualizem o elenco de bene-
ficiários. O retorno destas propostas é muito im-
portante. Elas devem ser preenchidas, assinadas e 
enviadas diretamente à Assurê (porte pago) para 
validar o novo contrato.
Coberturas

As condições de cobertura e demais regras, tais 
como a inclusão de cônjuge, continuam as mesmas. 
Esposas e maridos são incluídos na apólice de forma 
automática. Companheiros e companheiras também 
podem participar da apólice, desde que sejam for-
malmente indicados pelos Participantes segurados.
Cobertura por morte

A cobertura por morte valerá caso o sinistro este-
ja fora das exceções previstas no contrato. Entre elas, 
falecimento em decorrência de doenças e lesões 
preexistentes; ato reconhecidamente perigoso ou 
ilícito; atos ou operações de guerra; furacões, ciclo-
nes, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e 
outras convulsões da natureza; uso de material nu-
clear para quaisquer fins; epidemias declaradas pela 
autoridade competente e suicídio em prazo inferior 
a dois anos da contratação da apólice (vale lembrar 
aos segurados transferidos da Mapfre, que o prazo 

é contado desde a inscrição na apólice anterior).  
Invalidez

Há duas classes de cobertura por invalidez. Uma 
é relativa à Invalidez Permanente por Acidente. 
Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal os 
acontecimentos inesperados como o suicídio ou 
sua tentativa, desde que ocorrido após dois anos da 
vigência inicial da apólice; os acidentes decorrentes 
de ação da temperatura do ambiente ou influência 
atmosférica; os acidentes decorrentes de escapa-
mento acidental de gases e vapores; os decorrentes 
de seqüestros ou tentativas de seqüestros e os 
acidentes decorrentes de alterações anatômicas 
ou funcionais da coluna vertebral, de origem 
traumática, causadas exclusivamente por fratu-
ras ou luxações, radiologicamente comprovadas.

Já a Invalidez Funcional Permanente e Total por 
Doença, a segunda classe, será caracteriza pela 
perda da independência pelo segurado em decor-
rência das moléstias que constam na apólice.

O pagamento das indenizações será feito sempre 
30 dias após a entrega da documentação necessá-
ria e exigida pela seguradora, desde que esse prazo 
não seja estendido pela necessidade da apresenta-
ção de laudos extras para comprovar o problema.
Assistência Funeral

Esta apólice não prevê indenizações, mas sim 
a prestação de serviços inerentes a funerais, tais 
como sepultamento, ornamentação, caixão e 
traslado.  Em caso de falecimento do segurado, 
do cônjuge ou de dependentes de até 24 anos, o 
responsável pelo funeral deve ligar imediatamente 
para o número 0800 722 6655 ou, se estiver fora 
do Brasil, para 55 51 2136 5607. O atendimento é 
realizado ininterruptamente.

Na impossibilidade justificada de se utilizar o 
serviço contratado, a apólice prevê o reembolso 
das despesas, limitado a R$ 3.000,00.

O contrato com a Bradesco Vida e Previdência 
tem mais uma novidade: uma Apólice de Seguro de 
Acidentes Pessoais, com um seguro de R$1.000,00 
oferecido aos Participantes e seus familiares, sem 
custo adicional.
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A Secretaria de Previdência Complementar 
aprovou, em 21 de janeiro, novas regras para 
o Pecúlio Complementar previstas no Regula-
mento do Plano de Benefício Definido. Agora, 
os Participantes do Plano podem escolher, até 
21 julho, se querem ou não aderir ao Pecúlio 
Complementar quando solicitarem o Pecúlio 
por Aposentadoria.

O Pecúlio Complementar é um benefício de 
pagamento único, efetuado após a morte do 
Participante, a quem tenha sido por ele expres-
samente designado. Antes da aprovação das 
novas regras, o Regulamento do PBD previa a 
inscrição no Pecúlio Complementar daqueles 
que requeriam o Pecúlio por Aposentadoria 
como forma de precaução para não deixar ne-
nhuma família desamparada. 

A partir de agora é permitido solicitar o Pe-
cúlio por Aposentadoria sem ter a necessidade 
de aderir ao Pecúlio Complementar.

Após o prazo indicado, ninguém mais poderá 
aderir ao Pecúlio Complementar. Os Partici-
pantes já inscritos no Pecúlio Complementar 
também podem, se assim preferirem, solicitar 
o cancelamento até o dia 21 de julho. Depois 
desta data, os pedidos de cancelamento não 
poderão ser acatados, conforme previsto na 
nova redação do Regulamento.

Quem optar pelo desligamento do Pecúlio 
Complementar não receberá reembolso das 
contribuições efetuadas e seus beneficiários 
também não terão direito a receber nenhum 
percentual desses recursos quando o Partici-
pante falecer. 

Para abrir mão do benefício é preciso preencher 
o pedido de cancelamento enviado juntamente 
com carta explicativa para a residência dos par-
ticipantes do PBD e devolvê-lo  até 21 de julho.

Os que se mantiverem no Pecúlio Comple-
mentar, pagarão, em 2008, uma taxa mensal 
de 1,848‰ sobre a Renda Global. Para saber o 
valor real, basta utilizar a fórmula “10 x Renda 
Global (TELOS+INSS) x 0,001848”.

Antes de tomar sua decisão, avalie os pontos 
positivos e negativos de cada possibilidade e 
consulte a CAT no caso de dúvidas.

Pecúlio por aposentadoria
O Pecúlio por Aposentadoria é na realidade 

uma antecipação em vida do Pecúlio por Morte 
e consiste numa importância em dinheiro, atua-
rialmente calculada, pagável ao Participante em 
gozo de complementação de aposentadoria, de 
Renda Mensal Vitalícia, ou de beneficio oriundo 
da opção pelo Benefício Proporcional Diferido, 
que o requerer e concorde com a redução do seu 
benefício. 

Quem não solicitou o Pecúlio por Aposenta-
doria pode solicitar a CAT a simulação do valor 
disponível. O valor do Pecúlio por Aposentado-
ria é calculado em função das condições biomé-
tricas do requerente, principalmente, do fator 
idade. Quanto mais novo for o aposentado, 
menor o montante disponível.

Quem não retirar o Pecúlio por Aposentado-
ria deixa o Pecúlio por Morte integral para seus 
beneficiários.

mudanças no regulamento do pBD
Pecúlio Complementar tem prazo final para adesão.
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a equipe

De pé: Rodrigo Schuwartz - analista de 
sistemas; Marco Antônio Andrade - estagiário; 
Adriana Fraga - Analista de sistemas; Richard 
Dias - assistente de suporte
Sentados: Rodrigo Souza - administrador de 
banco de dados; Wagner Ferreira - gerente

Eles são responsáveis pelo trabalho que 
garante a produtividade de todos os funcioná-
rios da TELOS. Assim é a equipe da gerência 
de informática da Fundação, responsável pelo 
armazenamento de dados, pela solução de pro-
blemas relacionados aos equipamentos de in-
formática dos colaboradores e por desenvolver 
sistemas que facilitem as tarefas de diferentes 
setores. “É uma grande responsabilidade”, re-
sume o gerente da área, Wagner Ferreira.

“Um dos maiores bens da TELOS é a infor-
mação sobre seus participantes. Nossa função 
é armazenar essas informações e administrar 

é quem quem Gerência de informática
com a tecnologia nas mãos

os meios por onde elas circulam, como os sis-
temas coorporativos, os emails, o site etc para 
que nada saia do normal, garantindo, assim, 
bons serviços e um atendimento de qualidade 
aos Participantes da Fundação”.

Há nove anos na Fundação, Wagner trouxe 
para a TELOS experiência adquirida em outros 
setores da área de tecnologia e conseguiu mon-
tar uma boa equipe. Uma das primeiras “con-
tratações” foi Rodrigo Nascimento, que possui 
importante função na sua rotina diária. Ele é o 
responsável pela administração do banco de da-
dos da TELOS. O banco de dados é uma espécie 
de arquivo onde todas as informações sobre os 
participantes, dados cadastrais, beneficiários, 
valores de benefício etc são armazenados.

A analista de sistemas Adriana Fraga atuou 
na área financeira antes de integrar a equipe 
de tecnologia. A experiência anterior trans-
formou-a na responsável pelo suporte aos 
sistemas da área financeira 

Como ela, o analista Rodrigo Schuwartz, que 
integra o grupo desde janeiro de 2006, é o  espe-
cialista dos sistemas voltados ao atendimento 
da área de benefícios.

Outro que cuida da integridade das infor-
mações é Richard Dias, assistente de suporte. 
É ele quem faz cópias de segurança e cuida dos 
servidores (grandes máquinas onde os dados 
são processados). Resumindo é o administrador 
da rede da TELOS.

Há ainda Marco Antônio Andrade, o esta-
giário de informática. Marco  é um verdadeiro 
curinga da equipe, atendendo diretamente aos 
usuários, sanando principalmente  dúvidas 
relacionadas aos equipamentos e hardwares.
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tELoS adotará nova tábua de mortalidade em 2009
Em março de 2006, o Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar definiu uma nova 
Tábua de Mortalidade mínima, a ser adota-
da nos planos de previdência dos Fundos de 
Pensão brasileiros. Por este motivo, a TELOS, a 
exemplo de outras entidades, vai substituir, a 
partir de janeiro de 2009, a Tábua de Mortali-
dade UP-94 pela AT-83.

A Tábua de Mortalidade mínima - AT-83 
apresenta, para quase todas as idades, expec-
tativas de vida média superiores às da UP-94, 
hoje utilizada tanto no Plano de Benefício De-
finido (BD) quanto no Plano de Contribuição 
Definida (CD).

Enquanto pela UP-94, por exemplo, uma 
mulher de 50 anos viveria mais 34,2 anos; pela 
AT-83 são projetados mais 35,5 anos de vida, 
ou seja, 1,3 anos a mais. 

Para os participantes já aposentados e 
pensionistas, tanto do BD quanto do CD, não 
há qualquer efeito no valor do benefício que 
estão recebendo.

No caso dos participantes do CD, os benefí-
cios com vigência a partir de janeiro de 2009 
serão um pouco inferiores aos que receberiam 
se o requerimento ocorresse até 15 de dezem-
bro de 2008, excetuados, é claro, aqueles que 
optarem pela forma de recebimento do Saque 
Programado, no qual o benefício não tem ga-
rantia vitalícia e é um percentual do Saldo de 
Conta do Participante.

Os benefícios do CD de Renda Mensal Vita-
lícia são calculados diretamente com base no 
Saldo de Conta do Participante e na Tábua de 
Mortalidade em vigor no momento da conces-
são, daí o motivo da redução – se, pela nova 
Tábua, o Participante “viverá mais tempo” e o 
Saldo de Conta é o mesmo, então o benefício 

terá que ser menor para poder ser pago por 
esse tempo a mais.

Aqueles que têm procurado simular seu 
futuro benefício de Renda Mensal Vitalícia do 
CD através do nosso site (www.fundacaotelos.
com.br), utilizando a data de saída a partir de 
janeiro/2009, já estão tendo como resultado 
a simulação do benefício com o efeito da nova 
Tábua. 

Embora os benefícios já em vigor dos as-
sistidos dos dois planos (BD e CD) não sofram 
efeitos com a mudança da Tábua, as provisões 
matemáticas (que traduzem o compromisso 
com os pagamentos de benefícios ao longo do 
tempo), relativas aos benefícios pagos sob a 
forma de renda vitalícia, se elevarão, uma vez 
que passarão a ser considerados pagamentos 
por mais tempo, devido a maior longevidade 
retratada pela nova Tábua. 

É importante ressaltar que a elevação destas 
provisões matemáticas não afetará o equilíbrio 
financeiro e atuarial do BD e do CD, que contam 
com Superávits suficientes para garanti-lo.

O quadro a seguir exemplifica o efeito nos 
novos benefícios do CD, apresentando os cál-
culos baseados em cada uma das duas Tábuas 
referidas no presente texto.

Saldo de Conta do Participante: R$ 300.000
Sem saque à vista (até 20%)
Sem reversão para beneficiários após a morte
Opção de reajuste pela Rentabilidade do Plano

Valor da Renda inicial

idade
Feminino Masculino

up-94 aT-83 up-94 aT-83
50 anos 1.611,27 1.594,15 1.704,67 1.692,90
55 anos 1.709,98 1.680,54 1.837,90 1.804,66
60 anos 1.849,37 1.800,15 2.024,34 1.959,33
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TELoS atende seus participantes e facilita as regras para os empréstimos  
Pegar empréstimo com a TELOS ficou mais fácil. Desde fevereiro, quando um novo contrato 
com a seguradora Mapfre Vera Cruz foi assinado, as regras foram simplificadas para dar mais 
agilidade ao processo de concessão. Para determinados valores (acesse o site e simule esses 
limites) não será mais necessário apresentar a Declaração Pessoal de Saúde, desde que não 
tenham mais de 70 anos e não sejam aposentados por invalidez.

“E essa sugestão foi detectada na pesquisa de satisfação dos Participantes e Assistidos e assim 
que possível foi implementada. É uma medida que vai beneficiar a maioria”, garante Flávio 
Marcílio Magalhães, gerente Financeiro da TELOS, que destaca ainda que os participantes 
interessados em utilizar todo o seu limite de crédito poderão fazê-los, desde que preencham a 
Declaração citada.

Já fez sua declaração ao imposto de renda?

O prazo para o envio da declaração anual do imposto de renda termina em 30 de abril.

Todos já devem ter recebido a declaração de rendimentos, então chegou a hora de fazer as 
contas para deixar tudo acertado com o Leão. Para preencher a declaração, é necessário 
baixar o programa do sítio da Receita Federal (www.receita.gov.br) ou pegar gratuitamente 
um disquete com o mesmo programa nas agências da Caixa Econômica ou do Banco 
doBrasil. Quem optar pela versão em papel, deve adquirir o documento nos Correios por 
R$3,50. Vale lembrar que o CNPJ da TELOS é 42.465.310/0001-21.

No site da Receita há instruções sobre o preenchimento do formulário. Evite complicações, 
não deixe para a última hora!

Eventos
O calendário de eventos de 2008 já está disponível no site da TELOS. 
Participantes Ativos e Assistidos podem consultar as datas dos eventos mais 
importantes relacionados a cada plano de benefícios, com suas datas de 
vigência e informações sobre cada procedimento.

Acesse o calendário aqui ou na página inicial do site sempre que precisar!

relatório anual

Em breve a TELOS vai enviar aos seus Participantes e Assistidos o Relatório 
Anual relativo ao exercício de 2007. O documento faz um balanço sobre a situação 
da fundação no ano passado, com dados sobre pagamentos, desempenhos e 
rendimentos das aplicações.O relatório também ficará disponível no site. cu
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