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No dia 23 de janeiro, a CBS Previdência esteve presente na Cerimônia Comemorativa 
ao Dia do Aposentado, promovida anualmente pela ABRAPP (Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar) em parceria com o SINDAPP (Sin-
dicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar).
Realizado em São Paulo, o evento foi uma homenagem a todos os aposentados do país 
e buscou reforçar ainda mais a importância da previdência complementar. A celebra-
ção contou, entre outras, com a palestra “Celebrando a Revolução da Longevidade”, 
ministrada pelo médico e gerontólogo Alexandre Kalache. >>

CBS participa de evento 
em homenagem ao Dia 

do Aposentado
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Fanny Solange Busato Batista foi a 
escolhida para representar os assis-
tidos da CBS Previdência em 2020. 
Ex-colaboradora da unidade da 
CSN em Araucária (PR), Fanny tra-
balhou na companhia por 19 anos 
e há 7 anos faz parte do Conselho 
Deliberativo da CBS Previdência. 
Aposentada desde 2018, atualmente 
é sócia proprietária de uma Clínica 
de Saúde Ocupacional. 

Durante a celebração, Fanny re-
cebeu um diploma simbólico de 
Edgar Silva Grassi, diretor de 
Administração e Seguridade da 
CBS. “Proporcionar aos aposen-
tados uma renda complementar 
após uma longa jornada de contri-
buições faz a missão das entidades 
de previdência complementar ser 
tão nobre. Participar deste evento 
é uma grande honra e reforça o 
nosso compromisso em continu-
ar prestando suporte aos nossos 
assistidos”, afirma Edgar.

Durante a cerimônia, Fanny recebeu um diploma simbólico de 
Edgar Silva Grassi, diretor de Administração e Seguridade da CBS.

Monica Storino, integrante da equipe de Comunicação da CBS, e Eduardo, 
filho da nossa homenageada, também participaram da celebração.

”                   Ter sido escolhida pela 
CBS para representar todos os meus 
colegas assistidos foi uma honra e 
uma enorme satisfação. Na cerimô-
nia, juntamente com assistidos de 
outras entidades, pudemos reafirmar 
que fizemos a opção certa em nossas 
vidas. Quando tudo ainda parecia tão 
distante, tivemos a sabedoria de pensar 
em nosso futuro e, hoje, mais do que 
nunca, temos tranquilidade e qualidade 
de vida. Em nome de meus colegas 
representados, externo nossa gratidão 
eterna pela oportunidade concedida.”
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- Nome: Fanny Solange Busato Batista
 
- Formação: psicóloga

- Tempo de trabalho na CSN: 19 anos

- Áreas de atuação: RH / Financeiro
 
- Tempo de aposentadoria na CBS: 
2 anos e 3 meses

- Atividade atual: sócia proprietária 
de uma Clínica de Saúde Ocupacional

Em 24 de janeiro, é comemorado 
o Dia Nacional do Aposentado. 
Essa data foi escolhida porque 
nesse mesmo dia, em 1923, foi 
assinada a Lei Eloy Chaves, que 
criou a caixa de aposentadorias e 
pensões para os empregados de 
todas as empresas privadas das 
estradas de ferro e deu origem à 
Previdência Social. Por isso, em 24 
de janeiro também é comemorado 
o Dia da Previdência Social.

Um pouco
de história

PERFIL DA NOSSA 
HOMENAGEADA
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Prestar um atendimento diferenciado faz parte dos valores e dos propósitos da CBS Previdência. Por 
isso, buscamos estar sempre disponíveis para os nossos participantes.
Temporariamente, os nossos atendimentos presenciais estão fechados com o objetivo de reduzir as pos-
sibilidades de contágio do coronavírus (Sars-COV-2), causador da COVID-19. Mas, isso não significa 
que vamos deixar de atender as suas necessidades.
Temos diversos canais de relacionamento disponíveis e estamos constantemente investindo para aprimo-
rá-los e oferecer cada vez mais opções para você fazer consultas, tirar dúvidas e entrar em contato conos-
co com praticidade e conforto sempre que precisar. Conheça melhor cada um deles: >>

Nossos canais de
relacionamento estão 
sempre disponíveis 
para você

at e n di m e n to  di f e r e n ci a d o
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O acesso ao Minha conta e ao Aplicativo da CBS Previdência é feito por meio do CPF e 
da senha pessoal de cada participante. Se não souber a sua, clique no botão “Esqueci mi-
nha senha”, que você receberá uma nova senha no seu e-mail que está cadastrado na CBS.
Utilize os nossos canais e entre em contato conosco toda vez que precisar. Trabalhamos 
para estar sempre disponíveis e perto dos nossos participantes.

Site (www.cbsprev.com.br): no nosso portal, é pos-
sível encontrar todos os veículos de comunicação que 
desenvolvemos, além de notícias, rentabilidade dos 
investimentos, evolução patrimonial, simuladores, taxa 
de empréstimos, patrocinadores, Estatuto, Código de 
Ética e Conduta, entre outros. Para quem busca infor-
mações específicas sobre o seu plano de benefícios, 
o portal conta ainda com uma página para cada plano, 
nas quais é possível consultar regulamento, rentabili-
dades, composição da carteira, evolução patrimonial, 
formulários, valor da cota, informações sobre tributa-
ção e imposto de renda, entre outros.

Aplicativo CBS Previdência: 
desenvolvido para facilitar o dia 
a dia dos participantes, o nosso 
app pode ser encontrado na 
App Store ou na loja do Google 
Play. Por meio dele, os partici-
pantes ativos e autopatrocina-
dos podem consultar informa-
ções como evolução do saldo, 
rentabilidade do seu plano, 
histórico de contribuições, saldo 
disponível para empréstimo 
e taxa do mês. Para os apo-
sentados e pensionistas estão 
disponíveis informações como 
contracheques, histórico de 
benefícios, Informes de Rendi-
mentos, data de recebimento 
do próximo benefício, saldo 
disponível para empréstimo e 
taxa do mês.

URA (Unidade de Resposta Audível): 
acessada por meio da Central de Aten-
dimento Telefônico (0800 026 81 81), a 
nossa URA permite consultar diversas 
informações 24 horas por dia. Entre as 

opções disponíveis destacam-se consulta 
ao valor da cota dos planos, simulações 
de aposentadoria e de resgate, informa-
ções sobre empréstimos e contribuições, 
data de pagamento e valor bruto e líquido 

do benefício, entre outros.

E-mail: pelo endereço 
cbsatendimento@cbsprev.com.br, 
os participantes podem tirar 
dúvidas, fazer solicitações ou 
enviar sugestões, críticas 
e elogios. Central de Atendi-

mento Telefônico: 
por meio do número 

0800 026 81 81, é 
possível falar gratui-

tamente com um dos 
nossos atendentes de 
segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17h.

Fale conosco: por meio do nosso 
site, é possível enviar uma mensa-
gem para a CBS Previdência. Para 
isso, basta acessar a página “Fale 

conosco”, localizada no canto supe-
rior direito do portal, e preencher o 
formulário “Envie sua mensagem”. 

Para acessar a página e conhecer o 
formulário, clique aqui.

Minha conta: acessado a partir do nosso site 
(www.cbsprev.com.br), o canal permite consultar 

diversas informações pessoais a qualquer mo-
mento. Por meio do Minha conta, os participan-
tes ativos encontram dados como valor da sua 

contribuição no mês, contribuições acumuladas, 
gráfico com a evolução do seu saldo, informações 

cadastrais, orientações sobre as opções dispo-
níveis em caso de desligamento do patrocinador, 

informações sobre empréstimos e simuladores. Já 
os aposentados e pensionistas podem consultar 

contracheques, comprovantes de rendimentos, 
dados cadastrais, histórico de benefícios e saldo 

do FGB (aposentados por Renda Financeira). 

at e n di m e n to  di f e r e n ci a d o

www.cbsprev.com.br
mailto:cbsatendimento%40cbsprev.com.br?subject=
https://www.cbsprev.com.br/Outros/CanaisDeRelacionamento
www.cbsprev.com.br
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Flávia Dias, Gerente Executiva de Investimentos na CBS desde dezembro de 2010. Graduada em Relações Interna-
cionais 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 ges-
tora de recursos na América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente Executiva de Investimentos }

Os impactos estão sendo grandes, 
mas o importante é saber que este 
momento será superado. 

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

Por Flávia Dias

Em época de
Coronavírus, 
como ficam as 
nossas finanças?}

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

Olá, pessoal! Espero encontrá-los bem e saudáveis. Temos 
vivido dias difíceis. Enlouquecedores, talvez. As incertezas 
nos trazem angústias e medo. O isolamento social nos 
priva a liberdade. Mas, o importante é que tenhamos um 
horizonte para olhar e que saibamos que este momento 
será superado. Nosso objetivo é sobreviver.

Assim como na vida, o mesmo acontece com as nossas 
finanças. Quem está acompanhando mais de perto 
seus investimentos viu até seus títulos de Renda Fixa 
perderem valor. O mês de março parecia interminável. 
Um mar de sangue se fez presente no mercado finan-
ceiro. Os únicos ativos que se salvaram foram o Dólar 
e o Ouro, clássicas proteções de carteira.

Acredito que muitos de vocês devem ter se assusta-
do com os retornos negativos da Renda Fixa. Isso 
ocorreu devido à marcação a mercado dos títulos 
públicos e dos títulos privados. Sei que este tema 
já foi bastante explorado por aqui, mas não custa 

lembrar que, quando a economia vai bem e a inflação 
está controlada, a tendência é que tenhamos taxas de 
juros baixas. Assim, as empresas e o Governo finan-
ciam suas dívidas de forma mais barata, pois pagam 
menos juros nos empréstimos que contraem. Este 
era o cenário que tínhamos antes do carnaval. Era 
esperada uma recuperação da economia, que vinha 
acontecendo lentamente, e uma estabilidade nas 
contas do Governo. Mas, de repente, o cenário mu-
dou completamente. Medidas de isolamento social 
e imposição de quarentena, buscando proteger a 
vida das pessoas, fecharam toda forma de comércio 
e suspenderam serviços não essenciais. As ruas fi-
caram vazias. A atividade comercial foi severamente 
afetada. Empresas pequenas, médias e grandes depa-
raram-se com queda abrupta de receita. Trabalhadores 
perderam empregos. O Governo precisou atuar. Entre 
tantas medidas de socorro à economia, fala-se em um 
gasto extra girando em torno de R$ 200 bilhões (auxí-
lio para informais R$ 100 bilhões + socorro a esta-
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dos R$ 88 bilhões + crédito a microempresas R$ 10 
bilhões). Frente à queda na receita das famílias e das 
empresas, não é difícil imaginar que o Governo tam-
bém terá queda no recolhimento dos impostos. De 
onde viriam, então, os R$ 200 bilhões a mais que pre-
cisamos para fazer frente a todas as medidas de so-
corro? Certamente do aumento da dívida do Gover-
no. Toda perspectiva de controle das contas públicas, 
que mantinha as taxas de juros de longo prazo abaixo 
de 7% a.a., foi severamente impactada e o mercado 
financeiro tratou de pedir mais prêmio de risco para 
os títulos que vencem daqui 5 e 10 anos. Isso fez com 
que as taxas de juros saltassem para mais de 8% a.a.. 
E, como vocês sabem, quando os juros aumentam, o 
preço dos títulos com alguma parcela prefixada cai. 
Por isso, você possivelmente viu seu investimento 
em Renda Fixa perder valor. O único investimen-
to de Renda Fixa que não perdeu valor foi aquele 
atrelado exclusivamente à taxa SELIC ou ao CDI. A 
remuneração ficou menor agora que a Selic está em 
3,75% a.a., mas, pelo menos, não perdeu valor. Quer 
dizer, se a inflação ficar acima desta remuneração, aí 
até seu investimento começa a perder valor, pois vai 
perder para a inflação. Chamamos isso de perda de 
valor real, quando o seu dinheiro já não compra mais 
as mesmas coisas que comprava antes, pois foi cor-
roído pela inflação. Mas, acredito que o grande susto 
possa ter vindo de um lugar inimaginável para o 
investidor comum: os fundos de crédito! Se você tem 
cotas deste tipo de fundo, saiba que o que ocasionou 
a forte queda do valor das cotas foi a quantidade de 
resgates que houve nessa categoria, fazendo com que 
títulos fossem vendidos a preços muito baixos apenas 
para honrar os resgates solicitados. Um clássico caso 
de “saldão” de títulos decorrente da necessidade de 
liquidez. Lembrem-se: o maior risco de um título de 
crédito é a empresa emissora não honrar o pagamen-
to do título. Este temor pode ter ocasionado a saída 

dos cotistas desse tipo de investimento, afinal, a vida 
financeira das empresas foi severamente impactada 
pelo COVID-19.

Os ativos de Renda Variável, como ações e fundos 
imobiliários, sofreram mais fortemente. Perspectivas 
de quedas nos lucros e falência de empresas, somadas 
ao efeito manada dos investidores, fizeram a bolsa 
cair cerca de 30% em um único mês (com diversas 
ações caindo mais de 60%, inclusive) e fundos imobi-
liários perderem cerca de 20% de seu valor de mer-
cado. Os mais impactados foram os fundos imobiliá-
rios, que detêm shoppings em suas carteiras.

 O mundo inteiro passa pelo mesmo problema. Gran-
des economias, como Estados Unidos, Alemanha, Chi-
na, dentre outros, injetam trilhões de dólares nas veias 
de suas economias para que o paciente não morra. É 
uma luta contínua contra os efeitos da COVID-19, 
recheada de incertezas e apreensões.

Mas, o que importa é o horizonte. Precisamos, ape-
nas, sobreviver.

Abraços,
Flávia Dias

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
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O início de 2020 se desenhava com um 
cenário mais otimista para as economias 
mundiais, principalmente para os emer-
gentes, com arrefecimento das incertezas 
das tensões entre EUA e China. Havia sinais 
de que acordos importantes estavam sendo 
encaminhados e resultados importantes 
seriam alcançados. No entanto, aconteci-
mentos recentes, causados pelo surto de 
Coronavírus, podem acrescentar tensões 
e incertezas e, com isso, muita volatilidade 
nos preços dos ativos. Novos desafios estão 
aparecendo e podem ter resultados contra-
cionistas importantes nas economias. Os 
efeitos e a duração desses acontecimentos 
ainda são pouco previsíveis e não foram 
totalmente precificados pelos mercados. 
Acredita-se que podem ser efeitos dura-

No Brasil, o governo vem enfrentando 
dificuldades para aprovar no Congresso 
Nacional os novos projetos de reformas 
da economia. Muitas dessas medidas 
enfrentam fortes resistências e, dessa 
forma, acabam atrasando novos investi-
mentos no setor produtivo e postergando 
mudanças estruturais importantes. Para-
lelamente a isso, de acordo com pesquisa 
da FGV, o PIB se expandiu 0,2% em feve-
reiro em relação ao mês anterior. O cres-
cimento foi sustentado, principalmente, 
pelo consumo das famílias, com destaque 
para o consumo de serviços. Desde mea-
dos de 2018, o consumo de serviços tem 
se mostrado componente importante na 
composição dos gastos das famílias. Esse 

douros, assim devem atingir fortemente os 
setores de comércio e serviços.
 Na China, foram impostas medidas de restri-
ção de circulação de pessoas para tentar con-
ter o avanço da doença e, assim, o consumo 
das famílias e o setor industrial terão grande 
impacto negativo, sendo os primeiros setores 
a mostrar queda, mas os efeitos devem conta-
minar toda a economia. Esses efeitos devem 
se espalhar também por outros países e, pos-
sivelmente, os emergentes devem sentir com 
mais força estas consequências.
 Na Zona do Euro, o índice de preço ao 
consumidor (CPI, na sigla em inglês) teve 
queda em fevereiro. Fechou o mês em 
1,2%, contra 1,4% de janeiro, resultado em 
linha com as expectativas de mercado, con-
tudo, ainda mais longe da meta do Banco 

resultado sugere que a economia nacional 
pode ainda não ter sido atingida pelos no-
vos acontecimentos, mas expectativas de 
mercado apontam que devem chegar ao 
país e será um momento de contração mui-
to desafiador para todos os setores.
Isso pode dar alguma vantagem ao país, 
que terá tempo para se preparar para en-
frentar o momento, contudo, a economia 
nacional já vem de um período de grande 
fragilidade e isso pode impor dificuldades 
adicionais. O comércio exterior deve ser 
bastante impactado, tendo em vista a con-
tração observada nos principais destinos 
das exportações brasileiras.
De acordo com o IBGE, a inflação oficial 
(IPCA) fechou o mês em 0,25% e, assim, fi-

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Central Europeu, que é de cerca de 2% a.a.. 
Na China, que é o epicentro desta epide-
mia, o setor industrial sofreu forte impacto 
e teve queda expressiva. Isso pode ser visto 
pelo índice de gerentes de compras (PMI, 
na sigla em inglês) que caiu a 40,3 pontos 
em fevereiro, bem abaixo dos 51,1 registra-
dos em janeiro. Vale lembrar que número 
abaixo de 50 pontos mostra contração.
Já nos EUA, a economia mostra algum 
sinal de resiliência, o que sugere que os 
efeitos ainda não foram sentidos por lá. De 
acordo com o Departamento de Trabalho, 
foram criadas 273 mil novas vagas formais 
de trabalho no mês de fevereiro, resultado 
levemente abaixo das expectativas de mer-
cado, que eram de 175 mil.

i n v e st i m e n to s

cou em 4,01% no acumulado de 12 meses. 
Tendo em vista os últimos acontecimentos, 
a inflação deve continuar baixa e pode até 
haver contração. Este indicador tem se mos-
trado consistentemente baixo e permanece 
dentro da meta do Banco Central, que é de 
4,00% para este ano. Nesse cenário de infla-
ção baixa e possíveis pressões contracionis-
tas na economia, há expectativa por parte 
de agentes de mercado de que a taxa básica 
da economia (Selic) permaneça baixa com 
possibilidade de cortes adicionais para esti-
mular a atividade econômica.
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CBSPREV - Rentabilidade Anual**
Meta Atuarial - Acumulado
CDI - Acumulado
IBrX - Acumulado

0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8,23% 21,98% 38,48% 51,75% 60,72% 79,28% 79,29%
8,23% 12,70% 13,52% 9,59% 5,91% 11,54% 0,01%

10,82% 27,32% 41,67% 51,47% 63,90% 76,04% 79,61%
10,82% 25,53% 43,09% 57,31% 67,39% 77,34% 78,53%
-2,81% -14,87% 16,36% 48,42% 71,30% 128,51% 107,11%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO CBSPREV
* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2020.
** Rentabilidade líquida.

Desempenho 
dos Investimentos
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-30%

60%

90%
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150%

O Plano CBSPREV teve início em nov/2013. Para demonstração neste gráfico, consideramos somente as informações 
a partir de 2014.
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Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia

-50%

0

100%

200%

150%

50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8,15% 23,73% 37,09% 52,77% 78,07% 102,63% 120,46% 143,28% 171,98% 171,93%
8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 13,80% 8,80% 10,35% 11,80% -0,02%

11,48% 22,25% 33,60% 47,04% 68,87% 89,24% 101,31% 117,64% 134,87% 139,90%

11,59% 20,97% 30,72% 44,87% 64,09% 87,05% 105,63% 118,82% 131,83% 133,38%
-11,42% -1,19% -4,29% -6,98% -18,52% 11,37% 42,05% 63,96% 118,72% 98,23%

35 % - Acumulado
35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado
IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado
Suplementação - Rentabilidade Anual
Meta Atuarial - Acumulado
CDI - Acumulado
IBrX - Acumulado

-50%

50%

0%

100%

150%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8,42% 22,50% 36,11% 52,34% 78,01% 102,30% 120,68% 143,97% 168,56% 172,92%
8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 9,08% 10,56% 10,08% 1,62%

11,48% 22,25% 33,60% 47,04% 68,87% 89,51% 101,88% 118,47% 135,99% 141,08%
11,59% 20,97% 30,72% 44,87% 64,09% 87,05% 105,63% 118,82% 131,83% 133,38%
-11,42% -1,19% -4,29% -6,98% -18,52% 11,37% 42,05% 63,96% 118,72% 98,23%

RENTABILIDADE ACUMULADA 
DO PLANO 35% DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO 
SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( APOSENTADORIA RENDA VITALÍCIA )

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

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

Milênio  BC - Acumulado
Milênio - Rentabilidade Anual**
Meta Atuarial - Acumulado
CDI - Acumulado
IBrX - Acumulado

0%

-30%

30%

60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
15,18% 34,30% 44,92% 60,53% 78,44% 81,22%
15,18% 16,60% 7,91% 10,77% 11,16% 1,56%
15,40% 29,32% 37,57% 48,73% 60,50% 63,91%
13,27% 29,12% 41,95% 51,05% 60,03% 61,10%
-12,41% 19,72% 52,71% 76,25% 135,12% 113,10%

* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2020.

* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2020.

* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2020.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

90%

120%
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200%
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dicas  d e  sa ú d e

Consumo fortalece o sistema
imunológico de forma natural.

Imunidade é o nome que damos à capacidade do organismo de se defen-
der de invasores, no caso vírus, bactérias ou fungos que possam causar 
doenças. Quando ela está baixa, ficamos mais propensos a ter pequenas 
e grandes infecções e quadros como gripes.

Se você percebeu que a sua imunidade anda em baixa, uma ótima op-
ção é fazer ajustes nas refeições. Isso porque os alimentos são ricos em 
vitaminas, minerais e outras substâncias que auxiliam na manutenção do 
sistema imunológico.

Ao atingir a recomendação diária de consumo de frutas e vegetais, você 
já garante uma defesa melhor para o seu organismo. Anote aí: o consumo 
deve ser de cinco porções por dia, sendo três de frutas e duas de vegetais. 

A seguir, confira alguns alimentos que ajudam a aumentar a imunidade e 
não deixe de incluí-los no seu cardápio:

1) FRUTAS CÍTRICAS: frutas como laranja, acerola e kiwi, além de bróco-
lis, couve e pimentão verde e vermelho são ricos em vitamina C, antioxi-
dante que aumenta a resistência do organismo.

2) VEGETAIS VERDES ESCUROS: alimentos como brócolis, couve e es-
pinafre são ricos em ácido fólico. O nutriente auxilia na formação de glóbu-
los brancos, responsáveis pela defesa do organismo, e também pode ser 
encontrado no feijão, em cogumelos e na carne de fígado.

3) ALIMENTOS RICOS EM ZINCO: carne, cereais integrais, castanhas, 
sementes e leguminosas (feijão, lentilha, ervilha, grão de bico) são ricos 
em zinco, nutriente que combate resfriados, gripes e outras doenças do 
sistema imunológico.

Conheça
alimentos 
que ajudam 
a aumentar
a imunidade
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dicas  d e  sa ú d e

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

4) OLEAGINOSAS: além de zinco, as nozes, castanhas, amêndoas e óleos vegetais (de girassol, gérmen de trigo, milho e 
canola) são ricos em vitamina E, que é benéfica principalmente para os idosos, pois age no combate à diminuição da atividade 
imunológica por conta da idade.

5) TOMATE: rico em licopeno, o tomate é forte aliado para combater doenças cardiovasculares, removendo radicais livres 
do organismo. Esses compostos aceleram o envelhecimento celular e deixam o corpo mais propício a desenvolver doenças.

6) ALIMENTOS FONTE DE ÔMEGA-3: presente no azeite e no salmão, o ômega-3 auxilia as artérias a permanecerem 
longe de inflamações.

7) FONTES DE ANTIOXIDANTES: a castanha-do-Pará e os cogumelos, por exemplo, contêm selênio, um forte antioxidante 
que combate os radicais livres, melhorando a imunidade do corpo e acelerando a cicatrização do organismo.

8) GENGIBRE: rico em vitaminas C e B6 e com ação bactericida, o gengibre vai além de ajudar a tratar inflamações da gar-
ganta e auxilia nas defesas do organismo.

9) PIMENTA: é fonte de betacaroteno, substância que se transforma em vitamina A e protege o organismo de infecções.

10) IOGURTE: seu consumo regular ajuda a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal - chamadas probióticos. Elas 
são verdadeiros soldados lutando para expulsar do organismo as bactérias “ruins”. 

11) ALHO E CEBOLA: o alho ajuda a diluir o muco nos pulmões, sendo eficaz contra tosse persistente e bronquite, além de 
ser rico em vitaminas A, C e E. Já a cebola é rica em substâncias anti-inflamatórias, antivirais, antiparasitárias, antibacterianas 
e antifúngicas, como a alicina, que ainda reduz o risco de alguns tipos de câncer. 

12) PRÓPOLIS: contém proteínas e compostos com capacidade de alterar e regular o sistema imunológico, além de 
ser antibacteriano e antiviral.

Com informações do portal Minha Vida.
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Um dos maiores desafios para cuidar melhor do orçamento é 
aprender a lidar com o consumismo e o desejo de gratificação 
imediata – inclusive na hora de fazer compras.

Todo tipo de justificativa cabe: “Eu mereço!”, “É para isso que 
trabalho”, “Dinheiro foi feito para gastar”, “Parcelo no cartão 
e depois vejo como resolvo” e assim por diante. Mas a ques-
tão não é merecer, é simplesmente poder: você pode ou não 
fazer aquele gasto?

Confira algumas dicas para te ajudar a lidar melhor com as 
compras por impulso e exercitar o consumo consciente:

- Aprenda a reconhecer os impulsos: o mais importante para 
conseguir superar os impulsos é saber identificá-los. Cada vez 
que você sentir vontade de fazer uma compra, seja a blusinha 
da vitrine ou o smartphone novo em 10 parcelas, anote o pro-
duto e o seu valor. Dessa forma, você irá formar uma lista e 
poderá analisar o que realmente precisa e o que pode adquirir 
naquele momento. 

- Espere uns minutos antes de fazer a compra: aguarde, 
pelo menos, 10 minutos antes de fazer a compra – o ideal é 
esperar um dia. Assim, você faz uma pausa, muda o foco e, de-
pois, avalia se ainda tem vontade de realizar aquela aquisição.

- Verifique seu orçamento antes de levar o item: depois de 
anotar e esperar um tempo, você ainda quer fazer aquela com-
pra? Ótimo. Só não faça isso sem antes checar o seu orça-
mento. Você pode? Tem algo parecido? Essa avaliação vai te 
ajudar no processo de decisão do consumo consciente.

- Experimente o consumo consciente para não se arre-
pender: resolveu que vai fazer a compra mesmo assim? 
Exerça o consumo consciente. Saiba aproveitar e curtir o mo-
mento – para depois não chegar em casa e nem lembrar o 
que tem na sacola.

- Avalie o que sente após a compra: uma forma de aprender 
com erros e acertos é tirar um tempo depois da compra para 
avaliar se ela, de fato, valeu a pena. Você usou a tal blusa? Ela 
combinou com as outras peças que você tinha no armário? Re-
flita sobre estas questões e aprenda a reconhecer como você 
se comporta diante de impulsos e, assim, a fortalecer a sua 
disciplina financeira.

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 Femininas.

Aprenda a evitar as 
compras por impulso

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/


Aprenda a evitar as 
compras por impulso
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e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

O Informe de Rendimentos de todos os participantes que receberam rendimentos 
da CBS Previdência em 2019 está disponível no Minha Conta e no nosso 
aplicativo.

Isso permite fazer a emissão do documento com segurança e praticidade.
Confira o passo a passo:

Os participantes que não souberem a senha de acesso aos canais devem clicar 
no botão “Esqueci minha senha”, que permite receber uma nova senha no e-mail 
que está cadastrado na CBS.

Aproveite a facilidade que estes canais proporcionam e obtenha o seu Infor-
me de Rendimentos com rapidez e sem sair de casa.

Sabe como emitir o seu
Informe de Rendimentos?

- Minha Conta: para acessar o canal, digite o seu CPF e a sua senha na área restrita do 

nosso site. Em seguida, clique no item “Consulta”, localizado no menu superior da página, 

e depois em “Informe de Rendimentos”.

- Aplicativo: o acesso ao app também é feito com o CPF e a mesma senha utilizada 

para entrar no Minha Conta. Para consultar o informe, basta clicar no item “Informe de 

Rendimentos”, disponível na home em “Comprovantes”. O app permite compartilhar o 

documento por e-mail, whatsapp, entre outros.

DM



Bruno Moran
Chef de cozinha do

Hotel-escola Bela Vista

BELA VISTA
DELIVERY E

TAKE OUT

hotelescolabelavista.org.br hotelbelavistavr

San
Ingdnts:
- 1 baguete;
- 3 colheres (sopa) de mostarda Dijon;
- 4 folhas de alface crespa;
- 1 xícara e 1/4 de queijo prato picado;
- 200 g de filé mignon em peça;
- 2 colheres (sobremesa) de azeite de 
oliva extravirgem;
- Sal e pimenta do reino a gosto.

Ppao:
- Espalhe o azeite por toda a peça de 
filé mignon e em seguida tempere com 
sal e pimenta. .Leve uma frigideira 
antiaderente ao fogo. .Quando estiver 
bem quente, sele todos os lados da 
carne até que fique levemente dourada. 
Após esfriar, corte em fatias bem finas 
com uma faca afiada e reserve.

- Coloque o queijo em uma tigela e leve 
ao micro-ondas por 45 segundos, em 
potência máxima. Com cuidado, mexa 
em círculos com a ajuda de um garfo e, 
caso necessário, repita o processo até 
derreter o queijo.

Montagm:
- Corte a baguete na transversal com 
uma faca de pão e pincele a mostarda 
nas duas metades.
- Coloque as folhas de alface na base
do pão.
- Posicione as fatias do rosbife dobradas, 
para ter mais volume.
- Cubra a carne com o queijo “pux-puxa” e 
finalize com a outra metade do pão.
- O sanduíche pode ser servido quente 
ou em temperatura ambiente. Para 
incrementar, sirva batata frita como 
acompanhamento.

Chame a gente no WhatsApp para conhecer
o nosso cardápio e já realizar o seu pedido!

24 98134-2508 #PeçaBelaVista


