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Eleições na Telos 
VOTE Chapa 10 e 11 para Conselho Deliberativo; 

VOTE Chapa 100 para Conselho Fiscal. 

 O Sinttel-DF manifesta seu apoio à CHAPAS 10, liderada pelos companheiros CARLOS AUGUSTO 
MACHADO e DAGMAR ABREU SOUZA CORREIA, da Embratel-RJ, para o Conselho Deliberativo da Telos 
pela história de luta e compromisso com a nossa categoria. Também apoiamos a Chapa 100 para o 
Conselho Fiscal. As eleições para escolha dos representantes dos participantes nos Conselhos de gestão 
da TELOS (Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal) acontecem nos dias 21, 22 e 23 de agosto.  

TITULAR: CARLOS AUGUSTO MACHADO é Engenheiro na EMBRATEL 
(1975/2014), hoje aposentado do PCV-1, representante eleito pelos 
empregados no Conselho Deliberativo da Telos nos períodos 2014/2017 
(atual), 2011/2014, 2001/2002/2005. Foi presidente da Associação dos 
Empregados da EMBRATEL do Rio de Janeiro e diretor do Sinttel-Rio 
(1990/1992 e 2002/2012). Faz parte do Conselho Deliberativo da 
Asastel.  

SUPLENTE: DAGMAR ABREU SOUZA CORREIA é advogada, trabalhou no Área Jurídica da 
Telos de 1994 a 2005 e hoje está aposentada pelo PCV-1. Foi Membro do Conselho 
Deliberativo da PAME de 2008/2011 e fez parte da Assessoria Jurídica da Diretoria da PAME.  
Foi suplente no Conselho Deliberativo da Telos no período 2011/2014 e Diretora Vice-
Presidente da Asastel, no período 2013/2016 e na atual gestão. 

Foi com a atuação dos conselheiros eleitos que conseguimos: •Que os aposentados e pensionistas do 
PBD (Plano de Benefício Definido)  passassem a receber o adicional de 50% de seu benefício em junho; 

•Para os que recebem renda vitalícia pelo IGP-DI (índice de inflação), foi decisiva a batalha para que a 

Telos não reduzisse os benefícios quando o índice anual foi negativo; •Para o PCV-1, antigo PCD (Plano 
de Contribuição Definida), foi importante denunciar a redução das contribuições das empresas quando 
da fusão Claro/NET/Embratel, mesmo sem ter ainda conquistado a reversão integral desta medida 
discriminatória. 
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NOSSAS PROPOSTAS  

Princípios Gerais de atuação dos representantes: Defesa dos interesses dos Participantes e Assistidos na 
Telos, com independência em relação aos patrocinadores e ação conjunta com a Asastel, Sindicatos e 
Federações dos trabalhadores; Postura ética, transparência e eficiência na gestão da Telos; Autonomia da 

Telos em relação aos patrocinadores. 

Ações para Melhoria de Benefícios e da Gestão da Telos: 1. Paridade entre participantes e patrocinadores 

nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Telos; 2. Defesa do patrimônio da TELOS e do equilíbrio atuarial de 

seus planos (PBD e PCV); 3. Melhorias nos benefícios dos Planos: PCV-1: Portabilidade total das contribuições dos 
patrocinadores nas reservas de poupança dos participantes desligados e não aposentados; Aumento dos percentuais 
de resgate de contribuições do patrocinador pelo participante; - No PBD: destinação de superávits do Plano 
exclusivamente em benefício dos aposentados; - Aumento dos percentuais das pensões dos planos, em relação ao 
benefício dos assistidos; Garantia de manutenção do valor dos benefícios considerando apenas a variação positiva 

dos índices de inflação no período de reajuste; 4. Defesa do aumento da contribuição dos patrocinadores para todos 
os empregados do Grupo Claro que aderirem à Telos, sem diferenciação de contribuição do patrocinador por faixas 

salariais, cargos, data de entrada no plano ou empresa de origem dos empregados; 5. Garantia e aprimoramento dos 

benefícios de saúde oferecidos pela AMAP e geridos pela Telos; 6. Melhoria contínua do atendimento da TELOS aos 

participantes ativos e assistidos; 7. Ampliar a transparência das informações sobre os investimentos e resultados da 
Telos, com audiências públicas sobre os resultados anuais, com participação dos representantes eleitos, nas diversas 

localidades do Grupo Claro; 8. Ampla discussão e Referendo de Participantes e Assistidos para alterações 

significativas no Estatuto e Regulamento dos Planos de Benefícios da TELOS; 9. Eleição, pelos participantes e 
assistidos TELOS, de um de seus Diretores Executivos, principalmente os voltados para as áreas de Benefícios e/ou 
Relacionamento com o Participante. 

Ações externas em defesa dos direitos dos participantes e assistidos: 

1. Atuação junto aos órgãos públicos e entidades em geral visando aprimorar a legislação e normas da 

Previdência Complementar, para contemplar os interesses de participantes e assistidos; 2. Divulgação permanente 
de informações sobre Previdência Complementar e promoção de fóruns com participantes, abrangendo as diversas 

localidades onde estão os participantes da TELOS; 3. Ações junto a universidades para a criação de Projetos e Centros 
de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade Social e Previdência Complementar. 

 Mandato participativo e compartilhado com os participantes e assistidos: 

1. Realização periódica de reuniões com os representantes eleitos (Conselhos Deliberativo e Fiscal), 
para prestação de contas das ações dos representantes e debate sobre as principais questões referentes à 
Telos, nas diversas localidades do Grupo Claro; 2. Criação de grupo de participantes ativos e assistidos para 
acompanhar e contribuir com a atuação dos Conselheiros representantes eleitos (Conselhos Deliberativo e 
Fiscal). 

CONSELHO FISCAL VOTE CHAPA 100 
TITULAR: HÉLIO LOSITO - Contador, hoje aposentado, trabalhou na EMBRATEL de 1979 até 1998, na Diretoria 

Econômico-Financeira. Foi membro do Conselho Fiscal da TELOS, eleito pelos participantes, no período de 
2011/2014. 

SUPLENTE: TÉRCIO GALDINO DE LIMA - Contador e economista, atualmente aposentado, trabalhou na TELOS 

de 1978 a 2009, em diversas áreas, tendo exercido funções na Diretoria de Benefícios nos últimos anos de trabalho. 

 


