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E ntre os dias 13 e 
15 de agosto, a 
CBS Previdência 
ministrou uma 
série de palestras 
em colégios das 
redes privada e 

pública de Volta Redonda (RJ). A 
iniciativa foi o início de um pro-
jeto piloto de educação financeira 
que está sendo desenvolvido pela 
entidade. Batizada de “Start Vida 
Financeira”, a ação busca despertar 
nas crianças e adolescentes a cons-
ciência para uma relação mais sau-
dável e equilibrada com o dinheiro. 
Confira mais detalhes. >>

STA RT  V I DA  F I N A N C E I R A

Flávia Dias, gerente executiva de Investimentos da CBS Previdência, 
foi a responsável por ministrar as palestras para os estudantes.
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Nos dias 13 e 14 de agosto, a CBS Previ-
dência esteve presente no Centro Educa-
cional Tiradentes. O colégio foi o primei-
ro a receber as apresentações do projeto 
piloto “Start Vida Financeira”.
Ao longo dos dois dias, foram realizadas 
três palestras para os alunos do 7º, 8º e 9º 
anos. Ao todo, quase 100 estudantes tive-
ram acesso aos conteúdos, que abordaram 
temas como consumo consciente, orça-
mento familiar, planejamento, a impor-
tância de poupar, dicas para redução de 
gastos, entre outros.
Para encerrar as atividades de forma 
descontraída, os alunos do 7º e 8º anos 
foram também convidados a jogar o 
“Jogo da Mesada”, que permite aplicar na 
prática algumas das noções de educação 
financeira mostradas nas palestras.
Coordenadora dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental II, Cláudia Malta 
reforça os benefícios desse tipo de ação.

Cada apresentação teve duração de apro-
ximadamente 1h30 e em todas os alunos 
foram incentivados a participar e a com-
partilhar os aprendizados com a família.

Encontros no Centro 
Educacional Tiradentes

                 Nós, do Centro Educacional Tiraden-

tes, primamos pela construção de conhecimen-

tos. Principalmente aqueles conhecimentos que 

agregam às ações e que auxiliam em decisões 

que podem mudar a vida de nossos alunos. 

Agradecemos a presença da equipe da CBS 

Previdência em nossa escola e esperamos por 

outros momentos como este”.

”

STA RT  V I DA  F I N A N C E I R A
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Em 15 de agosto, foi a vez do Instituto 
Educacional Radeane receber a equipe 
da CBS Previdência. Nessa data, foram 
ministradas duas palestras para as tur-
mas do 6º ano da escola.
As apresentações buscaram abordar os as-
suntos relativos à educação financeira de 
forma simples e divertida, permitindo que 
os alunos dessem depoimentos e intera-
gissem bastante durante as atividades. 
Com duração de aproximadamente 1h30, 
as duas apresentações contaram, no total, 
com a participação de 60 alunos.
Maricinéia Pereira Meireles Silva, dire-
tora de Ensino e coordenadora Pedagógi-
ca do instituto, destaca a importância de 
abordar a educação financeira desde cedo.

Instituto Educacional 
Radeane recebe a 
CBS Previdência
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                 Muitos adultos hoje não conse-

guem se livrar de dívidas porque são fruto 

de uma geração que não dialogava sobre 

finanças em casa. Esse era um assunto só 

de adultos; portanto, inserir a criança e o ado-

lescente nesse contexto de uma educação fi-

nanceira mais sólida se tornou imprescindível 

atualmente. As crianças já são consumidoras 

e precisam ser instruídas para um planeja-

mento e consequente utilização do dinheiro 

de forma cautelosa. O Instituto Educacional 

Radeane sempre teve essa visão, proporcio-

nando um espaço na rotina escolar de nos-

sos alunos a respeito de investividade. Por 

isso, o trabalho realizado pela equipe da CBS 

Previdência veio somar e validar ainda mais a 

nossa certeza de que a educação financeira 

fortalece valores de extrema relevância para 

uma sociedade mais madura e consciente 

quanto ao planejamento financeiro familiar”.

”
STA RT  V I DA  F I N A N C E I R A
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Para encerrar as ações iniciais do projeto 
piloto “Start Vida Financeira”, a CBS Pre-
vidência visitou o Instituto de Educação 
Professor Manuel Marinho.
Foi ministrada no colégio uma palestra 
que teve como público duas turmas de 
alunos do 3º ano regular e do 3º ano 
normal. Ao todo, a apresentação contou 
com a presença de cerca de 115 estu-
dantes da instituição.
Entre os assuntos discutidos com os alu-
nos estavam impostos, exemplos de tri-
butos embutidos nos preços de produtos, 
necessidade de planejamento, consumo 
consciente, orçamento doméstico, opções 
de investimentos, juros, dicas sobre em-
preendedorismo, entre outros.
Professora de matemática do instituto, 
Priscila Coutinho considera fundamental 
incentivar a reflexão sobre esses temas.

Realizada no dia 15 de agosto no auditó-
rio do instituto, a apresentação teve dura-
ção de aproximadamente 1h30.

Educação financeira no IE 
Professor Manuel Marinho                  A iniciativa promovida pela CBS Pre-

vidência por meio da palestra sobre educação 

financeira foi muito preciosa para os jovens alu-

nos que estiveram presentes ao evento. Não é a 

cultura do nosso país pensar e planejar a longo 

prazo ou mesmo economizar no presente para 

usufruir no futuro, então, levar os alunos a re-

fletir sobre o assunto e entender de uma forma 

simples a imensa possibilidade que o investir 

hoje traz para o futuro (a famosa “mágica” dos 

juros compostos) abre portas talvez nunca antes 

pensadas por eles. Tenho convicção que é nos-

so dever como educador fomentar em nossos 

alunos uma mente que trabalha com projetos de 

longo prazo e finanças é parte importantíssima 

nesse processo. Fiquei muito feliz em participar 

dessa inciativa com os meus alunos”.

”
STA RT  V I DA  F I N A N C E I R A
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Com o intuito de incentivar a reflexão, os profissionais da CBS Previdência ministraram duas 
palestras para os colaboradores da unidade da CSN localizada em Arcos (MG).
A apresentação utilizada nos encontros foi totalmente reformulada e mesclou dicas sobre educa-
ção financeira com informações sobre os planos de benefícios administrados pela entidade. >>

cbs leva nova
palestra para 
unidade da CSN

em Arcos 
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O objetivo do trabalho foi despertar 
a consciência dos profissionais para 
a importância de construir reservas 
financeiras e de montar um bom pla-
nejamento para ter mais segurança e 
conforto no pós-carreira.
Coordenador de Recursos Humanos da 
CSN, Marcos Antonio Rodrigues des-
tacou a importância desse tipo de ação.

“Foi muito gratificante receber aqui em 
nossa unidade a palestra da CBS sobre as 
novas regras e planos previdenciários. Na 
realidade, foi uma conversa transparente 
e descomplicada com os nossos colabora-
dores. Todos temos muito interesse nesse 
tipo de informação, afinal, estamos falando 
do nosso futuro”.

Realizadas no dia 28 de agosto, as 
apresentações contaram, no total, 
com a participação de 45 colaborado-
res da unidade e tiveram duração de 
aproximadamente 1h30 cada.cbs leva nova

palestra para 
unidade da CSN

em Arcos 

Marcos Antonio Rodrigues, coordenador de Recursos Humanos 
da CSN, participou da abertura das palestras.
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Foram ministradas, entre os dias 28 de agosto e 26 de setembro, seis palestras 
para os colaboradores da CSN alocados na Usina Presidente Vargas, localizada 
em Volta Redonda (RJ). >>

CBS PREVIDÊNCIA
MINISTRA NOVAS
PALESTRAS NA USINA 
PRESIDENTE VARGAS



C B S  P E RTO  D E  VO C Ê
***

{ CBS em foco  |    }13

Ao longo das apresentações 
foram abordados temas rela-
cionados aos planos de be-
nefícios administrados pela 
CBS, como as vantagens e 
coberturas oferecidas, tipos e 
percentuais de contribuições 
existentes, opções em caso 
de desligamento da empresa, 
entre outros.
O objetivo foi tirar as dúvidas 
dos participantes e, ao mes-
mo tempo, incentivar a refle-
xão sobre a necessidade de 
fazer um bom planejamento 
para ter um futuro finan-
ceiramente mais tranquilo e 
seguro no pós-carreira.
Os encontros, que tiveram 
duração de aproximadamente 
1h30 cada, contaram com a 
participação de cerca de 150 
colaboradores de diferentes 
áreas da usina.

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê
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CSN promove 
nova edição
do “Viva Mais”

Foi realizada pela CSN, nos dias 24 e 25 de setembro, mais uma edição do evento “Viva Mais”. Ocorrido 
no Hotel-Escola Bela Vista, em Volta Redonda (RJ), o encontro reuniu cerca de 100 colaboradores da 
CSN das unidades de Volta Redonda e Porto Real que estão próximos do momento da aposentadoria. >>
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CSN promove 
nova edição
do “Viva Mais”

A iniciativa buscou ajudar os participantes a 
refletir e a se preparar para o início dessa nova 
etapa. Entre os temas abordados esse ano 
destacaram-se qualidade de vida, empreende-
dorismo, dicas financeiras, planejamento para 
o futuro e orientação previdenciária.
A CBS Previdência participou novamente do 
evento como convidada e foi responsável por 
realizar uma apresentação sobre previdência 
complementar. Ministrada por Guttemberg 
Rodrigues, integrante da equipe de Rela-
cionamento da entidade, a palestra levou 
para discussão temas como planejamento 
financeiro, detalhes sobre o Plano Milênio, 
comparativos de rentabilidades, as opções do 
participante após o desligamento da empre-
sa, as formas de recebimento do benefício de 
aposentadoria, entre outros assuntos.

“Em 2019, completei minha quinta participa-
ção consecutiva no encontro e, certamente, 
participarei de outras edições, se possível, 
pois, para mim, esse é um dos eventos mais 
importantes do ano em que estamos presentes 
com as palestras do programa CBS Perto de 
Você. Aqui temos a oportunidade de contri-
buir com a decisão dos nossos participantes 
sobre qual tipo de aposentadoria irão optar na 
CBS Previdência ao alcançar a sua tão sonha-
da aposentadoria, contando, ainda, com o 
benefício complementar que lhe será propor-
cionado como resultado do esforço de anos 
poupando e confiando em nossa entidade”, 
afirma Guttemberg.

A CSN realiza esse tipo de encontro desde 
2012 para que os colaboradores tenham a 
oportunidade de compartilhar sonhos e an-
siedades com outros colegas que vivem um 
momento semelhante.
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(24) 3340-2700
 www.vilahotel.com.br 

Apartamentos equipados com mini cozinha
e estação de trabalho

4 salas de eventos modulares e flexíveis

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
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Olá, pessoal! Finalmente, saiu a Reforma da 

Previdência e o texto só aguarda a sanção do 

Presidente da República para que as novas 

regras comecem a valer. Dura, mas necessá-

ria, a nova previdência traz regras de idade 

mínima para aposentadoria, possível redução 

nos valores a receber e maiores contribuições 

para quem ganha acima de R$ 2.000,00. 

Infelizmente, o modelo previdenciário de 

repartição simples adotado no Brasil apresen-

ta um enorme desafio: o de financiamento. 

Como a característica principal desse tipo de 

modelo é a solidariedade entre os participan-

tes (não existe poupança individual, mas sim 

uma poupança coletiva, na qual os que se 

encontram trabalhando pagam os benefícios 

dos que estão inativos), um desequilíbrio de-

mográfico (mais pessoas idosas do que pessoas 

jovens) ou econômico (mais pessoas inativas 

do que empregadas) impactam diretamente o 

financiamento do sistema.

Além da aposentadoria, a previdência social 

também dá cobertura a outros tipos de riscos 

sociais, como: doença, invalidez, morte, 

proteção à maternidade, salário-família, 

auxílio-reclusão e proteção ao trabalhador em 

situação de desemprego involuntário.

Nosso artigo de hoje abordará, apenas, as 

mudanças nas regras de aposentadoria a 

serem concedidas pelo INSS.

Vamos começar pelo mais fácil: a regra geral 

para aposentadoria deixa de ser o tempo de 

contribuição e passa a ser a idade. Antes, para 

se aposentar, a regra geral era 35 anos de con-

tribuição para homens e 30 anos para mulhe-

res, sem limite de idade mínima. Agora, para 

aqueles que ingressarem no INSS a partir da 

promulgação da PEC, a regra de aposentadoria 

será idade mínima de 65 anos para homens e 

62 anos para mulheres, sendo que é necessário 

que o homem tenha contribuído por, no míni-

mo, 20 anos e a mulher por 15 anos.

Antes já existia a possibilidade de se aposen-

tar por idade, porém, os homens só precisa-

vam contribuir por 15 anos, passando agora a 

ter que contribuir por 20 anos, e as mulheres 

podiam se aposentar aos 60 anos, passando 

agora a se aposentar, apenas, com 62 anos. 

E para aqueles que já são contribuintes? 

Existirão, basicamente, 4 regras de transição. 

O contribuinte precisará simular sua situação 

em cada uma delas para decidir qual será mais 

vantajosa para si. As regras de transição são 

um pouco confusas, mas, no geral, são elas:

a) Pontos: tempo de contribuição + idade = 

pontos. É necessário que o contribuinte tenha 

35 anos de contribuição, se homens, e 30 

anos, se mulheres. Nesta regra, a pessoa preci-

sa atingir 96 pontos, se homens, e 86 pontos, 

se mulheres. Porém, este somatório de pontos 

irá aumentar 1 ponto por ano até que atinja 

o máximo de 105 pontos para homens e 100 

pontos para mulheres.

b) Idade Mínima: é necessário que o con-

tribuinte tenha 35 anos de contribuição, se 

homens, e 30 anos, se mulheres. Nesta regra, 

os homens precisam ter, no mínimo, 61 anos 

Flávia Dias, Gerente Executiva 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. 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 Executiva de Investimentos }

Conheça melhor as mudanças nas 
regras de aposentadoria a serem 
concedidas pelo INSS.

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

Por Flávia Dias

Reforma da 
Previdência}

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

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
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.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

e as mulheres, 56 anos. A idade mínima tam-

bém irá subir anualmente. Serão adicionados 

6 meses a cada ano, até que atinja 65 anos 

para homens e 62 anos para mulheres.

c) Pedágio de 50%: para quem contribuiu 

por, no mínimo, 33 anos, se homens, e 28 

anos, se mulheres, até a data da promulgação 

da nova previdência será necessário traba-

lhar por mais 50% do tempo que faltava para 

completar os 35 anos de contribuição para 

homens e 30 anos para mulheres. O detalhe 

dessa regra é que as pessoas que optarem 

por se aposentar nessas condições terão seus 

benefícios calculados com incidência do fator 

previdenciário. Ou seja, para você, mulher, 

que contribuiu por 28 anos e só faltavam 2 

anos para se aposentar, será necessário traba-

lhar por mais 3 anos ao invés de apenas 2.

Agora, se você, homem ou mulher, que cum-

priu o tempo de contribuição de 35 e 30 anos, 

respectivamente, mas não tem a idade ou os 

pontos mínimos para se aposentar, esta será a 

sua regra de transição, sem a necessidade de 

contribuir por mais tempo, pois você já adquiriu 

o direito de se aposentar pelas regras antigas.

d) Pedágio de 100%: para os demais casos, 

será necessário contribuir por mais o dobro 

do tempo que faltava para atingir os 35-30 

anos de contribuição, sendo que as mulhe-

res precisarão ter, no mínimo, 57 anos e os 

homens, 60 anos.

Mas, atentem-se: existem duas regras que vão 

impactar a TODOS! São as regras referentes 

ao cálculo do benefício da aposentadoria! 

Primeiro, a base de cálculo do benefício 

passará a considerar TODOS os salários-base 

de contribuição, inclusive, aqueles mais baixos 

ao longo da sua carreira, o que tende a puxar 

a sua média de cálculo para baixo. Antes da 

nova previdência, 20% dos salários de con-

tribuição podiam ser descartados. Segundo é 

que o fator previdenciário só irá impactar os 

benefícios das pessoas que optarem pela regra 

de transição sem a idade mínima. A nova 

regra de cálculo irá pagar 60% da média dos 

seus salários de contribuição pelos primeiros 

20 anos de contribuição, se homens, e 15 anos 

de contribuição, se mulheres. Para cada ano 

adicional de contribuição serão acrescidos 

mais 2%. Logo, para ganhar 100% da média 

dos seus salários de contribuição, o homem 

precisará contribuir por 40 anos e as mulheres 

por 35 anos. Mas, para aqueles que começaram 

a contribuir cedo, a lei deixou brecha para 

receber mais de 100% da média do salário de 

contribuição, pelo menos por enquanto. ;)

E, para finalizar, as pessoas que continuarem a 

contribuir para o INSS após a promulgação da 

nova previdência passarão a pagar mais caso 

recebam acima de R$ 2.000,00, isso porque 

as alíquotas passarão dos atuais 9% para 12% 

para aqueles que receberem entre R$ 2.001,00 

e R$ 3.000,00 e para 14% para aqueles que 

receberem a partir de R$ 3.001,00, limitado ao 

salário-base de contribuição máximo do INSS, 

que atualmente encontra-se em R$ 5.839,45.  

Minha dica? Se você não se programou e tem 

o INSS como sua única expectativa de apo-

sentadoria, entenda bem as regras de transi-

ção e escolha aquela que menos impactará seu 

benefício, afinal, você será dependente dele 

pelo resto da vida. Mais detalhes podem ser 

encontrados no site do INSS, em especial no 

aplicativo que eles disponibilizam por meio do 

MEU INSS: www.inss.gov.br/servicos-do-inss/

meu-inss/

Agora, se você se programou ao longo da vida 

contribuindo para sua previdência privada 

e o INSS será, apenas, uma renda a mais na 

sua aposentadoria, logo, não perca muito 

tempo com isso. A sua liberdade está sob seu 

controle. Atingindo as regras mínimas, você 

poderá decidir quando irá parar de trabalhar.

A regra é clara! Trabalharemos mais e recebe-

remos menos pela previdência pública.

Abs e até a próxima! ;)

Flávia Dias

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

i n v e st i m e n to s

https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/
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No cenário internacional houve escala-
da nas tensões comerciais entre EUA e 
China e, com isso, os EUA aumentaram 
as taxas de importações sobre muitos 
produtos chineses, abrindo espaço para 
que ocorram retaliações por parte do 
país asiático.
A desaceleração da economia global, 
em parte, tem origem nesses impasses 
comerciais entre as duas maiores eco-
nomias do mundo. Isso adiciona mui-
tas incertezas, principalmente para as 
economias emergentes.
Esse movimento pode ser percebido 
nos indicadores que medem o desem-
penho, como, por exemplo, o PMI (ín-
dice de gerentes de compra, na sigla em 

Internamente, os indicadores trou-
xeram vários fatores positivos suge-
rindo dinâmica econômica de alta, 
deixando para trás um período de 
pessimismo e baixo crescimento.
De acordo com o IBGE, foram cria-
das 157.213 mil vagas formais de tra-
balho em setembro, resultado acima 
das expectativas de mercado, que 
eram de cerca de 133 mil. Este resul-
tado foi bastante impulsionado pelo 
setor de serviço, que gerou 64 mil va-
gas, seguido pelo setor industrial, que 
criou 42 mil vagas.
Além disso, o andamento dos pro-
jetos de reforma da economia, que 
estão tramitando no Congresso Na-

inglês). O índice de serviços da China 
caiu de 52,1 para 51,3. Isso mostra de-
saceleração, embora o número acima 
de 50 ainda mostre que há expansão. O 
PMI industrial caiu de 51,3 para 50,8, 
resultado abaixo das expectativas de 
mercado, que projetavam 51,2.
Já na zona do euro, o PMI composto, 
que engloba setores de serviços e indús-
tria, caiu de 51,9 para 50,4 em setem-
bro. Além disso, outras questões, como 
acontecimentos políticos nos EUA e a 
não resolução acerca da saída do Rei-
no Unido da União Europeia (Brexit), 
seguem trazendo incertezas ao cenário 
e, com isso, sugerem continuidade de 
baixo crescimento.

cional, trazem perspectivas de novos 
fundamentos econômicos, que pro-
porcionam a atração de novos inves-
timentos. Principalmente em infraes-
trutura (ferrovias, portos, aeroportos, 
saneamento), que é a área que promove 
a integração entre regiões produtivas, 
diminui custos e gera muitos empregos.
Outro fator bastante positivo é a infla-
ção, que vem se mantendo de forma 
consistente em níveis abaixo da meta 
do Banco Central (BC). Neste mês, a 
inflação oficial (IPCA) ficou em -0,04%, 
mostrando queda em relação ao mês 
anterior. O principal componente que 
puxou o índice para baixo foi o item 
alimentação, que teve deflação no mês, 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

De acordo com agentes de mercado, as 
expectativas são de que o FED (Banco 
Central Americano) efetue cortes na 
taxa de juros básicas da economia a fim 
de estimular o crescimento. Hoje, as ta-
xas estão entre 1,75% e 2,00% a.a. e as 
projeções apontam para corte de 0,25% 
não próxima reunião.

i n v e st i m e n to s

seguido por transporte e habitação, que 
tiveram altas próximas a zero.
Diante desse cenário, as projeções de 
mercado são de que a taxa básica de 
juros da economia (Selic) permaneça 
baixa pelos próximos anos. Atualmen-
te, está em 5,5% a.a. e, de acordo com 
agentes de mercado, o BC deve efetuar 
novos cortes até o final desse ano.
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Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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Modalidade utiliza movimentos compostos, 
que trabalham o corpo inteiro de uma só vez.

Com a modernização do estilo de vida e o fácil acesso a tecnologias, certos 

músculos do corpo humano estão cada vez sendo menos utilizados. Passa-

mos tempo demais sentados, tanto no trabalho como no transporte, usando o 

celular e não nos exercitamos o suficiente.

Problemas e dores associados ao uso de dispositivos móveis são consi-

derados uma epidemia global, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS). No Brasil, 37% da população sofre de dor crônica associada ao 

manuseio de smartphones.

De acordo com Deivison Ritson, coordenador de atividades esportivas do Clu-

be Recreio, muitas pessoas utilizam o celular com a cabeça inclinada para 

baixo. Isso gera peso excessivo para a musculatura do pescoço e causa le-

sões nos músculos, dores na coluna e braços e pode levar a quadros de 

enxaqueca. “Essa situação é ainda mais grave quando estamos sentados, 

pois a má postura sobrecarrega também a região lombar, acarretando dores 

nas pernas”, explica.

A OMS também alerta que 47% das pessoas em idade adulta no Brasil não pra-

tica atividades físicas suficientemente. A instituição recomenda a prática de, ao 

menos, duas horas e meia de esforço moderado ou 75 minutos de atividade in-

tensa por semana.

Por esses motivos, o principal foco do treinamento funcional é desenvolver 

condicionamento físico para os movimentos que utilizamos durante o cotidia-

no, como agachar, avançar, puxar, empurrar e levantar. Dessa forma, garanti-

mos mais força, equilíbrio e coordenação motora.

Porém, essas não são as únicas vantagens dessa modalidade, que pode ser 

praticada por pessoas de todas as idades. Conheça os principais benefícios 

do treinamento funcional.

Melhora da postura: como fortalece a musculatura que ajuda a manter a 

coluna reta, o treinamento funcional melhora a postura. Além disso, as posições 

solicitadas na modalidade criam o hábito de contrair o abdômen e alinhar quadril, 

ombros e pescoço, o que trabalha o desenvolvimento da consciência corporal.

Principais
benefícios do 
treinamento 
funcional
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Facebook: recreiovr

Instagram: @recreiovr

Rua Trinta e Três, nº 10 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ | CEP: 27260-010

(24) 3340-8949 | recreiovr.com.br

Mais informações:

P

b

Trabalha o corpo todo: a maior parte dos exercícios do treinamento funcional utiliza movimentos compostos, que integram braços e 

pernas, trabalhando o corpo inteiro de uma só vez. A modalidade ajuda a concentrar o esforço do centro do corpo nas extremidades, 

garantindo maior estabilidade.

Flexibilidade: os movimentos do treinamento funcional são executados sempre em amplitude total. Dessa forma, os músculos 

são alongados e há melhora na flexibilidade. Os exercícios também podem ser feitos de maneira que visem especificamente o 

aumento da flexibilidade.

Fortalecimento de músculos: ao contrário da musculação, na qual os grupos musculares são trabalhados isoladamente, no treina-

mento funcional todo o corpo é beneficiado. Ele ativa as fibras estabilizadoras e prepara o corpo para movimentos que vão além dos 

guiados pelas máquinas. E, mesmo nos exercícios focados em certas áreas, como bumbum e pernas, os músculos de outras partes 

são exigidos, promovendo amplo fortalecimento muscular.

Trabalho cardiorrespiratório: o treinamento funcional também favorece o sistema cardiorrespiratório. A modalidade exige veloci-

dade e alto tempo de permanência em cada posição, aumentando a frequência cardíaca de acordo com a intensidade do exercício. 

Dessa forma, ajuda a fortalecer a resistência cardiovascular.

Interessado nos benefícios que o treinamento funcional proporciona? 
O Clube Recreio oferece aulas de Treinamento Funcional para turmas a partir de 14 anos às terças e quintas, às 8h.
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Com que frequência você cuida do seu orçamento? Com 
atenção e esforço, é possível melhorar os resultados, eco-
nomizar e poupar dinheiro para realizar sonhos e projetos. 
Sendo assim, que tal reunir a família e conversar mais sobre 
esse assunto?

Controlar a forma como cada um utiliza o dinheiro é o pri-
meiro passo para garantir a saúde financeira da família. 
Para isso, a maneira mais fácil é manter uma planilha de or-
çamento sempre atualizada, afinal, certas despesas mudam 
com o passar do tempo.

Caso tenha contas em atraso ou perceba o orçamento bas-
tante apertado, procure agir o quanto antes: estabeleça uma 
estratégia para quitar as dívidas e procure cortar gastos ou, 
ao menos, reduzir as despesas.

Além disso, começar a economizar, mesmo que só um pou-
co por mês, é o segredo para alcançar seus objetivos de 
curto, médio e longo prazo. Pequenas atitudes no dia a dia 
podem fazer uma grande diferença no orçamento familiar. 
Confira algumas dicas:

- Coma menos fora de casa: prepare refeições em família, 
que são boas para a saúde e ainda proporcionam excelen-
tes momentos juntos.

- Otimize o uso do carro: faça trajetos que possam conci-
liar os compromissos de cada integrante da família, utilize 
mais o transporte coletivo e crie o hábito de caminhar.

- Pesquise preços: antes de comprar, verifique se há op-
ções mais baratas com a mesma qualidade e negocie as 
condições de pagamento.

- Economize água e luz: reduza o tempo no banho, feche a 
torneira enquanto ensaboa a louça, acumule roupas para lavar 
na máquina ou para passar, substitua as lâmpadas pelas eco-
nômicas, mantenha a casa aberta para aproveitar a luz natural 
e desligue os eletroeletrônicos quando não estiver usando.

- Leve lista para o supermercado: em função dos preços 
altos, uma revisão detalhada dos gastos da família no su-
permercado pode fazer uma grande diferença no final do 
mês. Restrinja-se ao necessário.

- Avalie serviços contratados: são tantos os serviços pe-
los quais pagamos em nosso dia a dia (TV a cabo, internet, 
assinatura de revista...), que nem nos damos conta. Verifi-
que um por um e avalie a possibilidade de negociar preços, 
cogitando a troca de fornecedor ou de pacote.
   

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

Com informações do portal Finanças Práticas.

Orçamento familiar: 
controle gastos 
para realizar 
sonhos

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

Você sabia que quem faz a declaração completa do Imposto de Renda pode deduzir dos rendimentos tributáveis 

anuais as suas contribuições para a previdência complementar, até o limite de 12%?

Isso significa que contribuir mais para o seu plano traz duas vantagens: aumenta o seu saldo e ainda te permite 

economizar no Imposto de Renda. 

Faça as contas e invista mais no seu plano de previdência. Confira como descobrir se as suas contribuições 

estão dentro dos 12% permitidos:

As contribuições esporádicas podem ser feitas sempre que você quiser. Clique aqui e solicite a sua pelo 

nosso site – é rápido e fácil! Caso prefira, é possível também informar o valor que deseja contribuir pelo e-mail 

cbsatendimento@cbsprev.com.br ou pela nossa Central de Atendimento Telefônico (0800 026 81 81).

Aproveite melhor 
as vantagens do seu
plano de previdência

1) Projete seus ganhos até dezembro de 2019 (salário mensal + outros rendimentos tributáveis, como 

aluguéis, pensões, etc). 

2) Calcule quanto é 12% desse valor. O resultado será o limite máximo para dedução dos seus rendi-

mentos tributáveis na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.

3) Projete o valor das suas contribuições para o plano de previdência até dezembro de 2019 (básica + 

voluntária + esporádica + de risco).

Se essa soma não atingir o valor dos 12% calculados no item 2, programe-se para fazer contri-

buições adicionais para o seu plano de previdência complementar para aproveitar ao máximo o 

incentivo fiscal.

https://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/ContribuicaoEsporadica/6
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Rs
a

Is
- 150 g de filé mignon em cubos

- 1 xícara de arroz arbóreo

- 2 copos de requeijão de caldo

   de carne ou legumes

- 1 colher de sopa de azeite de oliva

- 1 dente de alho picado

- ½ cebola picada
- ½ xícara de vinho tinto seco

- ½ xícara de queijo parmesão ralado

- 1 colher de sopa de manteiga sem sal

- 1 pitada de sal fino
- Pimenta do reino a gosto

M
Prepare o caldo de carne ou legumes

e mantenha em fervura. Em uma

panela, aqueça o azeite e refogue a

cebola e o alho. Em fogo alto, adicione

o filé mignon, sal, pimenta e mexa

até que a carne fique dourada.

Coloque o vinho tinto e deixe evaporar.

Com o fogo médio, adicione o arroz,

uma concha de caldo e mexa.

Sempre que o caldo secar, coloque

outra concha e repita o processo até

que o arroz perca a coloração branca

e fique soltinho. Desligue o fogo,

acrescente o queijo parmesão, a

manteiga e mexa até ficar pronto.

R2ps P
40s

+
Buffet de saladas

Opções quentes

Sobremesas à vontade 

Corte de carne

+ +
Segunda a
sexta-feira
Almoço a
partir de

R$29,80


