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O Vila Business Hotel é um estabelecimento
com o selo de turismo responsável

#VocêPodeConfiar

É obrigatório o uso de máscaras;

Redobramos os cuidados com a assepsia de ambientes e de 
objetos, sobretudo os que são altamente manipulados, como 
máquinas de cartão;

Elevamos os padrões de higienização e limpeza constantes das 
áreas de alto fluxo e de cada apartamento, além de mantê-los 
arejados o máximo possível;

Todas as louças, copos e talheres são esterilizados com álcool 70%. 
Nosso restaurante é amplo e para assegurar o bem-estar do 
hóspede no café da manhã, reduzimos a quantidade de 
mesas e aumentamos o espaço entre elas;

Reforçamos com nossas equipes as boas-práticas de higiene 
pessoal e a importância de lavar as mãos constantemente. 
Toda a equipe está utilizando os equipamentos necessários 
de proteção.
 

Adotamos os protocolos oficiais da OMS

Nossa equipe está
à disposição para
te atender e tirar

suas dúvidas.

(24) 3340-2700

www.vilahotel.com.br 
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A P ROV E I T E  ES SA  FACI L I DA D E

Você sabia que pode simular e contratar empréstimos de onde estiver utilizando o Minha 
Conta? Acessado a partir do site da CBS Previdência, o canal permite fazer diversas ope-
rações com conforto e praticidade.
E, para facilitar ainda mais o seu dia a dia, na hora de confirmar a contratação de um em-
préstimo pelo Minha Conta você só precisa digitar a mesma senha de acesso ao canal.
Confira a seguir o passo a passo para contratar o seu empréstimo pelo Minha Conta com 
rapidez e facilidade. Mas, fique atento, e só utilize essa modalidade de crédito com consci-
ência, pois o objetivo é te ajudar. >>

Minha Conta: 
segurança na
contratação 
de empréstimos
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A P ROV E I T E  ES SA  FACI L I DA D E

1º passo: entre no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br) e, no canto superior di-
reito, digite o seu CPF e a sua senha de acesso ao Minha Conta. Caso não saiba ou tenha 
esquecido a sua senha de acesso, clique em “Esqueci minha senha” e uma senha provisó-
ria será direcionada para o seu e-mail cadastrado na CBS.

2º passo: para fazer simulações ou contratar um empréstimo, no menu superior do Minha 
Conta, clique em “Empréstimo” e escolha a opção “Simulação e Concessão de Empréstimos”.

3º passo: leia atentamente todas as instruções da página e, em seguida, no campo “Seleção de 
Tipo de Contrato”, clique no botão “OK”.

4º passo: a página de Simulação de Empréstimos apresenta automaticamente o valor máximo 
disponível para empréstimo no maior prazo de financiamento permitido. Para alterar essas 
condições, digite no campo “Valor Solicitado” o valor do empréstimo que deseja contratar e 
no campo “Parcelas a Simular” marque o número de meses que deseja simular este emprés-
timo. Caso queira, é possível marcar mais de um prazo de financiamento, como 48 e 60 meses 
(exemplo a seguir). Após incluir as opções desejadas, clique no botão “Calcular Prestações” e 
o sistema apresentará todas as opções selecionadas.
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5º passo: você será direcionado para uma página com o resumo do empréstimo que acabou 
de simular, com as opções de prazo de financiamento selecionadas. Compare as opções, lem-
brando que o campo “Valor Solicitado” corresponde ao valor bruto do empréstimo e o campo 
“Crédito Empréstimo” corresponde ao valor líquido que será creditado na sua conta corren-
te. Caso queira fazer novas simulações, clique em “Voltar aos Parâmetros da Simulação”. Se 
decidir iniciar o processo de contratação de uma das opções simuladas, clique no número de 
parcelas desejadas. Se tiver apenas uma opção, basta clicar no botão “Confirmar”.

A P ROV E I T E  ES SA  FACI L I DA D E
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6º passo: na próxima tela, confira novamente e com muita atenção todas as informações do 
empréstimo que irá contratar, principalmente:

OQtde. Parcelas (prazo de financiamento);
OValor Solicitado (valor bruto do empréstimo);
OPrestação (valor da parcela mensal);
OCrédito Empréstimo (valor líquido do empréstimo);
OData de Crédito (data que o empréstimo será creditado em sua conta corrente).

Caso decida confirmar a contratação do empréstimo:

ODigite a mesma senha que você utiliza para acessar o Minha Conta;
OMarque a opção “Li, compreendi e concordo com as Normas, Regulamento 
e Condições contratuais para empréstimo”; 
OClique no botão “Contratação”. 

É rápido e fácil!

A P ROV E I T E  ES SA  FACI L I DA D E

Atenção: antes de contratar um empréstimo, sempre faça as contas e só prossiga se tiver certeza 
que irá conseguir manter o seu orçamento mensal equilibrado durante o prazo do financiamento.
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A P ROV E I T E  ES SA  FACI L I DA D E

7º passo: pronto, você contratou um empréstimo na CBS Previdência. A próxima tela irá apre-
sentar todas as informações do empréstimo contratado. Caso queira, é possível imprimir o 
“Termo de Adesão às Condições Contratuais de Empréstimos”, que é a sua via do contrato. 
Para isso, basta clicar no botão “Imprimir”. Lembramos que não é necessário entregar uma via 
do contrato na CBS Previdência.

O Minha Conta foi desenvolvido pela CBS Previdência 
para simplificar a sua vida. Aproveite essa facilidade e 
utilize-o sempre que precisar.
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Em 17 de julho, a CBS Previdência completou 60 anos. Temos muito orgulho da nossa 
trajetória e de todos os resultados que alcançamos até aqui, sempre com o objetivo de
proporcionar mais conforto e segurança financeira para você, nosso participante. >>

Há 60 anos
investimos
no seu futuro 

C E L E B R AÇ Ã O

em 17 de julho, foi fundada 
a Caixa Beneficente dos 
Empregados da Companhia 
Siderúrgica Nacional – 
CBS, em assembleia geral 
realizada no Auditório 
da Escola Técnica Pandiá 
Calógeras, em Volta
Redonda (RJ). 

1960
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C E L E B R AÇ Ã O

A
o longo de todos 
esses anos, bus-
camos fazer uma 
gestão transpa-
rente e eficiente 
do patrimônio 

que administramos para continuar 
merecendo a confiança de cada tra-
balhador que se esforçou para inves-
tir conosco uma parte da sua renda 
mensal com o intuito de ter mais 
qualidade de vida no pós-carreira.
A construção destes 60 anos de 
história é resultado da dedicação de 
colaboradores, diretores, conselhei-
ros, patrocinadores e participantes, 
que são a razão da nossa existência. 
Valorize a oportunidade de ter 
um plano de previdência comple-
mentar e, junto conosco, planeje e 
invista no seu futuro.

Confira a seguir os depoimentos 
de alguns dos nossos mais de 35 
mil participantes:

“Parabéns, CBS! Tenho orgulho de 
pertencer a essa entidade”.
Nascimento Ferreira Martins

“Parabéns pelos 60 anos. Sem a 
CBS, seria muito difícil para mim”.
Flávio Lessa
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C E L E B R AÇ Ã O

“Minha história com a CBS é semelhante à de muitos colegas que entraram na CSN na dé-
cada de 70 para atender o estágio III. Quando fui assinar o contrato de trabalho, a princípio 
relutei em assinar o documento de sócio da CBS, porém, lembrei de uma frase da minha mãe 
que era negociante e sempre me orientava: Filho, quando você começar a trabalhar, sempre 
faça “um pé de meia”, que hoje chamamos de poupança. Entrei de sócio e foi a melhor pou-
pança que fiz em toda a minha vida. Ao me aposentar, em 2015, tive a oportunidade de rece-
ber todo o meu pé de meia com juros e correção monetária. Pensei bastante, porém, lembrei 
novamente da minha já falecida mãe, que dizia que dinheiro é como vendaval e decidi não 
usar o meu pé de meia. Hoje, dou graças a Deus pelos exemplos e ensinamentos da minha 
mãe. Sem os rendimentos da CBS, eu estaria passando necessidades porque somente com os 
rendimentos do INSS não teria sobrevivido para curtir um pouco da minha aposentadoria”.
Admilson Negreiros

“Quando entrei na CSN, achei 
interessante a contribuição mensal 
para a CBS, mas não imaginava 
a importância que teria no meu 
futuro. Hoje, sou aposentado. Que 
bom que a caixa dos funcionários 
existe. Desejo sucesso e que Deus 
continue iluminando todos os 
contribuintes da CBS Previdência”. 
José Queiroz da Rocha Filho

“Comecei a trabalhar na CSN em 
1965, na Diretoria Financeira, De-
partamento de Câmbio, no Rio de 
Janeiro. E a história da CBS Pre-
vidência me acompanha até hoje. 
Tenho 86 anos e continuo com 
Seguro de Vida para ajudar meus 
filhos nas futuras despesas. Para-
béns para a CBS e seus diretores”.
Roberto Campos Ribeiro

“Entrei com o objetivo de me aposentar, 
pois sabia da importância de ter um 
complemento na renda em um futu-
ro bem próximo. Aprendi isso com o 
meu saudoso pai, sr. Francisco, vulgo 
Chikitão, que sempre falava da impor-
tância da CBS na vida dos aposentados. 
Parabéns aos idealizadores e a todos os 
participantes dessa linda história”.
Wellington Carvalho

“Foi uma das melhores decisões que 
tomei em minha vida. Tenho enorme 
simpatia pela CBS. Sempre me aten-
deu nos momentos difíceis com as 
finanças. Hoje, me sinto mais seguro 
pertencendo à essa entidade e sinto 
orgulho por isso. Deixo aqui os meus 
eternos agradecimentos”. 
Luiz Geraldo Vasconcellos de Mello
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

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 }

Envelhecemos antes 
de enriquecermos?

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

Por Flávia Dias

Demografia e
Investimentos }

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

Por que pensar em demografia e como ela 
está ligada à sua estratégia de investimentos?

Faz tempo que eu queria trazer este assunto 
para refletirmos aqui. Ele é complexo, cheio 
de controvérsias e nos leva a enveredar por 
assuntos diversos, como degradação am-
biental, luta de classes e, até mesmo, dogmas 
religiosos. Não sou especialista no assunto, 
informo desde já. Sou apenas uma curiosa, 
cheia de perguntas, buscando insights que 
me ajudem a prever o futuro para traçar 
minhas estratégias de investimentos. Mas, 
claro, como sei que previsões estão cheias 
de erros, me resta, apenas, monitorá-las e 
modificar minhas estratégias sempre que me 

deparar com novas perspectivas. Recomendo 
que você faça o mesmo ao administrar suas 
finanças pessoais.

Perguntas como “Quantos seremos? Te-
remos renda para consumir? O que con-
sumiremos? Produziremos internamente 
aquilo que vamos consumir?” estão ligadas 
à DEMOGRAFIA, pois é esta área da ci-
ência que investiga aspectos quantitativos 
relacionados à população humana, como 
quantas pessoas nascem (taxa de natalida-
de), quantas pessoas morrem (taxa de mor-
talidade), até que idade elas vivem, como 
se distribuem pelas classes sociais, como se 
movimentam geograficamente, etc.



i n v e st i m e n to s
***
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Hoje, somos 211,7 milhões de brasileiros 
estimados pelo IBGE. Mas, quantos e como 
seremos daqui 10 ou 20 anos? Em um estu-
do sobre a projeção da população brasileira 
divulgado em julho de 2018, o IBGE coloca 
um holofote sobre a dinâmica demográfica 
brasileira ao prever que nossa população total 
vai atingir seu pico em 2047, quando seremos 
233,2 milhões de brasileiros, mas nossa po-
pulação em idade ativa (15 – 65 anos) será de 
apenas 151,6 milhões, ou seja, 65% da popula-
ção produzirá o que os demais irão consumir. 
Esta proporção provavelmente atingiu seu 
pico entre 2017 e 2018, com o IBGE esti-
mando que o país tinha 70,2% da população 
em idade ativa. É o que chamamos de bônus 
demográfico. Foi a chance que tivemos para 
aproveitar o maior número de pessoas em 
condições de produzir e fazer o país crescer. 
Apesar dessa população ativa continuar a 
crescer, estima-se que seu pico ocorrerá lá 
por 2038, quando seremos 155,2 milhões de 
brasileiros em idade produtiva e, a partir daí, 
esta população começará a ser menor do que 
era antes em números absolutos.

Resumindo, nossa população segue crescen-
do, mas está, principalmente, envelhecendo.
Como envelheceremos? Ricos, pobres, 
saudáveis, doentes? O que consumiremos 
quando envelhecermos? Viagens, plano de 
saúde, comida, remédios, atividades que 
gerem bem-estar?

Como a população ativa e mais jovem irá pro-
duzir e o que vai consumir? Educação, tecno-
logia, lazer, medicina preventiva, alimentação, 
aluguel ou compra de carros/casas?

Como nós, enquanto sociedade, nos organizare-
mos para prover qualidade de vida para a nossa 
população? Mais assistência governamental será 
necessária? Como isso será financiado? Mais 
impostos? Se sim, sobre quais atividades incidi-
rão mais impostos?

Einstein já dizia que não são as respostas que 
movem o mundo, mas sim as perguntas. 

E, você, já parou para fazer suas próprias per-
guntas sobre como será o seu futuro? Afinal, o 
seu futuro começa AGORA!

Abraços,
Flávia Dias

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

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

Coluna: Investimento em pauta
Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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No cenário internacional, os países ricos 
começam a mostrar sinais mais consisten-
tes de retomada. As incertezas ainda são 
muitas, tendo em vista que todos os países 
continuam em alerta devido ao Corona-
vírus. Ainda não há vacina ou tratamento 
totalmente eficaz para este problema e uma 
nova onda de contaminação e restrições à 
circulação pode voltar a causar fortes dis-
túrbios econômicos. Dessa forma, os ativos 
ao redor do mundo devem permanecer 
com alta volatilidade.
Na China, a retomada surpreendeu as 
expectativas e, de acordo com o Escri-
tório Nacional de Estatística, o PIB teve 
expansão de 3,2% no segundo trimes-
tre de 2020, na comparação anual. Após 
uma forte retração verificada no trimestre 

No cenário nacional ainda há muitas in-
certezas acerca do avanço da transmis-
são do Coronavírus e possíveis novas 
medidas de restrição. Contudo, a pior 
parte da crise provocada pela pandemia 
parece ter sido superada e aos poucos 
vem ocorrendo flexibilização em várias 
regiões do país, o que proporciona que 
as atividades produtivas e comerciais 
sejam retomadas. Os indicadores mos-
traram que houve forte retração econô-
mica e muitos postos de trabalho foram 
fechados, impactando, principalmente, 
as famílias de baixa renda.
De acordo com a Pesquisa Industrial 
Mensal, divulgada pelo IBGE, hou-

imediatamente anterior, o país asiático 
mostra que a retomada pode ser rápida. 
Este crescimento foi puxado, principal-
mente, pelo setor industrial, que reabriu 
antes dos outros países e, assim, teve for-
te crescimento no período de pandemia 
apoiado pelas exportações. Já o setor de 
varejo mostra fragilidade, indicando que 
internamente o país ainda sente os efeitos 
da crise sanitária.
Nos EUA, houve flexibilização das restri-
ções à circulação e alguns setores foram 
reabertos, ainda que parcialmente. Diante 
desse movimento, os indicadores mos-
tram a força da economia americana e, 
de acordo com o Departamento de Em-
prego, foram criadas 4,8 milhões de vagas 
formais de trabalho fora do setor agrícola. 

ve aumento de 8,9% na produção in-
dustrial no mês de junho, puxada em 
grande parte pela produção de bens de 
consumo duráveis. Esse é o segundo 
mês consecutivo de alta, depois de uma 
queda acentuada de mais de 26% no 
bimestre terminado em abril. Segundo 
o IBGE, foram fechados 10.948 postos 
formais de trabalho no mês, recuo im-
portante frente ao resultado negativo de 
350 mil vagas de maio. Agentes de mer-
cado apontam que as medidas de auxí-
lio emergencial do governo, bem como 
a maior oferta de crédito às empresas, 
conseguiram sustentar algum poder de 
consumo das famílias e amorteceram 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Quase o dobro da marca registrada em 
maio. A taxa de desemprego ficou em 
11,1%, ante 13,3% no mês anterior.
Na Zona do Euro, após forte contração 
verificada nos últimos meses, os indica-
dores mostram início de retomada eco-
nômica, tendo em vista que boa parte dos 
países estão flexibilizando as restrições 
impostas. O índice de gerentes de compra 
(PMI, na sigla em inglês) foi a 47,4 em 
junho, frente os 39,4 pontos do mês an-
terior. Entretanto, ainda há muita cautela 
por parte dos agentes de mercado, indi-
cando que a retomada deve ser lenta.

i n v e st i m e n to s

parte dos efeitos da crise.
Projeções de mercado apontam que o 
Brasil deve registrar queda de cerca de 5% 
no PIB este ano. A inflação permanece 
em níveis muito baixos e fechou o mês em 
0,26%. Já no acumulado de 12 meses está 
em 2,13%, bem abaixo da meta do Banco 
Central (BC), que é de 4,00% para 2020. 
A taxa Selic fechou o mês de junho em 
2,25% a.a., patamar mais baixo da história 
e, diante dos atuais indicadores e cenário, 
expectativas de mercado apontam que 
novos cortes não estão descartados. 



1.  
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GRÁFICO DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS

Acumulado 2020*

6,59%

2,76%

-13,97%

1,99%

Em milhões de R$ / jun 2020

Plano Suplementação
da Média Salarial

107,69 28,225% 2%

1.900,63
93%

Plano 35% da Média Salarial

315,31
86%

23,36 7,57
6%

6% 2%

19,98

Plano CBSPREV

98,72
82%

CBSPREV  - Acumulado
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% 84,91%
8,23% 12,70% 13,52% 9,59% 5,91% 11,54% 3,14%

10,82% 27,32% 41,67% 51,47% 63,90% 76,04% 81,29%
10,82% 25,53% 43,09% 57,31% 67,39% 77,34% 80,52%
-2,81% -14,87% 16,36% 48,42% 71,30% 128,51% 88,80%

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

Desempenho 
dos Investimentos

30%

-30%

60%

90%

120%

150%

O Plano CBSPREV teve início em nov/2013. Para demonstração neste gráfico, consideramos somente as informações 
a partir de 2014.

200%

14,20
12%

rf

rv

imoveis

ep

150%

50
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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% 174,88%
8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 13,80% 8,80% 10,35% 11,80% 1,07%

11,48% 22,25% 33,60% 47,04% 68,87% 89,24% 101,31% 117,64% 134,87% 143,05%

11,59% 20,97% 30,72% 44,87% 64,09% 87,05% 105,63% 118,82% 131,83% 135,98%
-11,42% -1,19% -4,29% -6,98% -18,52% 11,37% 42,05% 63,96% 118,72% 80,71%

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% 176,08%
8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 9,08% 10,56% 10,08% 2,80%

11,48% 22,25% 33,60% 47,04% 68,87% 89,51% 101,88% 118,47% 135,99% 144,33%
11,59% 20,97% 30,72% 44,87% 64,09% 87,05% 105,63% 118,82% 131,83% 135,98%
-11,42% -1,19% -4,29% -6,98% -18,52% 11,37% 42,05% 63,96% 118,72% 80,71%

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% 83,65%
15,18% 16,60% 7,91% 10,77% 11,16% 2,92%
15,40% 29,32% 37,57% 48,73% 60,50% 66,01%
13,27% 29,12% 41,95% 51,05% 60,03% 62,90%
-12,41% 19,72% 52,71% 76,25% 135,12% 94,26%

* Rentabilidade acumulada até junho de 2020.

* Rentabilidade acumulada até junho de 2020.

* Rentabilidade acumulada até junho de 2020.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

90%

150%

120%

I N V EST I M E N TO s

200%
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http://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account8779428/7643576_1.pdf?0.6972494398415252
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dicas  d e  sa ú d e

Seguir alguns passos é fundamental
para evitar a contaminação por doenças.

Se os hábitos de higiene pessoal são cruciais para evitar 

a transmissão de doenças, o mesmo se pode falar sobre 

a correta limpeza dos alimentos que consumimos. Afinal, 

de que adianta lavar as mãos para comer uma fruta re-

pleta de microrganismos que podem fazer mal à saúde?

Nesse sentido, o principal perigo são as Doenças Trans-

mitidas por Alimentos (DTAs), que atingem mais forte-

mente as crianças menores de 10 anos, os idosos e as 

pessoas imunodeprimidas.

As DTAs podem se manifestar como infecções alimenta-

res, quando a causa da doença são os próprios micror-

ganismos; intoxicações alimentares, quando as toxinas 

liberadas pelo microrganismo no alimento são ingeridas; 

e toxinfecções, quando se ingere o alimento com agente 

patogênico e este libera toxinas no organismo.

A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo co-

ronavírus, trouxe à tona uma maior preocupação com os 

hábitos de higiene pessoal. Isso porque o vírus é trans-

mitido por contato com gotículas de saliva ou secreções, 

mas também por partes virais que são compartilhadas 

quando colocamos as mãos em objetos.

Sabe higienizar
os alimentos de 
forma correta?
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dicas  d e  sa ú d e

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

Em geral, para evitar as Doenças Transmitidas por Alimentos, é necessário se atentar à data de va-

lidade das comidas industrializadas. Já no caso de frutas, verduras e legumes, o papel de higienizar 

bem e afastar o risco fica por conta do consumidor.

Mas, como fazer isso da maneira correta? A primeira medida é lavar os vegetais e frutas com uma 

escovinha e água, a fim de retirar a sujeira visível a olho nu. Depois, existe um passo a passo reco-

mendado pelo Ministério da Saúde:

1) Lave as frutas, legumes e vegetais folhosos (alface, escarola, rúcula, agrião, etc.) em água corrente, 
folha por folha e um a um;
2) Coloque de molho por 10 minutos em uma solução com água e hipoclorito de sódio ou água sanitá-
ria. Preste atenção à proporção: para cada colher do produto, um litro de água;
3) Enxague em água corrente os vegetais folhosos folha por folha, as frutas e os legumes um a um;
4) Faça o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e utensílios bem lavados;
5) Mantenha-os sob refrigeração em recipientes tampados até a hora de servir.

Fique atento a essas recomendações e previna-se!
Com informações do portal Minha Vida.



http://www.cbsprev.com.br
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Com informações do portal Meu Bolso em Dia.

Já sabe o que 
fazer com a sua
restituição do IR?

Nesse ano conturbado, a Receita Federal prorrogou para 30 de 
junho o prazo de entrega da Declaração do IR 2020, ano-base 
2019. A boa notícia para o contribuinte com imposto a restituir é 
que, apesar da prorrogação, o governo manteve o calendário de 
liberação dos lotes de restituições. Com isso, o recurso começou 
a ser liberado em maio, ou seja, antes mesmo do prazo final de 
entrega da declaração.

Em um ano de tantas incertezas, é um alívio poder contar com 
um recurso extra. Se você faz parte do grupo que tem restituição 
a receber, aqui vão algumas dicas para usar esse dinheiro com 
sabedoria e de um jeito adequado ao momento em que vivemos.

Quitar dívidas ou acertar pagamentos atrasados: a restitui-
ção pode ajudar a colocar as contas em ordem, eliminar juros, 
multas por atraso ou limpar o nome. Procure seu credor e faça 
uma negociação consciente ou aproveite os canais de negocia-
ção online do Serasa e do SPC Brasil. Você também pode re-
correr ao site www.consumidor.gov.br, que facilita a negociação 
com as empresas e os bancos que participam da iniciativa.

Começar ou reforçar a reserva de emergência: se a pande-
mia afetou suas economias para imprevistos, esta é a chance 
de repor o dinheiro sacado e ganhar fôlego para os próximos 
meses. Não há como prever quando a situação voltará ao nor-
mal e a perspectiva é de períodos de abertura e fechamento 
do comércio em ondas, o que pode ainda trazer riscos para as 
finanças pessoais e das famílias. Por isso, o momento pede cau-
tela. Avalie se é hora de investir ou trocar de aplicação.

Tornar-se um investidor iniciante: se você já tem uma re-
serva de emergência equivalente a seis meses de suas des-

pesas e deseja ter mais retorno do que o oferecido pela taxa 
Selic, pode dar um passo mais ousado e começar a diversifi-
car seus investimentos com aplicações de maior risco. Essa 
estratégia requer cautela e orientação adequada, mas pode 
trazer boa rentabilidade.

Investir em um negócio próprio: crises também podem trazer 
oportunidades. Que tal se inspirar em gente que se reinventou 
na pandemia e investir sua restituição em uma nova fonte de 
renda? Bons exemplos são os serviços de delivery, produção 
de máscaras, alimentação, vendas online e outros setores que 
cresceram nos últimos meses.

Turbinar sua carreira: a pandemia trouxe uma verdadeira ex-
plosão de cursos à distância, portanto este é o momento para in-
vestir naquela formação online que você sempre quis fazer para 
ampliar seus conhecimentos e crescer na carreira. E o melhor: 
sem gastar com deslocamentos e ainda pagando menos pelo 
curso, já que o EAD, em geral, tem um preço menor do que as 
aulas presenciais. O EAD.br é um portal que reúne cursos reco-
nhecidos pelo MEC, gratuitos ou em condições facilitadas para 
você investir bem seu tempo e sua restituição de IR.

Investir no seu futuro: outra dica é aplicar os recursos no seu 
plano de previdência complementar por meio de uma Contribui-
ção Esporádica. Dessa forma, com planejamento e segurança, 
você pode chegar perto mais rapidamente da realização dos 
seus projetos futuros.

Gostou desta dica? Confira diversas informações sobre te-
mas variados no hotsite do CBS Perto de Você, nosso pro-
grama de educação previdenciária e financeira.

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 sabe qual o valor exato da sua contribuição mensal para o plano de previdência
complementar? Tem conhecimento também do valor que a empresa deposita para você? Por 
meio do aplicativo da CBS Previdência, é possível consultar essas informações.

Na home do nosso app, os participantes ativos encontram um item chamado “Contribuição
do mês”, pelo qual podem visualizar informações como:

Além disso, o aplicativo também permite consultar o histórico de todas as contribuições feitas 
para o plano de previdência complementar nos últimos 12 meses. 

Consulte as suas informações pelo app da CBS Previdência. Ele foi desenvolvido para 
facilitar o seu dia a dia. 

Para fazer o login, utilize o seu CPF e a mesma senha de acesso ao Minha Conta. 
Caso não saiba ou tenha esquecido a sua senha, clique no botão “Esqueci minha senha” e 
uma provisória será enviada para o e-mail que está no seu cadastro da CBS Previdência.
 

Consulte o valor das suas 
contribuições pelo nosso app

O Valor da contribuição total no mês

O Valor da Contribuição Básica

O Valor da Contribuição Voluntária

O Valor da Contribuição Esporádica

O Valor da Contribuição do Patrocinador

O Valor da Contribuição de Risco

O Valor da Taxa de Carregamento

O Salário de Participação

O Percentual da Contribuição Básica atual

O Percentual da Contribuição Esporádica atual

O Valores de contribuições sobre a PPR (participante e patrocinador)
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hotelbelavistavr

Aproveite o final de 
semana especial

Hotel Bela Vista

Café da manhã

Feijoada completa

Late check out

Faça sua reserva

Adotamos todos os protocolos de segurança

Confira as opções de
apartamentos


