
A sua revista dig�al

Ano 07 Número 08 - 2019

Eficiência administrativa
e comprometimento do

time marcam os

46 anos da
Fundação ELOS

www.elos.org.br
/elos

Participante em Foco
Agilidade, segurança e praticidade. 
Faça a sua assinatura eletrônica!

/elosprevidencia

Angelo Cuozzo Gutstein
descobriu sua paixão pelo tango

Por Onde Anda



ÍNDICE

Os participantes da Fundação ELOS já podem optar pelo cadastro de assinatura eletrônica, que permite 
mais facilidade e agilidade em alguns serviços, como solicitação de empréstimos e troca de perfil de 
investimento. A assinatura eletrônica elimina a necessidade de impressão de papéis e envio dos 
documentos físicos assinados para efetivação de determinadas solicitações na entidade. É mais rápido, 
seguro e sustentável.

Para fazer o cadastro da sua assinatura, entre no Acesso do participante, no menu ‘Cadastro’ e 
selecione ‘Assinatura Eletrônica’.

O cadastro da assinatura eletrônica é OPCIONAL. Mas para aqueles que desejarem realizar operações 
on-line no Portal da ELOS, é imprescindível ter a assinatura eletrônica ativada.
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Telefone: 0800 709 7576
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AGILIDADE, SEGURANÇA E PRATICIDADE. 

FAÇA A SUA ASSINATURA ELETRÔNICA!
Os participantes da Fundação ELOS já podem optar pelo cadastro de assinatura eletrônica, que 

permite mais facilidade e agilidade em alguns serviços, como solicitação de empréstimos e 
troca de perfil de investimento. A assinatura eletrônica elimina a necessidade de impressão 
de papéis e envio dos documentos físicos assinados para efetivação de determinadas 
solicitações na entidade. É mais rápido, seguro e sustentável.

Para fazer o cadastro da sua assinatura, entre no Acesso do participante, no 
menu ‘Cadastro’ e selecione ‘Assinatura Eletrônica’.

O cadastro da assinatura eletrônica é OPCIONAL. Mas para aqueles que 
desejarem realizar operações on-line no Portal da ELOS é imprescindível ter a 
assinatura eletrônica ativada.

As três etapas para criar a sua:

1. Criação da assinatura eletrônica. Escolher uma sequência numérica, 
mínimo de 6 caracteres, que servirá como sua Assinatura Eletrônica.

2. Termo de responsabilidade. Deverá ser impresso, assinado, com 
firma reconhecida em cartório e enviado para a ELOS uma única vez.

3. Ativação da assinatura eletrônica. Esta última etapa é realizada pela 
equipe de atendimento da ELOS, após o recebimento do termo de 
responsabilidade, devidamente assinado e com firma reconhecida em 
cartório. Assim que sua assinatura eletrônica for liberada, você será 
notificado por e-mail.



RECADASTRAMENTO DE
APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS, NOVAS 
REGRAS

A partir do começo de 2019, o recadastramento dos 
aposentados e pensionistas da ELOS passou a ser feito 
obrigatoriamente todos os anos no mês de aniversário do 
participante. 

O prazo limite para devolução da ficha cadastral devidamente 
assinada ou para efetivação do recadastramento no site será o 
último dia do mês posterior ao do aniversário. Por exemplo, 
para quem fez aniversário em julho, o prazo termina dia em 31 
de agosto.

Com essa nova rotina, os aposentados e pensionistas recebem 
uma comunicação no mês anterior ao aniversário lembrando a 
necessidade do recadastramento. A partir do primeiro dia do 
mês do seu aniversário já poderão fazer o recadastramento por 
meio digital ou impresso. Caso esse prazo não seja respeitado, 
o pagamento do benefício será adiado para o último dia útil do 
mês até que o recadastramento seja realizado. Poderá ser feita 
também a suspensão do pagamento em decorrência do não 
cumprimento das regras obrigatórias de recadastramento.

Para os pensionistas dos Planos BD-ELOS/Eletrosul e 
BD-ELOS/Engie é exigida a comprovação do recebimento do 
benefício do INSS, por meio do envio do comprovante de 
pagamento do mês do aniversário ou do mês anterior. Esse 
comprovante pode ser enviado junto à ficha cadastral impressa 
ou pode ser anexado ao formulário do site. 

Os aposentados dos Planos BD-ELOS/Eletrosul, 
BD-ELOS/Engie e do subplano BPDS do CD-Eletrosul podem 
fazer a prova de vida de três formas: 

- encaminhar à ELOS por carta ou por meio digital o 
comprovante de pagamento do INSS do mês do aniversário ou 
do mês anterior;

-  entregar a ficha cadastral impressa com reconhecimento da 
assinatura por autenticidade no cartório ou;

- entregar pessoalmente a ficha cadastral na Fundação. 

Já para os aposentados e pensionistas do Plano 
CD-Eletrosul não é necessário o comprovante do INSS ou a 
ficha cadastral impressa com reconhecimento da assinatura 
por autenticidade, basta fazer a atualização cadastral no site ou 
na ficha cadastral impressa.

A Fundação ELOS está à disposição para tirar suas dúvidas 
por e-mail (contato@elos.org.br), telefone (0800 709 7576) ou 
pelo whatsapp (48 999 740 740).
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SUSPENSÃO
EXCEPCIONAL DAS 
PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS

Foi aprovado novo período para suspensão extraordinária de 
empréstimos. Os participantes ativos e assistidos dos três 
planos de benefícios que tiverem necessidade e cumprirem os 
critérios determinados podem solicitar a suspensão de 
pagamento das parcelas dos seus empréstimos pelo período 
de três meses, de acordo com as regras abaixo:

A solicitação da suspensão pelo participante e assistido 
deve constar data, nome e matrícula e será aceita da 
seguinte forma:

– via e-mail, para o endereço contato@elos.org.br;

– via correio, por carta; ou

– pessoalmente na sede da ELOS.

Serão cumpridos os seguintes prazos:

– os pedidos que chegaram à ELOS até 10/07/2019, terão a 
suspensão das parcelas dos meses de julho, agosto e 
setembro de 2019.

– os pedidos que chegarem à ELOS de 11/07 até 
09/08/2019, terão a suspensão das parcelas dos meses de 
agosto, setembro e outubro de 2019.

– os pedidos que chegarem à ELOS de 10/08 até 
10/09/2019, terão a suspensão das parcelas dos meses de 
setembro, outubro e novembro de 2019.

** Os pedidos só serão aceitos até o dia 10/09/2019.
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Fique atento aos seguintes critérios:

– o pedido de suspensão terá como prazo único o período 
de 3 (três) meses não cumulativo com eventual pedido 
pretérito deferido, relativo à suspensão temporária 
expressamente previsto nos Regulamentos de 
Empréstimo;

– o pedido e suspensão não significa alteração dos 
números de prestações contratadas, bem como NÃO 
suspende a atualização monetária dos valores e incidência 
de juros contratados no período em que estiver suspenso;

– para o participante assistido do plano CD-Eletrosul, só 
será aceita a suspensão se tiver “saldo de conta” superior 
ao saldo devedor do empréstimo e o prazo de recebimento 
“estimado” superior ou igual ao prazo de findar seu 
empréstimo. Caso o participante não atenda esses 
requisitos será avaliada a possibilidade de ajuste do 
percentual de saque mensal de benefício. Após análise, se 
for possível ajustar o percentual, o participante deverá, com 
expressa autorização, solicitar à ELOS ajuste do percentual 
de saque mensal de benefício afim de haver tal 
enquadramento.

– fica expressamente impedido de solicitar esta suspensão, 
aqueles participantes que possuem parcelas atrasadas e 
não pagas, bem como aqueles que possuam ação judicial 
contra esta Fundação.
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CENÁRIO ECONÔMICO EM JULHO
Conforme esperado e já precificado na curva de juros, o FED decidiu cortar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para a faixa 

de 2,00% a 2,25%. É o primeiro corte de juros desde o final de 2008, há mais de 10 anos. A questão que se coloca, agora, é qual 
será o tamanho do ciclo de redução de juros, mas certamente é bem-vindo para os mercados emergentes. 

O Banco Central do Brasil também iniciou um ciclo de cortes da Selic, com uma redução de 0,50%. É provável que haja ao menos 
mais um corte de 0,50%. O risco-país do Brasil, medido pelo spread do CDS, vem diminuindo de maneira significativa nos últimos 
meses, indicando melhora de percepção de risco fiscal por parte do mercado com a perspectiva da aprovação da reforma da 
Previdência. Julho foi mais um mês de rally nas taxas de juros, ainda que menor do que nos 
meses anteriores. Como podemos observar as taxas de juros caíram como um todo, mas as 
taxas mais curtas caíram mais do que as mais longas. Isto aconteceu em função do 
aumento das apostas de um corte de 50 pontos-base na taxa Selic, ao invés dos 25 
pontos-base que era a aposta prevalente até o mês passado, o que acabou 
se confirmando. 

Apesar de não mostrar o mesmo brilhantismo dos meses 
anteriores, julho foi ainda um mês positivo para os mercados de 
juros, câmbio e bolsa. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o 
mês de julho com ligeira alta de 0,84%, aos 101.812 pontos. No 
ano, o índice Ibovespa acumula ganhos de 15,84%. Já em 12 
meses, a alta é de 28,52%. 

Durante meses, a reforma da Previdência foi o tema que 
predominou na agenda dos investidores. Em 10 de julho, o 
texto-base da reforma foi aprovada em 1º turno na Câmara.  
O pico da bolsa foi justamente no dia da aprovação da 
reforma, quando o IBrX acumulava alta de quase 5% no 
mês. Depois da aprovação, a bolsa realizou com os 
resultados pouco inspiradores dos bancos e com o tom 
supostamente mais duro do FED. A reforma já estava 
precificada no dia de sua aprovação. Agora, o próximo 
passo necessário é a retomada do crescimento 
econômico.

$$

$$
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RENTABILIDADE DOS PLANOS ATÉ JULHO/2019

Desempenho
do Plano

Plano BD - 
ELOS/Engie

* Meta Atuarial

Ju/2019

0,68%

0,50%

Ano

5,91%

6,17%

Últimos 12 
meses

9,94%

9,67%

Últimos 24 
meses

22,74%

20,70%

Desde 
Fev/2010

189,38%

198,38%

* INPC + 6,04% a.a.

Desempenho
do Plano

Plano BD - 
ELOS/Eletrosul

* Meta Atuarial

Ju/2019

0,89%

0,49%

Ano

8,02%

6,08%

Últimos 12 
meses

13,46%

9,45%

Últimos 24 
meses

25,67%

20,11%

Desde 
Fev/2010

197,05%

184,75%

* INPC + 5,89% a.a.

Desempenho
do Plano

Plano CD - 
Perfil AI

* Índice de 
Referência

Ju/2019

0,67%

0,01%

Ano

5,10%

2,60%

Últimos 12 
meses

8,65%

3,31%

Últimos 24 
meses

17,11%

6,96%

Desde 
Fev/2010

180,94%

72,53%

* INPC (mês anterior)

Desempenho
do Plano

Plano CD - 
Perfil AII

* Índice de 
Referência

Ju/2019

0,94%

0,01%

Ano

8,73%

2,60%

Últimos 12 
meses

14,96%

3,31%

Últimos 24 
meses

24,50%

6,96%

Desde 
Fev/2010

196,96%

72,53%

* INPC (mês anterior)

Desempenho
do Plano

Plano CD - 
Perfil BI

* Índice de 
Referência

Ju/2019

0,86%

0,01%

Ano

7,94%

2,60%

Últimos 12 
meses

12,32%

3,31%

Últimos 24 
meses

24,03%

6,96%

Desde 
Fev/2010

193,55%

72,53%

* INPC (mês anterior)

Desempenho
do Plano

Plano CD - 
Perfil BII

* Índice de 
Referência

Ju/2019

1,08%

0,01%

Ano

8,78%

2,60%

Últimos 12 
meses

14,60%

3,31%

Últimos 24 
meses

27,19%

6,96%

Desde 
Fev/2010

194,81%

72,53%

* INPC (mês anterior)

Desempenho
do Plano

Plano CD - 
Perfil BIII

* Índice de 
Referência

Ju/2019

1,08%

0,01%

Ano

10,01%

2,60%

Últimos 12 
meses

16,80%

3,31%

Últimos 24 
meses

29,88%

6,96%

Desde 
Fev/2010

196,28%

72,53%

* INPC (mês anterior)

Desempenho
do Plano

Plano CD - 
BPDS

* Índice de 
Referência

Ju/2019

0,67%

0,01%

Ano

6,18%

2,60%

Últimos 12 
meses

10,04%

3,31%

Últimos 24 
meses

23,32%

6,96%

Desde 
Fev/2010

184,00%

72,53%

* INPC (mês anterior)
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DIRETORIA DA ELOS ASSINA A TRANSFERÊNCIA
DAS AÇÕES DA SPE UIRAPURU PARA A COPEL

Foi assinada pela Diretoria 
Executiva da Fundação no final do 
mês de junho, dia 28/06/19 a 
transferências das ações da ELOS, 
referentes a 25% do capital social da 
SPE Uirapuru Transmissora de 
Energia Elétrica S/A, para a COPEL 
Geração e Transmissão S/A. O 
contrato de Compra e Venda dessas 
ações já havia sido firmado em 
março deste ano.

Os outros 75% das ações 
pertencentes à Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A – Eletrobras já 
tinham sido vendidos em 2018 por 
meio de leilão também para a 
COPEL Geração e Transmissão 
S/A. O preço pago pela COPEL na 
aquisição das ações é maior do que 
a avaliação econômico-financeira da 
SPE Uirapuru precificada na carteira 
de investimentos da ELOS. 

A Fundação investiu 20 milhões de 
reais na compra das ações da SPE 
Uirapuru em agosto de 2011 e 
recebeu agora com a venda de sua 
participação cerca de 55 milhões de 
reais, desse valor 21 milhões de 
reais foram recebidos a título de 
dividendos. Essa operação rendeu 
uma TIR (taxa interna de retorno) de 
aproximadamente IPCA + 12,04% 
ao ano para a entidade.
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POR ONDE ANDA
ANGELO CUOZZO 
GUTSTEIN

Ciclo – O senhor é natural de onde? 
Poderia nos contar um pouco sobre 
a sua história?

Angelo Gutstein – Eu nasci em Serro 
Largo/RS. É quase na Argentina. Vivi lá 
até os 11 anos, depois até os 16 em 
Santo Ângelo/RS, onde fui estudar. Vivi 
até os 28/30 anos em Porto Alegre/RS, 
mas agora eu não saio mais de 
Florianópolis/SC. Esse é o lugar que 
quero ficar. E eu sou um sujeito bem 
brincalhão, eu gosto... A vida é alegre. 
Não temos que pensar em tristeza.

Ciclo – Como foi a sua vida 
profissional?

Angelo Gutstein – Eu fiz a Escola 
Industrial Presidente Vargas em Santo 
Ângelo e a escola técnica em 
Parobé/RS, no segundo grau. Depois 
comecei um curso de engenharia na 
PUC de Porto Alegre, mas como vim 
para Florianópolis acabei fazendo 
administração. Essa é a minha 
formação atual. Tudo isso foi muito bom, 
eu me senti preparado. Aquele curso 
técnico que eu fiz nível médio, aquilo foi 
a base de toda a minha vida. Foi de 
onde surgiu todo o resto. 

Ciclo – Como foi a vida na Eletrosul 
e a mudança para Florianópolis?

Angelo Gutstein – Dentro da Eletrosul, 
eu entrei como eletrotécnico, então a 
minha classificação foi como assistente 
técnico e eu cheguei a assistente 
técnico com nível superior 2.

Foi em 1970 que fui contratado, acabei 
a escola em 1969. Naquela época era 
diferente. As empresas iam dentro da 
escola fazer teste para escolher os 
melhores para os seus quadros de 
funcionários. Tive contato com várias 
empresas, mas aconteceu que em um 
desses acasos da vida... A Eletrosul 
estava chegando lá e precisava de 
gente. O tipo de serviço da Eletrosul era 
mais atraente para mim. Eu entrei no 

De malas arrumadas para a sua viagem internacional, 
Angelo Cuozzo Gutstein, de 69 anos, nos conta nesta 
edição da Revista Ciclo um pouco da sua trajetória, do 
aposentado que decidiu se reinventar em busca da 
felicidade. Casado há 44 anos com Vani, ele tem três 
filhos e três netos, e hoje descobriu seu prazer em 
dançar tango.
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departamento de conversão de 
frequência. Isso é uma coisa que 
ninguém sabe direito mais o que é. 
Naquela época, tínhamos uma 
dificuldade de transmissão de energia, 
pois o Sul era 55 w e o resto do país era 
60 w.  Eu fazia visita em empresas, 
conheci todo o parque industrial gaúcho. 
Fiquei sete anos viajando o Rio Grande 
do Sul todo. 

Então, a Eletrosul estava se mudando 
para Florianópolis e eu quis vir junto.

Ciclo – Você se aposentou em 1996, 
teve alguma preparação para este 
momento?

Angelo Gutstein – Eu não estava 
preparado. Por estar tanto tempo 
trabalhando no mesmo lugar, você fica 
totalmente dentro desse ambiente. Com 
os acontecimentos dos anos 90 e a 

mudança da economia, a empresa 
começou a formar os planos de 
demissão incentivada (DPI), foi assim 
que sai. 

Então, comecei uma atividade 
comercial, porque você precisa estar 
ligado em alguma coisa. Caso contrário, 
você acaba definhando. Tem um ditado, 
que eu não sei de quem copiei, que diz: 
“Aí você segue o princípio da natureza, 
e a natureza é sábia. Se você vê uma 
árvore que tem galhos que não tem 
folha, o que acontece com o galho? Ele 
morre e cai. Se você é uma árvore que 
não dá frutos, o que acontece?”.

Ciclo – E como está sendo a 
aposentadoria até então?

Angelo Gutstein – Eu e a minha 
esposa sempre tivemos muitos sonhos 
e realizamos alguns. Um deles foi 

construir a nossa própria casa. Agora 
decidimos vender a nossa empresa, 
pois queremos viajar. Nessa primeira 
etapa viajamos para Barcelona, sul da 
França, Milão e boa parte da Itália.

Agora, tenho o prazer de desfrutar a 
vida e dançar. Danço Tango. Esse 
nosso grupo de dança é respeitoso e 
formamos uma grande amizade. Eu não 
poderia prever uma coisa dessas. 
Podemos fazer uma vida mais bonita, 
mais agradável e mais saudável com a 
dança. 

Eu tenho doenças que com a idade 
que todo mundo tem, mas com a dança 
melhorou os sintomas. Me sinto capaz 
de novo.

Ciclo – Como descobriu a paixão 
pelo tango?

Angelo Gutstein –  Na época que eu 
trabalhava, eu jogava vôlei, jogava 
futebol, nadava... tinha bastante coisa. 
Agora eu tinha as limitações físicas e o 
tempo fica dividido. De repente, você 
forma outro tipo de atividade, porque 
você tem tempo. Eu trabalhava durante 
o dia e de noite eu assistia TV. Era um 
sedentário.
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Angelo e Carlos têm 
um convite especial 

para você! 

Logo iniciará uma nova turma 
pensada para os aposentados, 

que estão convidados para 
participar das aulas de tango 

toda na ELASE. Mais 
informações pelo telefone 

(48) 984 113 195 ou pelo e-mail 
contato@carlosperuzzo.com.br
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Há uns cinco anos eu e a minha 
esposa estávamos depressivos. Ela 
queria sair e dançar. Era algo que a 
gente costumava fazer na nossa época 
de jovem. Adorávamos ir em bailes. Era 
muito divertido. De tanto o pessoal me 
incomodar, acabei indo um dia ver como 
era aula de tango. 

Música boa, ambiente agradável. Me 
senti bem, e então entrei no curso de 
dança há quatro anos. Foi então, que 
acabou a minha doença chamada 
“Esofagite Televisiva”. Hoje, se eu sento 
na frente da TV eu durmo. 

Ciclo – O que a ELOS é para o 
senhor?

Angelo Gutstein – Eu sou fundador. 
Para mim a ELOS é a grande macieira 
que me alimenta. A coisa mais bacana é 
a gente ter uma empresa que possa dar 
o que a Fundação dá. Imagina se eu 
fosse depender da previdência comum? 
Nossa! Todo dia que eu olho quanto eu 
ganhava e quanto eu ganho hoje fico 
feliz. Se eu não tivesse a ELOS eu não 
teria tido o nível de vida que tive e venho 
tendo.

Ciclo – Tem algum conselho para 
quem está se aposentando?

Angelo Gutstein – Aceite que as coisas 
vão mudar e vão mudar para melhor! 
Você quem vai escolher como elas vão 
ser. Você vai ter tempo. Nunca se 
aposente pensando em ir para casa 
botar pijama e ficar lá. Você tem que ter 
atividade. Os benefícios de uma 
atividade podem ser gratificantes na 
qualidade de vida e de relacionamentos. 
Tudo é mudança. Elas vêm cedo ou 
tarde, devemos sempre acompanhar.

Para concluir, Angelo nos 
apresentou seu professor de dança 
de tango, Carolos Peruzzo que 
garante:

Carlos Peruzzo  –  É uma atividade que 
tira você do sedentarismo, pois é muito 
agradável. Tem a música, os colegas... 

Isso é mágico! Faz com que a pessoa se 
sinta mais viva, melhora a postura dela. 
Então a socialização é um efeito 
fundamental e desenvolve uma 
atividade que vai estimulando o corpo 
cada vez mais. Mesmo que você for 
sedentário, vai aos poucos. O exercício 
vai liberando endorfina que faz com que 
o corpo fique motivado. Você leva uma 
vida mais divertida.

Qualquer pessoa, mesmo as que 

nunca fizeram dança na vida podem 
fazer tango. E o grupo integra e aceita 
todas as pessoas.
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Um dos grandes benefícios da evolução da 
internet é que grande parte das pessoas, de 
diversas idades e classes sociais, podem 
estar inseridas no ambiente digital. Uma 
prova disso é a inclusão da terceira idade na 
web. 

No entanto, o crescente aumento de usuários na 
internet pode trazer riscos digitais, especialmente aos 
usuários que não possuem grande conhecimento da 
importância de segurança digital ou fazem o uso inadequado da 
internet. 

Confira algumas dicas para usar computadores e 
smartphones com segurança:

E-mail - Nunca clique em links no corpo da mensagem ou abra 
anexos de e-mails de remetentes que não conheça, além dos que 
divulgam ofertas mirabolantes.

Também ignore e-mails de bancos e instituições financeiras 
pedindo para acessar links ou abrir anexos para trocar senhas ou 
confirmar dados. Esta é a forma mais comum utilizada por hackers 
para instalar vírus em computadores das vítimas. Entre em 
contato com o banco ou empresa sempre que isso acontecer.

Mantenha sigilo sobre sua senha - Não anote senhas em locais 
de fácil acesso e nem as informe a terceiros. Trocar a senha a 
cada mês ou dois meses também é o ideal.

12 ESTAR BEM E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

SEGURANÇA DIGITAL 
PARA A TERCEIRA IDADE
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13 ESTAR BEM E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Evite utilizar o próprio nome, 
sequências óbvias de números – como 
1234, datas de nascimento ou quaisquer 
outras informações de fácil acesso. Para 
ter uma boa senha, é interessante usar 
combinações de palavras, com letras 
maiúsculas e minúsculas, símbolos 
específicos e dígitos.

Cuide-se nas redes sociais - Para 
muitos idosos, as redes sociais são 
parte vital da internet. Isso porque é uma 
ótima forma de se envolver, se conectar 
e espantar a própria solidão. Então, é 
muito importante conhecer os termos – e 
controles – de privacidade dessas 
plataformas, pois é somente dessa 
forma que se torna possível garantir o 
acesso seguro.

Algumas dicas importantes, nesse 
sentido, é mudar a visibilidade de dados 
pessoais disponíveis na rede. Nem 

todas as pessoas precisam ter 
conhecimento de tais informações. 
Outra importante sugestão é cuidar com 
o tipo de conteúdo sendo compartilhado; 
uma vez que o material caia em domínio 
público, é quase impossível reverter a 
situação.

As redes sociais também são grandes 
plataformas para a disseminação de 
Fake News, ou seja, notícias falsas. É 
uma ameaça cada vez maior e que vem 
ganhando destaque na mídia nos 
últimos anos, por isso é importante 
checar os fatos e ler todo o conteúdo de 
uma notícia antes de compartilhar nas 
redes sociais, como o WhatsApp.

Faça compras em sites confiáveis - 
Uma das grandes possibilidades da 
internet é fazer compras por lojas 
virtuais. Fique atento, no entanto. Muitos 
golpes, como roubo de informações 

pessoais e dinheiro, são realizados 
quando os usuários utilizam serviços de 
lojas desconhecidas. Muitas delas 
podem servir apenas como um meio de 
realizar práticas criminosas.

Por isso, antes de fazer qualquer 
pedido, procure referências da empresa, 
como depoimentos e avaliações de 
outros clientes. É muito importante estar 
consciente da reputação do negócio 
antes de realizar qualquer atividade.

Peça ajuda sempre que precisar - Por 
último, mas não menos importante, peça 
ajuda sempre que possuir alguma 
dúvida. Seja para filhos ou netos, é 
importante que usuários mais velhos 
possuam fontes confiáveis a quem 
possam recorrer quando necessitam 
descobrir alguma informação.
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A equipe da ELOS finalizou mais um ciclo de apresentação de resultados 
dos planos de previdência. Foram realizadas oito apresentações 
presenciais em seis cidades dos três estados da região sul e do Rio de 
Janeiro, além dos webinars e da transmissão por videoconferência e 
streaming das apresentações realizadas na sede da Eletrosul para todas as 
regionais.

Cerca de 234 participantes dos três planos da ELOS, entre ativos e 
assistidos, assistiram presencialmente às apresentações, sem contar quem 
acompanhou pela videoconferência e streaming. Os webinars dos planos 
BD e CD Eletrosul, disponíveis no canal da ELOS no Youtube já tem mais 
de 530 visualizações. Após o término deste ciclo, foi realizada uma enquete 
por e-mail, em que 73% do público que respondeu disse estar satisfeito com 
as informações disponibilizadas e com as apresentações realizadas sobre o 
seu plano.

Se não assistiu às apresentações, clique aqui e acesse à apresentação 
de resultados do seu plano. Acompanhe os registros das apresentações:

14 EVENTOS E APRESENTAÇÕES

EQUIPE ELOS FINALIZA MAIS UM CICLO
DE APRESENTAÇÕES DE RESULTADOS

16/04 – Plano BD-Engie em 
Charqueadas (RS)

17/04 – Plano BD-Engie em 
Alegrete (RS)

06/05 – Plano BD-Engie no 
Rio de Janeiro (RJ)

07/05 – Plano BD-Engie em 
Curitiba (PR)

15/05 – Plano CD Eletrosul 
em Florianópolis (SC)

15/05 – Plano CD Eletrosul 
em Florianópolis (SC)

15/05 – Plano BD-Eletrosul 
em Florianópolis (SC)

20/05 – Plano BD-Engie em 
Florianópolis (SC)

24/05 – Plano BD-Engie em 
Capivari de Baixo (SC)

03  Participante em Foco
06  Investimentos

09  Por Onde Anda
12  Estar Bem e Educação Financeira

14  Eventos e Apresentações
16  ELOS Online



Durante o ciclo de apresentação de resultados dos planos de 
previdência que ocorreram este ano, a ELOS convidou o coach financeiro 
Israel Oreano para abrir o evento na sede da Eletrosul, em 
Florianópolis/SC.

O coach trouxe aos participantes do evento o tema Construindo a sua 
liberdade financeira. "Problema de dinheiro não se resolve com mais 
dinheiro", explicou.

Durante o evento, ele interagiu com o público e trouxe uma nova 
perspectiva. "Liberdade financeira é quando você é livre para escolher o 
que fazer com o seu dinheiro, é ter liberdade de escolha: sua renda é 
suficiente para cobrir os seus gastos e, principalmente, para realizar 
aquilo que traz alegria, bem-estar e felicidade para a sua vida", ensinou 
Oreano.

Quem não conseguiu participar ou gostaria de reforçar os ensinamentos 
da palestra pode acessar a apresentação na íntegra no site da ELOS em 
www.elos.org.br/construindo-a-sua-liberdade-financeira.

15 EVENTOS E APRESENTAÇÕES

ISRAEL OREANO APRESENTA
LIBERDADE FINANCEIRA PARA
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
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Com um mundo cada vez mais conectado não é incomum acordar e 
logo checar o smartphone, assim como tirar o aparelho do bolso em 
diversos momentos do dia para conversar com a família e amigos, 
checar as notícias e ver as atualizações das redes sociais. Com esse 
mundo de possibilidades na palma da sua mão, a ELOS viu a 
importância de estar presente em mais um canal de comunicação, o 
WhatsApp.

Por isso, para realizar o seu atendimento, tirar dúvidas ou saber 
novidades, cadastre o contato da ELOS, (48) 999 740 740, no seu 
celular. Se você deseja receber informações da entidade através do 
WhatsApp é importante cadastrar o contato da ELOS em seu celular e 
mandar uma mensagem com o texto "Sou da ELOS" que o seu número 
será inserido em nossa lista de transmissão de informações. 

16 ELOS ONLINE

CADASTRE O NÚMERO DA ELOS
E FAÇA SEUS ATENDIMENTOS
VIA WHATSAPP

Além do Facebook e Youtube, a ELOS agora está 
presente no Instagram. Acompanhe a Entidade no 
@elosprevidencia para ficar por dentro do dia a dia da equipe, das 
novidades e de notícias importantes para você. Contamos com a sua 
interação, siga a @elosprevidencia!

SIGA A ELOS NO INSTAGRAM
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A Fundação ELOS nesses 46 anos de atuação conquistou 
a confiança do segmento em que atua e dos seus 
participantes. De acordo com um estudo de despesas 
administrativas das EFPCs, exercício 2018, elaborado pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC),  entre o grupo de entidades fechadas de 
previdência complementar no Brasil que administram um 
patrimônio entre 2 e 10 bilhões, a ELOS é uma das mais 
eficientes. A taxa administrativa efetiva da entidade é de 
0,33% ao ano (percentual obtido pelo quanto se gasta 
dividido pelo patrimônio total), comparada à demais 
entidades do grupo, a Fundação tem uma taxa 23% menor 
do que a média.

Trazendo para a realidade de cada indivíduo, o participante 
do Plano CD, por exemplo, paga atualmente uma taxa 
administrativa de 0,018% por mês sobre o seu saldo de 

conta. Por ser um plano patrocinado, a Eletrosul paga o 
mesmo valor de taxa administrativa por participante. Mesmo 
considerando o dobro, caso o participante também pagasse 
a parte da patrocinadora, essa taxa é uma das menores do 
segmento e a diferença é ainda maior se comparada às 
taxas cobradas pelos planos de previdência oferecidos pelos 
bancos.

Por isso, a Fundação chega aos seus 46 anos fortalecida 
por ser uma entidade eficiente e com um time comprometido 
em entregar o melhor benefício possível aos seus 4.533 
participantes. Além de uma das menores taxas 
administrativas, a ELOS também investe na transparência de 
seus resultados - com o relatório de investimentos 
disponibilizado mensalmente no site, na comunicação por 
diversos meios com o seu público e na constante atualização 
de seus conselheiros, colaboradores e diretoria.

46 ANOS DE CUIDADO 
COM O SEU PRESENTE E 
O SEU FUTURO

R$ 3,364 BILHÕES
PATRIMÔNIO TOTAL DA ELOS: PARTICIPANTES

2504
ASSISTIDOS

1329
ATIVOS

4.533

700
PENSIONISTAS

JUN/2019

R$ 19.846.576,30 

FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS:
JUL/2019
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