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EDITORIAL

TEMPO DE MUDANÇAS
A mudança é uma constante na vida, seja do ser humano, seja do universo, graças à Lei
de Evolução. O grande escritor Euclides da Cunha dizia com muita propriedade que
“viver é adaptar-se”.
A pandemia do coronavírus trouxe, melhor, acelerou a necessidade de mudanças na
sociedade seja conscientizando-a quanto ao cuidado de cada um consigo mesmo, seja
fazendo-nos refletir sobre nosso dever com o conjunto; uma vez que somos todos
interdependentes, o agravamento da condição do planeta é prejudicial a todos.
Olhando nossa realidade como Associação depreende-se que precisamos nos adaptar
e nos renovar para seguirmos defendendo a todos com vigor. As eleições que tivemos
para renovação dos dirigentes e representantes dos aposentados na Elos foi uma
amostra de que o processo iniciou-se com a rejeição de aspirantes absolutamente
estranhos à vida das instituições, porém ainda não atentou devidamente para a
necessidade de uma mudança mais ampla.
A AAPE instará a todos os eleitos a trabalhar com os olhos do entendimento postos na
defesa dos aposentados e ativos participantes da ELOS. As deliberações do Conselho
precisam, sempre, levar em conta a sustentabilidade dos planos face à nova realidade
de taxa Selic e Juros reais muito baixos, para a realidade nacional e taxa de
remuneração do plano em torno de 6%. A AAPE precisa da ação do Diretor de
Seguridade junto à Diretoria da ELOS, de modo a concretizar pedido de fluxo de
informações precisas e regulares, que permitam uma maior ação de nossa Associação
em defesa de todos. É a informação geradora de conhecimento, que possibilita uma
ação segura e benéfica.
Sem dúvidas 2020 ficará marcado como um período de muitas mudanças. Esta nova
realidade fez com que este ano fosse atípico para todos nós; não tivemos a
alegria de confraternizarmos em razão do elevado risco de contágio e, assim, medidas
restritivas se fizeram necessárias. Isso certamente nos causa uma saudade imensa dos
abraços e dos reencontros com amigos que não temos a felicidade de conviver com
frequência. Estamos igualmente saudosos e pesarosos e pensando em realizar esse
encontro tão logo a situação nos permita.
DEUSDETE DE FRANÇA SARAIVA
Presidente
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RELATÓRIO DE RENTABILIDADE DA ELOS DO
MÊS DE AGOSTO ANTECIPA TEMPOS DIFÍCEIS
Os investimentos da Elos estão sendo impactados negativamente por dois fatores: o efeito da
pandemia sobre os investimentos em renda variável e investimentos estruturados e a queda
da taxa Selic, que fez surgir a taxa de juros real negativa para os investimentos em renda fixa.
Segue um resumo da situação em agosto de 2020:

PLANO

RENTABILIDADE
2020

até agosto

últimos

12 meses

META ATUARIAL
INPC (1)
2020

até agosto

últimos

12 meses

COMPOSIÇÃO
INVESTIMENTOS
Renda
Fixa

Renda
Variável

BD ENGIE

3,42

7,41

6,10

8,90

83,26

6,06

BD ELETROSUL

2,90

6,99

5,93

8,67

73,37

19,24

CD ELETROSUL AI

2,51

4,31

2,03

2,69

96,42

0,00

CD ELETROSUL AII

3,61

7,68

2,03

2,69

85,73

9,70

CD ELETROSUL BI

3,50

7,21

2,03

2,69

85,12

9,44

CD ELETROSUL BII

2,26

7,70

2,03

2,69

73,27

21,29

CD ELETROSUL BIII

1,33

8,03

2,03

2,69

62,05

32,60

(1) Os planos BD têm como indicador de desempenho
a meta atuarial e os planos CD são referenciados ao INPC.
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CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE CADA UM DOS PLANOS
Plano BD Engie
O estudo de ALM indicou que deveriam ser realizados investimentos em renda variável,
multimercado e no exterior. O equívoco da Elos foi ter concentrado os investimentos em
renda variável no mês de dezembro de 2019, em 4,5% do total, e não diversificando em
vários meses, o que teria minimizado os efeitos da pandemia sobre tais investimentos.
Da mesma forma, os investimentos em fundos multimercados, que implicam maiores
riscos, aumentaram de 2,0% para 4,9% entre dezembro de 2019 e março de 2020. Assim,
não foi adotada a regra prudencial de diversificar não só em títulos, mas também no
tempo. A rentabilidade negativa em renda variável foi de 11,6% no ano e em fundos
multimercados a perda no ano foi de 8,6% e nos últimos 12 meses foi de 32,5%.
Como consequência, as rentabilidades no ano e nos últimos 12 meses ficaram abaixo da
meta atuarial. Isso indica que, em 2020, deverá ocorrer um novo déficit a ser equacionado.

Plano BD Eletrosul
A perda em renda variável neste ano foi de 9,0%, mas, como esses investimentos já ocorriam em
2019, ano em que a bolsa B3 valorizou-se 31%, nos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 9,4%.
Embora com baixa participação nos investimentos, destaca-se a perda de 33,2% nos investimentos em imóveis, nos últimos 12 meses. Este plano apresenta déficit, mas se espera que em
2020 não haja necessidade de sofrer equacionamento.

Planos CD Eletrosul
Em todos os planos ocorreu perda em imóveis, de 33,2%, nos últimos 12 meses, a exemplo do
plano BD Eletrosul, mas com baixa participação nessa modalidade.
Os planos tiveram rentabilidade superior ao INPC, tanto no ano quanto nos últimos 12 meses,
com exceção do plano BIII, que teve rentabilidade de 1,3% neste ano, motivada pela alta
participação em renda variável, de 32,6%.
O plano BII também foi penalizado, mas em menor escala, pois apresenta menor participação
em renda variável (21,3%).
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RESULTADO DA ELEIÇÕES ELOS E MANIFESTAÇÃO
DA AAPE SOBRE NOVA GESTÃO
A AAPE parabeniza todos os eleitos para o novo período de gestão da Fundação Elos, com o
desejo de que seus mandatos sejam pautados pela ética, transparência e o trabalho em defesa
dos legítimos interesses dos participantes.
Entendemos que seus mandatos, por terem sidos outorgados pelos participantes, devem ser
objeto de permanente prestação de contas. Assim, sugerimos que obtenham junto à ELOS, em
especial o Diretor de Seguridade e os Membros do Conselho Deliberativo, um espaço no site da
instituição para envio de relatórios periódicos de suas atuações, com especial destaque às suas
posições referente ssuntos de relevante interesse para os participantes.
Ao mesmo tempo, sugerimos que promovam reuniões virtuais periódicas, para dialogar com os
participantes. A AAPE coloca-se à disposição dos candidatos eleitos para também promover
ampla divulgação de seus mandatos.
Sugerimos, também, que obtenham da ELOS o compromisso de divulgação da íntegra das atas
de reunião de Diretoria e do Conselho Deliberativo.

MEMBROS ELEITOS

Diretor de Seguridade:

Conselho Deliberativo:

Roberto Helou
Plano BD-ELOS/Eletrosul
Conselho Fiscal:

Titular: Luis Mendes de Souza

Titular: Messias Fontinhas de Souza

Suplente: Dalvir Marregoski

Suplente: Tadeu Vinícius Dias do Nascimento
Titular: Rafael Schäffer Vargas

Plano CD Eletrosul

Suplente: Felipe Ledur

Titular: Fabio Roque Scheffel

Comitê de Investimentos:

Titular: Felipe Hass Hackbarth
Suplente: Marcos Vinicius Machado Gonçalves
Antonio Victorino Avila (reconduzido ao cargo)

Suplente: Nazaré Bittencourt Domingues
Plano BD-ELOS/Engie
Titular: Ana Maria Tancredo
Suplente: Zoê de Souza Farias

SUGESTÕES AOS ELEITOS DA ELOS DE PROPOSTAS
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FORMULADAS POR REPRESENTANTES DA AAPE
Seguem propostas de candidatos representantes da AAPE, para análise,
visando incorporação aos seus mandatos:

Adoção de pecúlio de forma progressiva, para substituir o seguro de vida, na medida em que
o capital segurado for sendo reduzido, cujo prêmio é bastante elevado;
Redução de encargos do empréstimo pessoal, de forma a torná-los menos onerosos e que
tenham nível compatível com a média da rentabilidade dos demais investimentos da ELOS.
Entendemos que a suspensão temporária da cobrança de prestações do empréstimo implica
na incidência de juros que agravam ainda mais o endividamento dos participantes;
Criação de programa de atendimento individual presencial e/ou online para orientação sobre
finanças pessoais dos participantes, envolvendo temas como consumo, endividamento, uso
de crédito, finanças conjugais, investimento e planejamento financeiro, para manter uma
relação saudável com o dinheiro e desfrutar a vida com equilíbrio de suas finanças pessoais;
Atuação junto à ELOS para que acione a Engie, visando o cumprimento do compromisso de
se responsabilizar por eventuais déficits atuariais do atual plano BD-ELOS/Engie, assumido por
ocasião da privatização da geração da Eletrosul. Lembramos o não cumprimento da
transposição do Estatuto para o Regulamento da ELOS quanto à obrigação da Engie de
assumir aquele compromisso, o que foi uma omissão do então Diretor Superintendente da
ELOS indicado pela então Tractebel;
Finalmente, informamos que a AAPE posiciona-se contrária a qualquer tentativa de
suspensão de cobrança do equacionamento do déficit por parte dos participantes, pois
reconhece a existência do déficit, motivado principalmente por alterações ao longo do tempo
na tábua de mortalidade e no fato de que, por ser o Plano BD Elos/Engie fechado a novos
entrantes não recebe oxigenação e, em consequência, não apresenta solidariedade entre as
gerações. Essa suposta suspensão de cobrança apenas iria agravar o déficit.

PROGRAMA SAÚDE EM MOVIMENTO DA AAPE
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OFERECE ATIVIDADE FÍSICA A ASSOCIADOS
A AAPE deu início em julho ao Programa Saúde em
Movimento, que apresenta aulas ao vivo, todas as sextasfeiras, das 15h às 15:45h. As aulas são ministradas pelos
profissionais de educação física Ricardo Vasques e Renata
Verani, que se revezam semanalmente para as práticas, que
envolvem ginástica, alongamento, dança e meditação.
Todo o conteúdo fica gravado e caso você não consiga fazer a
aula ao vivo, junto com os professores, poderá acessar a
qualquer momento e fazer as práticas de acordo com as
instruções dos professores. Inclusive, fica a sugestão para todo
dia você fazer alguma das aulas e assim manter-se ativo.

"É muito bom encontrar as pessoas
ao vivo nas lives e aqueles que
fazem as aulas depois deixam
recados que nos alegram muito"

O programa foi iniciado no dia 10 de julho e, assim, ao longo
destes meses estamos formando um acervo com as aulas
ministradas, que ficam disponibilizadas no facebook da AAPE
e também em nosso site.

FIQUE ATENTO!

toda 6ª feira,
às 15h

Aulas ao vivo, no facebook da AAPE:
facebook.com/associacaoaape
As aulas ficam salvas no facebook e no site da AAPE:
www.aape.org.br

"É muito bom fazer parte do
Saúde em Movimento e ajudar
a cuidar da saúde física e
mental dos participantes"
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NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu no mês de julho o grande
companheiro José Orlando Lucas Leite, que
além de associado da AAPE contribuiu por
muitos anos com nossa Associação,
ocupando os papéis de presidente, vicepresidente e diretor social.
Nossos sentimentos à família de José
Orlando, especialmente a sua esposa, Maria
Lúcia Rosa Leite, que também sempre se fez
presente apoiando o marido nas atividades
sociais prestadas à AAPE.
José Orlando sempre será lembrado com
muito carinho por todos nós!

COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO
O ano de 2020 pegou a todos de surpresa,
afinal, não poderíamos imaginar viver o que
de fato estamos vivendo.
Tempos difíceis, de uma pandemia
avassaladora, tem que tem nos obrigado a
repensar boa parte das ações comuns ao
nosso cotidiano.
Estamos chegando à reta final do ano e a
vida ainda não tem previsão de voltar ao

A diretoria da AAPE ainda está estudando a

normal, o que já nos permite dizer que em

possibilidade de realizar alguma ação

2020 nossas tradicionais comemorações de

comemorativa ao final de ano, para de

final de ano, tanto na Sede quanto nos

alguma forma celebrar com seus associados

Núcleos Regionais, não poderão ser

a passagem de um ano tão difícil, que nos

realizadas da mesma forma que antes.

mostra a importância de vivermos a vida da

Infelizmente, não será possível nos

melhor forma possível, aproveitando os bons

reunirmos em eventos presenciais.

momentos.

09
OS CUIDADOS DE PREVENÇÃO CONTRA O
CORONAVÍRUS CONTINUAM OS MESMOS
Com o passar do tempo temos notado que algumas pessoas acreditam que a pandemia
encontra-se sob controle. É verdade que em muitos estados brasileiros o número de contágios
tem diminuído ou se mantido estável, mas a verdade é que isso não significa que tenhamos
chegado a um momento tranquilo, em que possamos afrouxar os cuidados necessários à
prevenção do Coronavírus.
A expectativa é que ainda em 2020 seja lançada uma vacina, mas tudo isso além de incerto é
ainda preocupante. Afinal, mesmo que seja descoberta uma vacina, quando todos teremos
acesso a ela e assim estaremos protegidos?
Enfim, o cenário ainda é incerto e
precisamos todos nos cuidar.
Não podemos pensar que agora
está tudo bem e abandonarmos os
cuidados que se fazem
necessários.
Justamente por isso aproveitamos
para compartilhar aqui as dicas
preventivas que devem ser
praticadas no nosso dia a dia e que
em hipótese alguma devem ser
abandonadas:

PRINCIPAIS AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Lave suas mãos com frequência.
Use sabão e água ou álcool em gel

Use máscara quando não for possível
manter o distanciamento físico

Mantenha uma distância segura
de pessoas que estiverem tossindo
ou espirrando

Evite coçar ou tocar os olhos, nariz ou
boca. Também não toque na máscara
de proteção

Fique em casa se você
se sentir indisposto

Cubra seu nariz e boca com o braço
dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar

Higienize objetos e itens de
mercado ao chegar em casa

Procure atendimento médico se tiver
febre, tosse e dificuldade para respirar
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finanças
DICAS DE

CUIDE BEM DO SEU DINHEIRO
DURANTE A PANDEMIA E SEMPRE

O momento atual é de crise.
A pandemia do coronavirus
afeta nossas vidas em vários
aspectos, tais como emocional,
físico, familiar e financeiro. Mas
também proporciona uma
oportunidade para desenvolvermos o autoconhecimento,
refletirmos sobre a nossa relação com o dinheiro, fazermos
um diagnóstico da nossa situação financeira, analisarmos
como a crise afeta a nossa
renda e despesas, bem como
planejarmos nossas metas e
objetivos para o futuro.
O primeiro aspecto a considerar
é como a crise atingiu a nossa
renda. E aí temos três situações:
1. Não ocorreu redução;
2. Ocorreu redução parcial;
3. Ocorreu perda total.
Na primeira e segunda situações é preciso ter cuidado, pois
o servidor público não vai ter
reajuste de salário até o final de
2021; o empregado de empresa
privada pode permanecer um
longo período sem reajuste
salarial e ainda não tem segurança de que conseguirá manter o emprego; o pequeno empresário corre o risco de reduzir
o faturamento, bem como enfrentar dificuldade de acesso ao
crédito bancário.
Na terceira situação, o trabalhador vai ter que se recolocar no

mercado de trabalho, e para isso
deve aproveitar para melhorar a
sua qualificação, através da realização de cursos gratuitos oferecidos na internet. Precisa fazer
com que as verbas rescisórias e
o FGTS tenham a máxima duração. O pequeno empresário tem
que se reinventar e buscar entender o comportamento do
mercado diante da pandemia e
procurar consultoria do Sebrae.

mensais, pelo registro diário de
gastos do último mês ou, de
preferência, dos últimos três
meses por tipo de despesa:
moradia, alimentação, saúde,
educação, transporte, vestuário,
lazer, comunicação e cuidados
pessoais. Para cada detalhamento do tipo de despesa,
deve-se distinguir o que é necessário, desejável, supérfluo ou
desperdício.

Em qualquer das situações relativas à renda é hora de tomar
decisões quanto às despesas e,
provavelmente serão necessárias
reduções pequenas, médias ou
grandes, conforme o impacto da
crise sobre a renda, de forma a
compatibilizar renda e despesas.

No item Moradia , é possível

Inicialmente, é importante fazer
um levantamento das despesas

reduzir o consumo de energia,
água e gás, que são despesas
variáveis, ou seja, paga-se pelo
volume consumido. A parcela
fixa não pode ser cortada de
imediato, e sim a médio e longo
prazos, por exemplo, mudandose para um imóvel cujo aluguel
ou prestação do financiamento
e taxa de condomínio sejam
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mais baixas do que as atuais.
Alimentação é um item tipica-

mente variável e necessário que
oferece mais alternativas de
redução.
Algumas possibilidades: fazer
compras em atacadistas, fazer
lista de compras e procurar
obedecê-la, comprar frutas da
estação, substituir a carne
bovina de primeira por carne
moída ou frango, e, nos produtos industrializados, trocar a
marca líder por marcas mais
baratas, e reduzir ou eliminar a
compra de guloseimas e
refrigerantes.
Em Saúde , deve-se evitar reduzir muito os gastos, mas existem
algumas opções a se considerar,
que podem ser favoráveis,
como: optar por uma
modalidade de plano de saúde
com menos coberturas, comprar medicamentos genéricos e
fazer pesquisa de preços pela
internet, pois existem diferenças significativas entre as farmácias .
Educação é um investimento

para o futuro, para o qual devese ter muito cuidado ao reduzir.
No caso de perda total ou parcial de renda, pode-se solicitar à
escola um desconto da mensalidade ou uma bolsa de estudos.
Pode-se também examinar a

possibilidade de transferir o
estudante para uma escola
pública.

mais em conta de celular, TV a
cabo, internet e aplicativos de
música.

O item Transporte oferece

Em Cuidados Pessoais há uma

várias alternativas:
utilizar o transporte público,
bicicleta, em pequenos trechos,
aplicativos de transporte, e
reduzir a utilização de veículo
próprio.

predominância de supérfluos
nos gastos com cabeleireiro,
manicure, esteticista, academia
e clube. Se você paga mensalidade de academia e clube e
não frequenta, deve cortar essa
despesa, pois configura um
desperdício. Aqui vale o adágio:
“pague pelo uso”. Não usou, não
pague.

Vestuário , composto de roupas,

calçados e acessórios, é um
item que está na categoria dos
desejáveis ou supérfluos, e
oferece grandes possibilidades
de corte. A compra pode ser
adiada por um longo período
de tempo. Aí existe um segredo:
somente comprar um produto
se for descartar o mesmo tipo
de produto que o consumidor
tem em casa. É importante
evitar o consumo por impulso e
não cair na tentação das
vitrines.
Lazer é também um item

O desperdício é o maior inimigo
das finanças pessoais, e existem
vários exemplos, tanto no consumo de energia elétrica e
água, quanto na compra de
roupas que não usa, da
fritadeira e da panificadora que
somente foram utilizadas
quando da compra e na compra
da casa de praia que passa o
ano todo fechada, gerando
gastos de manutenção,
condomínio e IPTU.

desejável e, em função do
impacto da crise sobre a renda,
deve-se reduzir ou cortar gastos
em viagens, cinema, shows e
restaurantes. Uma opção é
utilizar o lazer gratuito em
praias e parques.

Assim, um diagnóstico detalhado das despesas pode promover
um equilíbrio com a renda e até
possibilitar formar uma reserva
para emergências e para realizar projetos e sonhos no futuro.

O item Comunicação possui
grande componente de
supérfluo. Pode-se cortar
totalmente ou optar por planos

Francisco de Resende Baima
Professor da UDESC/ESAG
Vice-presidente da AAPE

