
CBS
***

***
n º  1 7  |  a n o  0 2  |  m a i o - j u n h o  |  2 0 1 6

em foco

Educação financeira é
tema de novos encontros

CBS ministra palestras para os alunos do curso Capacitar Hotelaria. PÁG 13
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cbs
participa
da 3ª  semana
nacional
de educação
financeira

T RO CA  D E  E X P E R I Ê N CI AS

No dia 18/05, a CBS Previdência participou 
do evento “Minhas escolhas, meu futuro”, 
uma das iniciativas da 3ª Semana Nacional 
de Educação Financeira. 
Realizado em São Paulo pela AEF-Brasil 
(Associação de Educação Financeira do 
Brasil), o encontro teve o objetivo de apre-
sentar os resultados do Projeto Piloto de 
Educação Financeira no Ensino Funda-
mental, realizado pelo Banco Mundial, e 
permitir que os participantes compartilhas-
sem experiências sobre as ações que estão 
sendo desenvolvidas no Brasil. >>
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T RO CA  D E  E X P E R I Ê N CI AS

da 3ª  semana
nacional
de educação
financeira

T RO CA  D E  E X P E R I Ê N CI AS

A jornalista Mara Luquet (dir.) 
foi uma das moderadoras do evento.
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T RO CA  D E  E X P E R I Ê N CI AS

Durante o encontro, os profissionais 
da CBS Previdência puderam apre-
sentar detalhes sobre a iniciativa ciclo 
de palestras “Educação Financeira 
para todos”, contemplada no final de 
2015 com o Selo ENEF (Estratégia 
Nacional de Educação Financeira), 
concedido pelo Comitê Nacional de 
Educação Financeira – CONEF. A 
ação faz parte do CBS Perto de Você, 
nosso programa de educação previ-
denciária e financeira.
“Foi uma honra estar presente 
neste evento. Além de compartilhar 
nossas experiências, pudemos ouvir 
depoimentos de quem participou 
do Projeto Piloto de Educação 
Financeira no Ensino Fundamental 
e conhecer iniciativas de diversas 
outras empresas, o que certamente 
nos permitirá aprimorar o trabalho 

que é feito na CBS”, afirma Sergio 
Martins Gouveia, diretor de Admi-
nistração e Seguridade da entidade.
O encontro contou também com a pre-
sença de membros do CONEF, secre-
tários de educação, imprensa, parceiros 
AEF-Brasil, professores e alunos.

Os profissionais da CBS puderam compartilhar suas
experiências e conhecer as iniciativas de outras empresas.
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T RO CA  D E  E X P E R I Ê N CI AS P ROVA  D E  V I DA

Aposentado,
faça seu 
recadastramento

ciários designados para os participantes 
que possuem seguro de vida em grupo.
Os aposentados que moram fora de 
Volta Redonda ou das cidades próximas 
podem enviar o formulário pelos Cor-
reios. Neste caso, é necessário fazer o re-
conhecimento de firma por autenticida-
de da assinatura. O endereço para envio 
é Rua 25-A, nº 153 - Edifício Milênio 
- Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ 
- CEP: 27260-160.
Fique atento! O prazo para fazer o reca-
dastramento termina no dia 31/08.

D
esde o início de maio, a CBS 
Previdência está realizando o 
recadastramento de todos os 
participantes que se aposen-

taram até o dia 30/09/2015.
Se você se enquadra nesta categoria, basta 
preencher o formulário recebido em casa e 
entrega-lo pessoalmente na filial Volta Re-
donda, de segunda a sexta, das 9h às 14h. 
Além do formulário, é preciso apresentar 
um documento oficial com foto.
No momento da entrega, a CBS está rea-
lizando também a atualização de benefi-
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p r e pa r aç ão  pa r a  a  a p o s e n ta d o r i a

CBS 
participa
de mais 
uma edição 
do PPA
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Nos dias 14 e 15 de junho, 
foi realizada pela CSN 
mais uma edição do 
Programa de Preparação 

para a Aposentadoria (PPA). O even-
to, que ocorreu em Volta Redonda (RJ), 
teve a presença de aproximadamente                 
120 colaboradores que estão próximos   
do momento da aposentadoria. 

O encontro tem o objetivo de estimular 
os participantes a refletir e a se prepa-
rar para o início dessa nova etapa da 
vida e abordou temas como empreen-
dedorismo, dicas financeiras, qualidade 
de vida, planejamento para o futuro 
e orientação previdenciária, além de 
contar com depoimentos de colabora-
dores já aposentados. >>

Evento promovido pela CSN busca incentivar
a reflexão no momento de pré-aposentadoria.
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Mais uma vez, a CBS Previdência 
participou do evento como convida-
da e ficou responsável por uma das 
palestras do segundo dia. Ministrada 
por Raquel Alves Furtado, colabo-
radora da área de Relacionamento 
da entidade, a apresentação trouxe 
um panorama geral sobre o sistema 
de previdência no Brasil, estatísticas 
do INSS, detalhes sobre o Plano Mi-
lênio, as opções do participante após 
o desligamento da empresa, as for-
mas de recebimento do benefício de 
aposentadoria, entre outros assuntos.
Para completar a apresentação, foi 
exibido um vídeo, no qual a geren-
te de investimentos da CBS, Flávia 
Dias, trazia um panorama geral so-
bre a performance dos investimentos 
do Plano Milênio em 2015. 

“O PPA é um processo educativo e tem a 
finalidade de preparar os participantes que 
estão próximos da aposentadoria para as 
mudanças, oportunidades e preocupações 
que farão parte dessa etapa e, nesse sen-
tido, toda a sua programação traz muitas 
informações que contribuem para a reflexão. 
O período entre o planejamento e a apo-
sentadoria deve ser apoiado com o máximo 
de informações, por isso, podemos afirmar 
que a participação da CBS no PPA é fun-
damental, pois permite que os participantes 
tenham a oportunidade de obter informações 
adequadas e orientação financeira. Isso os 
ajudará a decidir qual a melhor forma para 
transformar sua reserva acumulada ao longo 
do tempo na CBS na aposentadoria com-
plementar que melhor combinar com o seu 
perfil. O evento promovido pela CSN é a 
melhor forma de dizer muito obrigado ao co-
laborador pelos anos de trabalho dedicados 
à empresa”, afirma Raquel.

Piedade Mota acompanhada pelo
Diretor de Administração e Seguridade
da CBS, Sergio Gouveia.

”

p r e pa r aç ão  pa r a  a  a p o s e n ta d o r i a
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Piedade Mota acompanhada pelo
Diretor de Administração e Seguridade
da CBS, Sergio Gouveia.

p r e pa r aç ão  pa r a  a  a p o s e n ta d o r i a

         Alan Silva de Azevedo, um dos participan-
tes do evento, nos contou um pouco sobre a sua 
história. “Entrei como aprendiz na CSN com 16 anos 
e, por causa da idade, era necessário que meu pai 
assinasse uma autorização como responsável. Ele 
já trabalhava há muitos anos na CSN e, no dia da 
minha admissão, afirmei que não queria me tornar 
sócio da CBS, pois o salário que iria receber já era 
pouco e a adesão levaria a mais um desconto. Nes-
se momento, meu pai, que entendia a importância 
de ter uma previdência complementar, afirmou que 
só assinaria a autorização se eu aceitasse aderir à 
CBS. Dessa forma, acabei sendo obrigado a me tor-
nar participante da entidade e, hoje, agradeço a ele 
por isso. Se não tivesse o plano de previdência da 
CBS, eu não teria a segurança que conquistei, pois 
é difícil sobreviver com o benefício do INSS. Entrei 
na CSN no mesmo ano em que meu pai se aposen-
tou pela CBS e agora, 30 anos depois, sempre conto 
essa história para os novos colaboradores para 
incentivar que também aproveitem este benefício 
oferecido pela nossa empresa”. 

”
p r e pa r aç ão  pa r a  a  a p o s e n ta d o r i a

O PPA contou também com alguns momentos de relaxamento, como o almoço de confraternização 
entre os participantes e a ginástica laboral realizada nos intervalos das palestras. Como sempre, o 
evento realizado pela CSN foi um sucesso e os participantes saíram bastante satisfeitos.

Ronaldo Paiva, coordenador de Relacionamento 
da CBS, com o participante Alan de Azevedo.
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www.cbsprev.com.br
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Buscando incentivar a reflexão, a CBS 
Previdência ministrou, no dia 7 de junho, 
duas palestras sobre educação financei-
ra para os alunos do curso Capacitar 
Hotelaria, realizado no Hotel-Escola 
Bela Vista, em Volta Redonda (RJ). Essa 
foi mais uma das ações feitas em parceria 
com a Fundação CSN.
Com duração de cerca de 1h30 cada, os 
dois encontros contaram, no total, com a 
participação de aproximadamente 25 jo-
vens, com idades entre 16 e 29 anos.
As apresentações abordaram temas como 
planejamento, controle orçamentário, con-
sumismo, primeiro salário, endividamento, 
crise financeira atual, causas da inadim-
plência, o perigo dos juros, a importância 
de poupar, entre outros. >>

Educação
financeira
é tema de
novos 
encontros

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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c b s  p e rto  d e  vo c ê

Além disso, com o objetivo de incen-
tivar a participação e deixar os en-
contros mais divertidos, foram exibi-
dos vídeos e passadas algumas dicas 
sobre como economizar mudando 
pequenos hábitos do dia a dia. 

Rosilene Gomes, colaboradora da 
Fundação CSN, destaca a importân-
cia desse tipo de encontro. “Para os 
alunos do Capacitar Hotelaria essa 
ação é muito gratificante, pois a 
maioria está iniciando a vida finan-
ceira agora e, com esses ensinamen-
tos, eles serão capazes de investir 
em seu próprio negócio, visto que 
já temos alguns com suas empresas. 
Além disso, saber administrar as 
finanças irá torná-los mais conscien-
tes. Os jovens são os que possuem 
menos controle sobre a vida finan-
ceira e a iniciativa da CBS aumenta 
o conhecimento, trazendo conforto 
para eles e, consequentemente, para 
os seus familiares”.

As apresentações foram muito bem 
avaliadas pelos alunos. De acordo 
com a pesquisa de satisfação realiza-
da, entre os presentes, 59% revelou 
que não tinha conhecimento sobre o 
tema abordado e 100% afirmou que 
vai colocar em prática o que apren-
deu, sendo que 73% pretende fazê-lo 
imediatamente.

Guttemberg Rodrigues, integrante da equipe
de Relacionamento da CBS, foi o responsável
por ministrar as palestras.
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A P R E N DA  M A I S

Você sabia que ao aderir a um 
plano de previdência comple-
mentar tem o direito de optar 
pelo Regime de Tributação de 

Imposto de Renda que será aplicado no futu-
ro sobre os seus rendimentos?
Atualmente, existem dois Regimes de Tributação 
de IR – Progressivo e Regressivo – e a escolha 
feita não pode ser modificada posteriormente.
Para ajudar os novos participantes a enten-

der melhor cada um dos dois regimes, a CBS 
lançou em maio a cartilha “Tributação sem 
mistério”. O material, disponível em PDF, 
traz detalhes sobre as regras de cada um dos 
regimes e simulações de cálculos.
Para conhecer a cartilha, basta acessar o item “Mul-
timídia”, disponível em “Aprenda mais” no hotsite 
de educação previdenciária e financeira da CBS 
(www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/). 

Já leu a cartilha
“Tributação sem mistério”?

www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Olá, pessoal!

Nas matérias passadas, escla-
recemos a diferença entre os 
produtos de Renda Fixa e os 
produtos de Renda Variável. 
Para os mais interessados em 
comprar ações, chegamos até 
mesmo a elaborar um excelente 
guia de investimentos. Já para 
os entusiastas dos produtos 
de Renda Fixa, aquelas pes-
soas mais conservadoras que 
preferem aplicar seu dinheiro 
em algo cuja taxa de retorno 
é conhecida, também demos 
preciosas dicas para entender 
os riscos de cada produto (Sim! 
Investir em Renda Fixa tam-
bém tem riscos associados!) e 
para optar pelos produtos mais 
rentáveis. Àqueles que não 
conheciam nossa coluna, sugiro 
uma pequena volta às edições 

anteriores! Tenho certeza que 
vocês não irão se arrepender de 
gastar uns minutinhos a mais.

Hoje, falaremos dos Fundos de 
Investimentos. A CVM (órgão 
regulador dos fundos de in-
vestimentos no Brasil) define 
os fundos de investimentos 
como “... uma modalidade de 
investimento coletivo. É uma 
estrutura formal que reúne 
recursos financeiros de diversos 
investidores, para investimen-
to conjunto.” Ou seja, quando 
você vai ao banco e opta por 
colocar seu dinheiro em um 
fundo de investimento ofe-
recido pelo seu gerente, você 
está simplesmente entregando 
a gestão desses recursos ao 
administrador/gestor do fun-
do. Assim como você, outras 
pessoas também farão a mes-

ma coisa. Daí chamarmos de 
um investimento coletivo.

É importante conhecer e en-
tender as responsabilidades 
de alguns atores envolvidos na 
constituição de um fundo de 
investimento. Os principais 
são: o Administrador, o Custo-
diante e o Gestor.

O Administrador é o respon-
sável pela criação do regu-
lamento do fundo, no qual 
serão definidos os objetivos a 
serem perseguidos, a política 
de investimento, as categorias 
de ativos financeiros em que 
poderá investir, as taxas que 
cobrará pelos serviços e outras 
regras gerais de participação 
e organização. Será o admi-
nistrador o responsável pelo 
fundo junto à CVM, devendo 

Flávia Dias, Gerente de Investimentos na CBS desde dezembro de 2010. Graduada em Relações Internacionais com MBA 
em Controladoria e Finanças pela UFF/RJ, MBA em Finanças Corporativas pela FGV/SP e Extensão em Finanças Públicas 
pela Universidade de Chicago. Membro da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da ABRAPP. Possui experiência 
de 12 anos no mercado financeiro, tendo sido responsável pela gestão de fundos de investimentos nas áreas de Renda 
Fixa, Multimercado e Offshore na maior gestora de recursos na América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente de Investimentos da CBS Previdência }

Podem ser formados como condomínios 
abertos, nos quais o resgate das cotas é 
possível a qualquer tempo, ou fechados, 
nos quais o resgate só se dá no término 
do seu prazo de duração.

.................................................................................................................................................

Por Flávia Dias

Fundos de 
Investimentos}

.....................................................................................................................................................................................

i n v e st i m e n to  e m  pau ta
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.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

acompanhar se as regras im-
postas no regulamento estão 
sendo cumpridas.

O Custodiante é o responsável 
pela guarda dos ativos financei-
ros que forem comprados pelo 
fundo. A conta corrente do fun-
do fica no banco custodiante, 
assim como os títulos públicos 
que tiverem sido comprados 
pelo fundo ficam registrados 
em uma conta que o custo-
diante tem na SELIC (Sistema 
de Liquidação e Custódia dos 
Títulos Públicos). E assim vai.

O Gestor é o responsável pela 
estratégia de investimentos dos 
fundos. Ele é quem vai decidir 
qual título comprar ou vender, 
em qual momento e a que pre-
ço, sempre seguindo os limites 
estabelecidos pelo regulamento. 
O sucesso de um bom fundo 
de investimento dependerá da 
performance do seu gestor.

Só aplique em fundos de 
investimentos nos quais você 
confie na credibilidade dos 
atores citados acima! :)

Os fundos podem ser for-
mados como condomínios 
abertos, nos quais o resgate 
das cotas pode ser solicitado a 
qualquer tempo, ou fechados, 
nos quais o resgate só se dá no 
término do prazo de duração 
do fundo. Essa classificação 

determina, de certa maneira, 
os diferentes modos de inves-
tir no fundo. Logo, se você irá 
precisar dos seus recursos a 
qualquer momento, fique de 
olho no prazo de conversão 
de cotas e no prazo para cré-
dito dos resgates solicitados. 
Está tudo no regulamento e no 
prospecto do fundo!

Ah! É importante lembrar que 
todo fundo de investimento 
tem que ter autorização da 
CVM! No site da CVM, você 
poderá achar bastante informa-
ção sobre o fundo do qual quer 
se tornar cotista. Basta acessar 
http://www.cvm.gov.br/menu/
regulados/fundos/fundos.html

A meu ver, os fundos de inves-
timentos possuem duas grandes 
vantagens em relação ao inves-
timento individual: a primeira 
refere-se à gestão profissional da 
carteira de investimentos, faci-
litando a vida daqueles que não 
têm tempo de acompanhar o 
mercado financeiro, e a segunda 
refere-se ao poder de negociação 
e diversificação da carteira, pois 
ao reunir diversos investidores, é 
possível juntar um grande volu-
me de recursos financeiros que 
poderão ser aplicados em ativos 
diversos e com maior poder de 
negociação nos preços.

Porém, um ponto de atenção 
merece muito cuidado! Fique 

de olho na Taxa de Adminis-
tração cobrada pelo fundo. 
Para fundos de Renda Fixa, 
não aceite taxas superiores a 
1,2% a.a.. E lembre-se: caso 
você queira comprar somen-
te Títulos do Governo, pode 
optar pelo Tesouro Direto com 
custo aproximado de, apenas, 
1% a.a., dependendo da corre-
tora escolhida. Por isso, é pre-
ciso ficar atento aos custos das 
corretoras, pois estes variam 
muito. Caso a taxa de adminis-
tração dos fundos seja muito 
alta, poderá reduzir drastica-
mente o seu retorno esperado.

Também fique de olho na 
tributação do fundo escolhido! 
Informe-se com seu gerente 
antes de investir. Para res-
gates antes de 30 dias existe 
cobrança de IOF regressivo. 
Além disso, em todas as mo-
dalidades de fundos incidirá 
Imposto de Renda sobre os 
rendimentos.

Por se tratar de um assunto 
bastante extenso, deixaremos 
para o nosso próximo encon-
tro a explicação sobre as di-
versas classes dos fundos de 
investimento. 

Abraços e até lá!
Flávia Dias

i n v e st i m e n to  e m  pau ta

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br

http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/fundos.html
http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/fundos.html
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2016*

10,13%7,90%

56,25%

4,13%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / maio 2016

Plano Suplementação
da Média Salarial

5,79
76,96 25,691%
4% 1%

1.862,52
94%

Plano 35% da Média Salarial

362,89
93%

16,70 7,041%
4% 2%

2,36

Plano Milênio

139,13
91,40 70,026%
4% 3%

2.041,72
87%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

i n v e st i m e n to s

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* Rentabilidade acumulada até maio de 2016.
** Rentabilidade líquida.

Plano 35% da Média Salarial
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Nos últimos meses, apesar de apresen-
tar bons resultados, a economia nor-
te americana não demonstrou força 
suficiente para justificar uma alta na 
taxa de juros pelo FED (Banco Central 
Americano). Analistas de mercado 
acreditam que isso pode estar perto de 
acontecer, mas, ao analisar comunica-
dos divulgados pelo FED, a autoridade 
monetária talvez precise de mais con-
firmações dos dados sobre a economia 
para que este movimento seja iniciado. 
Este movimento também dependerá 
dos acontecimentos econômicos e po-
líticos em outras grandes economias 
ao redor do mundo, sabidamente na 

Internamente, o momento econômico 
continua bastante desafiador e fragilizado. 
Reformas econômicas são comprometi-
das pela crise política instaurada no país.
Ainda assim, o governo conseguiu colo-
car em votação e aprovar no Congresso 
Nacional importantes medidas, como 
a alteração da meta fiscal de 2016, mos-
trando ter base de apoio. Contudo, os 
investidores ainda seguem sem confiança 
suficiente para levar adiante seus projetos 
de investimentos. Essa retomada depende 
em grande parte da definição acerca do 
processo de impeachment da presidente 
afastada, Dilma Rousseff. O julgamento, 
que provavelmente acontecerá até agosto 
desse ano, será feito pelo Senado Federal.
A inflação oficial (IPCA), que chegou a 
demonstrar desaceleração nos primeiros 
meses do ano, fechou maio em 0,78%, 
chegando a 9,32% a.a. no acumulado de 

China e na União Europeia.
Na China, os estímulos econômicos 
utilizados nos primeiros meses do ano 
podem não estar surtindo tanto efeito, 
uma vez que os indicadores econômi-
cos vêm mostrando movimento de de-
saceleração. O PMI (Índice de gerentes 
de compras, na sigla em inglês) oficial 
ficou em 50,1, estável pelo terceiro mês 
consecutivo, o que sugere dificulda-
de para seguir crescendo. Já o PMI de 
serviços mostrou retração de 53,5 para 
53,1. Somado a isso, dados do governo 
chinês mostram que as exportações do 
país caíram em relação ao ano anterior 
devido à fraca demanda internacional. 

12 meses. Muito embora o Banco Cen-
tral venha mantendo a taxa de juros bá-
sica (Selic) em 14,25% a.a., na tentativa de 
reduzir o ímpeto inflacionário e trazer o 
índice para o centro da meta (4,5% a.a.), 
houve aumento em relação aos meses 
anteriores, demonstrando que os preços 
continuam pressionados, principalmente 
itens de alimentação. 
De acordo com dados do IBGE, de janei-
ro a maio deste ano foram fechadas 448,1 
mil vagas formais de trabalho, elevando a 
taxa de desemprego para 11,2% da popu-
lação economicamente ativa. Os setores 
que mais fecharam postos de trabalho 
foram os de comércio e da indústria de 
transformação, sendo 227.867 e 108.056 
vagas extintas, respectivamente.
As empresas seguem com enormes 
desafios pela frente devido às altas 
dívidas contraídas em momentos de 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Atualmente, cerca de 21% do PIB chi-
nês é formado pelas exportações.
Na Europa, as atenções estão voltadas 
para a iminente saída do Reino Unido 
da União Europeia (Brexit). Os agentes 
econômicos ainda estudam as possí-
veis consequências desse movimento e 
como irão ficar os acordos comerciais 
entre a Inglaterra e o resto dos países 
membros. Alguns especialistas acredi-
tam que essa saída pode enfraquecer o 
bloco e estimular outros países a irem 
nessa direção. 

crescimento econômico. O mercado 
receia que uma onda de falências possa 
impactar os resultados dos bancos. De 
acordo com dados divulgados pela Boa 
Vista SCPC (Serviço Central de Prote-
ção ao Crédito), os pedidos de falência 
aumentaram 27,5% no acumulado de 
janeiro a maio de 2016, em comparação 
com o mesmo período de 2015.
Por outro lado, pesquisas recentes sobre 
a confiança do consumidor e do empre-
sariado mostraram altas consecutivas nos 
primeiros meses de 2016, influenciado 
pela melhora nas expectativas. O índice 
de confiança do consumidor, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas, chegou a 
73,7 pontos, muito próximo do patamar 
verificado em maio de 2015, depois de 
chegar a seu nível mais baixo em dezem-
bro de 2015 (65,0 pontos).
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Uma das modalidades que mais
cresce no mundo.

Corpo em movimento é sinal de saúde. Para quem de-

seja perder peso ou ter melhor condição física, o cross-

training é uma boa alternativa para todas as idades. Com 

movimentos de puxar, empurrar, saltar, agachar, correr, 

entre outros, o cross-training é um treinamento funcional 

que combina diversos tipos de exercícios e trabalha di-

ferentes partes do corpo. Entre os principais benefícios 

da modalidade estão o aumento de força e resistência e 

a melhora na circulação, na pressão arterial, na respira-

ção, na coordenação motora e no equilíbrio. 

O professor de cross-training do Recreio, Thiago Noguei-

ra, esclarece que a modalidade trabalha alguns músculos 

enquanto outros descansam e se recuperam. “Isso faz 

com que o corpo fique ativo durante todo o treinamento, 

proporcionando perda de caloria e mais disposição para 

o dia a dia. Também ajuda a motivar a prática de outros 

exercícios”, complementa. 

Apesar de ser mais procurado por homens, o cross-

training também é uma boa opção para as mulheres que 

buscam qualidade de vida. De acordo com um estudo 

realizado por cientistas da Faculdade de Medicina de 

Cross-training

dicas  d e  sa ú d e
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dicas  d e  sa ú d e

Harvard, nos Estados Unidos, praticar exercícios de 

resistência muscular reduz o risco de diabetes em mu-

lheres. Os pesquisadores acreditam que uma massa 

muscular mais desenvolvida funciona como um amor-

tecedor contra diabetes.

Em relação à saúde emocional, assim como qualquer 

prática esportiva moderada ou intensa, o cross-training 

estimula o organismo a liberar endorfina, hormônio que 

promove sensação de bem-estar, relaxa e ajuda a com-

bater o estresse. Porém, para usufruir dos benefícios 

do cross-training, tanto físicos quanto emocionais, é 

preciso ter atenção redobrada com a nutrição, pois a 

modalidade requer esforço físico, o que exige alimen-

tação balanceada e saudável. Um cardápio equilibrado 

com carboidrato, proteína, fibra e gordura é o mais re-

comendado por especialistas.

Dias e horário:
Terças e quintas, às 7h

Valor:
R$ 40,00 (sócio)
R$ 51,00 (não sócios)

Para mais informações: 
(24) 3343-4297

RECREIO DO TRABALHADOR
Rua 21, nº 501 - Vila Santa Cecília 
Volta Redonda/RJ

.................................................

.................................................

.................................................

CROSS-TRAINING
NO RECREIO
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

1. No primeiro momento, sempre negue a promoção para evitar 

a ação por impulso. Pense com calma e abra a possibilidade de 

negociação.

2. Sempre avalie se o “combo irresistível” não vai comprometer 

seu orçamento. Aquela terceira peça na loja de roupa que sai com 

30% de desconto parece um ótimo negócio, mas será que você 

pode gastar com isso agora?

3. Tenha cuidado redobrado com serviços de telefonia, internet e TV. 

Na hora de contratar, pense se você realmente precisa dos serviços 

oferecidos e verifique se contratar os três separadamente em outras 

operadoras não é mais vantajoso do que fechar tudo em uma só. 

4. Antes de contratar um serviço específico, informe-se sobre as 

suas características e analise se todas atendem às suas necessi-

dades. Se for o caso, personalize o serviço.

5. Faça uma busca no Procon e veja se as reclamações referentes 

a essa oferta não são recorrentes.

6. Procure combos úteis para o seu tipo de vida. O que você con-

some mais? Do que você precisa? Com o que são os seus maiores 

custos do dia a dia?

7. Por fim, tome cuidado com propostas cheias de regras e com 

vendedores que não oferecem tempo para que o cliente faça cálcu-

los e pense na utilidade da oferta. Além disso, preste muita atenção 

às letras miúdas que vêm logo após a proposta, pois elas podem 

esconder ciladas.

Gostou desta dica? Confira diversas informações sobre temas 
variados no novo hotsite do CBS Perto de Você, nosso progra-
ma de educação previdenciária e financeira.

Com informações do portal Dinheirama.

Combos promocionais: 
cuidado com a tentação
Todos os dias somos expostos a diversas situações de compra que nos induzem a gastar mais do que planejávamos. Isso 

inclui desde o pacote de celular e da TV a cabo até os lanches feitos nas praças de alimentação. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, 58% dos brasileiros cedem à impulsividade diante de uma promoção de 

fast food, mesmo que a intenção inicial fosse comprar apenas um sanduíche e não os demais itens do combo ofertado, e 

para quase 90% dessas pessoas a sensação de estar fazendo um bom negócio fala mais alto na hora da decisão.

Mas será que os combos sempre valem a pena? Antes de fechar um negócio, por mais que pareça ótimo, é preciso se fazer 

perguntas como: “será que preciso mesmo disso?”; “estou fazendo o negócio apenas pela promoção ou o serviço/produto é 

realmente útil para mim?”; “este preço está menor do que o normal?”.

Confira a seguir mais algumas dicas para identificar e tirar proveito dos combos que realmente farão diferença na sua vida:

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

A CBS Previdência acredita que a educação previdenciária e financeira contribui para o desen-

volvimento da sociedade, por isso, mantém, desde 2010, o CBS Perto de Você, seu programa de 

educação previdenciária e financeira.

Criado para atender todas as necessidades dos participantes ao longo do tempo em que ficam vincula-

dos à CBS, o programa tem suas ações divididas em três pilares:

Além dos mais de 33 mil participantes da CBS, desde 2014, as ações do programa passaram a 
atingir também outros públicos, quando foi firmada uma parceria entre a CBS e a Fundação CSN.
Entre as iniciativas realizadas por meio do programa, destaca-se o ciclo de palestras “Educação 
financeira para todos”, que tem os seus conteúdos renovados a cada ano e, em 2015, foi contemplado 
com o Selo ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), concedido pelo Comitê Nacio-
nal de Educação Financeira – CONEF.
O ciclo de palestras do CBS Perto de Você abrange os estados de São Paulo (São Paulo), 
Minas Gerais (Conselheiro Lafaiete, Arcos e Congonhas), Rio de Janeiro (Volta Redonda, Porto 
Real, Itaguaí e Rio de Janeiro), Paraná (Araucária), Santa Catarina (Criciúma, Capivari de 
Baixo, Siderópolis e Içara) e Bahia (Camaçari).

Confira os números do programa em 2015:

     24 palestras

     Aproximadamente 1.000 participantes

     98% de satisfação com os temas abordados

     38% dos participantes não tinham conhecimento sobre educação financeira

     99% pretendem colocar em prática o que aprenderam nos encontros

Confira mais detalhes
 sobre o CBS Perto de Você

a
a
a
a
a

Informação Instrução Orientação

Comunicação
e Pesquisa

Parcerias
na comunidade

Workshops
e treinamentos Palestras Simuladores



Informações:
(24) 3344-1900

Bela Vista
Restaurante

DIARIAMENTE um toque especial

Sábado: Feijoada e música ao vivo
Domingo: Assados, bacalhau ou leitão

Todos os dias, oferece cardápio completo e variado
com saladas, carnes, peixes, massas e opções diet.

buffet de sobremesa incluso

De segunda a sexta

SÁBADO E DOMINGO

Buffet à vontade

RS 49,00
de segunda a sexta

sábado e domingo

RS 56,00
Bebidas à parte

Segunda-feira: Grelhados
Terça-feira: Culinária mineira
Quarta-feira: Rabada
Quinta-feira: Culinária árabe
Sexta- feira: Peixes e frutos do mar

Isenção de taxa de serviço
Estacionamento gratuito


