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Iniciativa buscou nos aproximar dos participantes e permitiu que

eles conhecessem mais sobre os nossos planos de benefícios. PÁG. 08  
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No dia 17 de julho, a CBS 
Previdência celebrou 58 
anos. Ao longo desse pe-
ríodo, trabalhamos para 
proporcionar aos nossos 
quase 35 mil participan-

tes mais segurança financeira no futuro. 
Nossa maior conquista é quando é feita uma 
nova adesão e passamos a investir no presen-
te e no planejamento do pós-carreira deste 
participante. O vínculo criado permanecerá 
por toda a vida e procuramos valorizar cada 
esforço feito durante esta caminhada.

Há 58 anos 
valorizamos 
a sua história

Fundada em 1960, a CBS Previdência é o 
quinto Fundo de Pensão mais antigo do 
Brasil. Atualmente, nosso patrimônio é de 
R$ 5,20 bilhões e buscamos gerí-lo com 
responsabilidade e eficiência para que você 
chegue no futuro que espera.
Temos como patrocinadores a Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN) – patrocina-
dor principal –, a Minérios Nacional S. A., 
a CSN Mineração S. A. e a própria CBS 
Previdência e administramos cinco pla-
nos de benefícios: Plano de 35% da Média 
Salarial, Plano de Suplementação da Média 

M A I S  U M  A N I V E R S Á R IO
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Salarial, Plano Misto de Benefício Suple-
mentar – Plano Milênio, Plano CBSPREV 
Namisa e Plano CBSPREV.

Confira a seguir depoimentos de al-
guns dos nossos participantes:        

            Os parabéns desejados à 
CBS não são somente para ela, mas 
também para os associados que, em 
1960, criaram uma grande entidade 
para dar mais segurança e qualidade 
de vida a todos os funcionários da 
CSN que aderiram aos seus planos. 
Agradeço a cada momento por ser um 
deles. Cumprimento toda a diretoria 
pela administração correta e séria 
que assegurou a perenidade da CBS 
até hoje. Que continue para sempre.”
Lauro Higino de Mendonça

            
           Parabenizo à CBS pelo seu 
aniversário. Que seja sempre admi-
nistrada por pessoas responsáveis, 
competentes, corretas e honestas.”
Julio Cesar Rivello de Azevedo 

             Parabéns à CBS. Tenho 
muito orgulho de ser associado.”
Silvino Gandos Bouzan

             A CBS Previdência se com-
para, para mim, a uma bússola, que 
me orienta e me leva para o caminho 
certo. Posso agora conjecturar que, 
em um futuro próximo, ela será, para 
mim, como um travesseiro macio e 
confortável no qual poderei, junto 
com a minha família, me deleitar.”
Anderson Coelho Neves

                Parabéns a todos os funcio-
nários desta entidade por mais um 
aniversário. Para mim, a importân-
cia de termos a CBS é de poder con-
tar hoje com o nosso investimento 
de anos atrás. Isso me proporciona 
a comodidade de ter um complemen-
to à minha renda mensal. Aproveito 
para dizer aos novos sócios que con-
tinuem contribuindo para que, no 
futuro, tenham também toda essa 
vantagem, ou seja, um complemento 
à previdência social.”
José Raimundo da Silva

Ao completar mais um aniversário, reforça-
mos nosso compromisso de oferecer sempre 
os melhores serviços e opções para aqueles 
que são o motivo da nossa existência.
            

            

‘‘

‘‘
‘‘

M A I S  U M  A N I V E R S Á R IO

‘‘

‘‘
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vilabusinesshotel vilabusinesshotel

Prático, moderno e econômico
no coração da cidade

(24) 3340-2700     www.vilahotel.com.br 
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Nos dias 26 e 27 de julho, a CBS Previdência 
realizou três apresentações para funcioná-
rios da CSN alocados na Usina Presidente 
Vargas, em Volta Redonda (RJ). 
Os encontros buscaram tirar dúvidas e 
passar informações mais detalhadas sobre 
os planos de benefícios que administramos, 
percentuais e opções de contribuição, ca-
nais de relacionamento disponíveis, deta-
lhes sobre o nosso site e o Minha Conta, 
entre outros assuntos.

Joel dos Santos Braga, coordenador de 
abastecimento rodoviário da CSN, parti-
cipou de uma das apresentações e elogiou 
a iniciativa. “Gostei muito da palestra. Foi 
bastante interessante, pois pudemos esclare-

cer várias dúvidas sobre os planos da CBS, 
além de ter estimulado a reflexão sobre o 
que queremos para o futuro em relação à 
previdência complementar”.

Os encontros, que tiveram duração de 
cerca de 2h30 cada, contaram, no total, 
com a participação de 24 colaboradores 
da empresa.

Josiane Gonçalves, coordenadora de 
escoamento rodoviário da CSN, também 
participou de uma das apresentações e 
destacou os benefícios de ser participan-
te da CBS. “Desde que entrei na CSN, há 
aproximadamente 19 anos, fui orienta-
da por um colega sobre a importância de 

CBS ministra
novas palestras
em Volta Redonda

R E F L E X Ã O  S O B R E  O  F U T U RO
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contribuir para a CBS e o reflexo disso 
no meu futuro. Como sei que falar, a 
gente fala, mas guardar uma grana 
pensando no futuro é difícil e, quando 
a gente consegue, acaba gastando antes 
do futuro chegar, resolvi seguir o con-
selho dele. Hoje, vejo que foi a melhor 
coisa que fiz e, apesar de isso já estar 
em mente há bastante tempo, a palestra 
da CBS me fez ser ainda mais agrade-
cida por ter escutado aquele conselho. 
Esse momento está distante, mas já me 
visualizo aposentada em uma situação 
menos insegura e podendo contar, ain-
da, com a opção de saque parcial para 
colocar em prática algum plano. Além 
disso, sempre que preciso, recorro à CBS 
para conseguir um empréstimo a fim de 
não pagar os juros altíssimos de finan-
ciamentos do mercado para adquirir 
um bem mais valioso. Dessa forma, 
me sinto também contribuindo para a 
manutenção dos rendimentos do meu 
próprio fundo de reserva. Hoje, oriento 
a quem me perguntar: contribua para 
a CBS com o máximo que você puder, 
pois, no futuro, isso vai fazer a dife-
rença. E comece o quanto antes com a 
maior contribuição possível. É isso que 
vai te deixar dormir mais tranquilo 
quando chegar a hora de se aposentar”.

Os três encontros realizados fizeram 
parte do “Ciclo de palestras Educação 
Financeira para todos”, uma das ini-
ciativas do CBS Perto de Você, nosso 
programa de educação previdenciária 
e financeira.

R E F L E X Ã O  S O B R E  O  F U T U RO R E F L E X Ã O  S O B R E  O  F U T U RO
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p r e s e n ça

Encontros 
esclarecem 
dúvidas em
Jaboatão dos
Guararapes
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p r e s e n ça

A palestra sobre educação financeira contou com
a presença de todos os colaboradores da unidade.

No dia 14 de agosto, a equipe da CBS Previdência foi rece-
bida pelos colaboradores da CSN alocados em Jaboatão 
dos Guararapes (PE). O objetivo da visita foi esclarecer 
dúvidas sobre os planos de benefícios administrados pela 
entidade e passar dicas de educação financeira. >>
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p r e s e n ça

‘‘ ‘‘
Ao longo do dia, foram realiza-
das três apresentações. A primei-
ra, para a qual foram convidados 
todos os funcionários, foi espe-
cífica sobre temas relacionados à 
orientação financeira. O segundo 
encontro foi direcionado para 
os participantes do Plano Milê-
nio, que puderam tirar dúvidas e 
conhecer mais detalhes sobre as 
vantagens e coberturas oferecidas. 
Já a terceira palestra teve como 
público-alvo os participantes do 
Plano CBSPREV e os colaborado-
res que ainda não tinham víncu-
lo com a CBS. Neste encontro, 
foram passadas diversas informa-
ções sobre o plano, como tipos 
e percentuais de contribuição, e 
os funcionários puderam fazer a 
adesão na hora.

Helen Medeiros, vendedora in-
terna, esteve presente nas pales-
tras e aprovou a iniciativa. 

               Estou na empresa há oito 
anos e, em 2011, conheci a CBS. Na 
verdade, não entendia o que era um 
plano de previdência complementar 
e não me interessei pela adesão. A 
visita da CBS em Pernambuco, com 
suas palestras esclarecedoras, me 
abriu os olhos para este investimento 
pessoal. Afirmo com todas as letras: 
vale a pena!

p r e s e n ça

A colaboradora Helen Medeiros aproveitou a oportunidade
para fazer a adesão ao Plano CBSPREV.



***

{ CBS em foco  |    }11

Gerson Vitorino, coordena-
dor do Centro de Serviços, 
também ficou satisfeito com 
o resultado dos encontros. 
“Sair um pouco da rotina do 
dia a dia e juntar as pessoas 
para ouvir palestras educa-
tivas é sempre bom. É bom 
para a pessoa e é bom para a 
empresa. Frente às incertezas 
do futuro, educação finan-
ceira e previdenciária é um 
ótimo tema para o momento. 
Não é fácil, mas fica a semen-
te plantada com a intenção 
de dar frutos imediatos e a 
médio prazo refletidos às 
famílias. De imediato, destaco 
as novas adesões e o número 
expressivo de contratações de 
contribuições voluntárias. A 
presença da equipe da CBS na 
unidade foi muito importante, 
pois a comunicação presencial 
aproxima as pessoas e torna 
mais fácil o entendimento. Os 
resultados alcançados foram 
excelentes!”

As três apresentações, que 
tiveram duração aproximada 
de 2h cada, fizeram parte do 
“Ciclo de palestras Educação 
Financeira para todos”, ini-
ciativa do CBS Perto de Você, 
nosso programa de educação 
previdenciária e financeira.

p r e s e n ça

Ronaldo de Paiva, coordenador de Relacionamento 
da CBS Previdência, com Magdala Graziele, 
nossa facilitadora em Jaboatão/PE.
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CBS Previdência
marca presença
em Camaçari

p rox i m i da d e p rox i m i da d e
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C om o intuito 
de esclare-
cer dúvidas 
e apresentar 
mais deta-
lhes sobre as 

vantagens dos seus planos de 
benefícios, a CBS Previdên-
cia visitou, nos dias 16 e 17 
de agosto, a unidade da CSN 
localizada em Camaçari (BA).
Durante os dois dias, os cola-
boradores da planta tiveram 
a oportunidade de assistir a 
uma palestra com foco em 
planejamento financeiro e a 
quatro apresentações especí-
ficas sobre os planos Milênio 
e CBSPREV. Os funcionários 
que não eram participantes 
da entidade também foram 
convidados para os encontros 
e puderam fazer na hora a 
adesão ao plano de benefícios 
oferecido.
Gerente de centro de serviço, 
Celso Almeida Neves acom-
panhou parte dos encontros. 
A vinda da CBS para Cama-
çari foi de suma importância 
para os nossos colaboradores. 
A palestra referente à educa-
ção financeira foi muito bem 
apresentada. Acredito ter sido 
o marco para a conscienti-
zação do nosso equilíbrio 
financeiro presente e para 
a preocupação com o nosso Uma das apresentações teve o objetivo de ajudar 

os colaboradores a fazer o seu planejamento financeiro.

p rox i m i da d e
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futuro no que tange à aposen-
taria complementar. Muitas 
dúvidas foram sanadas com 
quebras de paradigmas sobre 
o produto oferecido, o que fez 
com que obtivéssemos novas 
adesões e aumento de contri-
buições voluntárias. Parabéns 
a toda a equipe da CBS.”
Entre os assuntos colocados em 
pauta nas apresentações esta-
vam dicas para fazer um bom 
planejamento financeiro, deta-
lhes sobre os benefícios e cober-
turas dos planos administrados 
pela CBS, tipos e percentuais de 
contribuições existentes, canais 
de relacionamento disponíveis, 
entre outros.
Cristiane da Silva Coutinho, su-
pervisora administrativa, aprovei-
tou bastante os encontros.

               A visita da CBS Previ-
dência à unidade foi muito produ-
tiva. Tivemos a oportunidade de 
aprofundar os conhecimentos so-
bre o plano de previdência com-
plementar e também de despertar 
para a necessidade de programar 
a nossa vida financeira para o 
futuro após a aposentadoria. Mo-
mento bastante enriquecedor.

p rox i m i da d e

‘‘ ‘‘
p rox i m i da d e
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Supervisor de produção, Gilson Alexandrino 
da Silva concorda com Cristiane.  

              Foi muito oportuna a vinda do pesso-
al da CBS para Camaçari, pois, além de nos 
orientar sobre a previdência privada, eles nos 
mostraram o quão importante é a aplicação da 
educação financeira em nossas vidas.

As cinco palestras, que tiveram duração de 
aproximadamente 2h cada, contaram, no 
total, com a presença de quase 60 colabo-
radores de diferentes áreas da unidade.

Gilson Alexandrino, supervisor de produção, incentivou todos 
os colaboradores a participarem das apresentações da CBS
e a valorizarem o plano de previdência oferecido.

p rox i m i da d e

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

http://www.cbsprev.com.br
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

Olá, pessoal! Esse tempo está voando 

mesmo; piscamos os olhos e já estamos em 

setembro! O mercado financeiro brasileiro 

passa por um momento difícil as vésperas 

das eleições presidenciais. Até a Renda 

Fixa, que já aprendemos aqui neste espaço 

que não é tão fixa assim, tem sofrido com 

a volatilidade no preço dos ativos. Ora 

os agentes de mercado ficam otimistas, 

ora ficam pessimistas. E nesse vai e vem 

de emoções só vai ganhar dinheiro quem 

conseguir manter o foco no futuro, sendo 

resiliente com os movimentos de curto 

prazo. Quando penso em futuro, não 

temos como não abordar o tema Previdên-

cia Complementar. E, se você está lendo 

esta coluna agora, é sinal de que já deu 

seu primeiro passo: tornou-se participante 

da CBS aderindo a um dos nossos planos 

de aposentadoria complementar. Logo, 

antes de mais nada, gostaria de lhe dar os 

parabéns porque você deu um passo muito 

importante na construção de um futuro de 

qualidade! Para alguns dos nossos leitores, 

este futuro já chegou! E posso apostar que 

eles estão satisfeitos com a escolha que 

fizeram muitos anos atrás. ;)

Mas porque estou falando sobre isso, 

pessoal? Porque não podemos esquecer 

os benefícios que temos ao aderir ao pla-

no de aposentadoria complementar que 

nossa empresa nos oferece! É importante, 

inclusive, propagar estes benefícios aos 

nossos amigos e familiares para que eles 

também possam criar o hábito da pou-

pança em suas vidas. Quem sabe alguém 

bem próximo de você desconheça esses 

benefícios e esteja deixando passar uma 

boa oportunidade de formar uma pou-

pança para o futuro?

Temos 3 benefícios principais: o bene-

fício fiscal para quem faz a declaração 

anual completa do Imposto de Renda, a 

coparticipação do empregador e o com-

prometimento com a sua poupança no 

futuro. Vamos falar sobre cada um deles:

1) Benefício Fiscal: é sempre bom 

lembrar que é possível abater do Im-

posto de Renda as contribuições básica, 

voluntária e esporádicas que você 

realizou durante o ano para o seu plano 

de aposentadoria complementar. Mas 

esse abatimento está limitado a 12% da 

sua renda anual. Logo, se a sua renda 

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 }

Aproveite os benefícios que o seu 
plano de previdência oferece.

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

Por Flávia Dias

Previdência 
Complementar: 
investindo na 
qualidade do 
seu futuro

}

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

http://www.cbsprev.com.br
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

anual (soma de todos os seus salários, 

incluindo o 13º salário, e outras rendas 

que você tenha recebido, como aluguel, 

por exemplo) é de R$ 65.000,00, você 

poderá descontar até R$ 7.800,00 na 

sua declaração de ajuste anual do IR. 

Assim, se você faz a declaração com-

pleta, verifique em quanto está a sua 

contribuição para o seu plano de bene-

fícios. Tem gente aí deixando dinheiro 

na mesa ao deixar de contribuir com 

um pouquinho a mais e reverter isso 

em desconto no IR. Você pode aumen-

tar suas contribuições de 3 formas: 

aumento da sua contribuição básica, 

contratação de contribuições volun-

tárias (mensal e sem contrapartida do 

empregador) ou contribuições esporá-

dicas no valor que desejar.

2) Coparticipação do empregador: 

aqui está um dos maiores benefícios 

de se ter uma aposentadoria comple-

mentar oferecida pela empresa na qual 

você trabalha. Imagine poupar R$ 100 

e já de pronto receber outros R$ 100 

para aumentar a sua poupança! Tem 

gente que não se liga nesse benefício 

oferecido pela empresa. Em nenhum 

investimento você conseguirá ganhar 

100% do que investiu logo no início 

do jogo. Não tem o que pensar, gen-

te! Tem que aproveitar este benefício 

e não se pode perder tempo. Não se 

deixe enganar por aqueles que dizem 

que não vale a pena porque não ficarão 

na empresa tempo suficiente para ter 

direito à parcela que o empregador 

contribuiu. Lembram? Nós temos que 

pensar de olho no longo prazo e não no 

curto prazo. Ninguém sabe o futuro... 

De repente, ele chega, você passou 

muito mais tempo na empresa do que 

imaginava e não usufruiu desse imen-

so benefício. E se você realmente sair 

antes do tempo? Pelo menos, você fez a 

sua poupança e a levará com você para 

onde for. Seu futuro agradece!

3) Comprometimento com a poupança: 

vocês lembram quando falamos sobre a 

diferença entre poupar e investir? Pou-

par não significa guardar o que sobrou 

do salário. Um bom hábito de poupan-

ça consiste em se comprometer a não 

gastar tudo o que se ganha. E ter um 

plano de aposentadoria complementar 

nos ajuda nesse comprometimento. 

Esse é o terceiro grande benefício, pois, 

ao aderir a um plano de previdência, 

efetivamente, reservamos uma parcela 

da nossa renda para o futuro. Quan-

to maior a nossa contribuição, maior 

tende a ser o nosso saldo de poupança 

no futuro. E, quanto antes começarmos 

a poupar, menor será a sensação do 

sacrifício de abrir mão de uma parcela 

do nosso salário. Quem poupa mais e 

por mais tempo tem um saldo maior de 

poupança, sem contar que o rendimen-

to dos investimentos fará o seu dinhei-

ro gerar mais dinheiro. E, por que ter 

um saldo volumoso é importante? Para 

que a diminuição da sua renda ao se 

aposentar não seja tão intensa e para 

que você possa levar uma vida de quali-

dade quando decidir parar de trabalhar. 

Fora que não dá para contar somente 

com o INSS, né gente? Porque já vimos 

como anda esquisito o negócio por lá.

Pessoal, depois disso tudo que falei, cor-

ram até o holerite de vocês e verifiquem 

como anda a contribuição para o plano 

de previdência! Vejam se não dá para 

aumentar um pouquinho a contribuição 

básica (aquela que tem a contrapartida do 

empregador) ou aderir a uma contribuição 

voluntária ou, até mesmo, usar uma parte 

do seu 13º salário, que daqui a pouco está 

pintando na conta, para fazer uma con-

tribuição esporádica. Pode ser qualquer 

valor. Não deixem dinheiro na mesa! Nem 

na mão.... Porque já sabem, né? “Dinheiro 

na mão é vendaval...”, como diz o nosso 

poeta Paulinho da Viola.

Façam e refaçam as contas! O fim do 

ano vem chegando e ainda dá tempo de 

pegar o Benefício Fiscal!

Ah! E vamos jogar esta informação aos 

quatro ventos para que todos ao nosso 

redor também possam se beneficiar des-

sas dicas. Me ajudem a espalhar esses 

benefícios! ;)

Um abraço e até a próxima! 

Flavia Dias

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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O cenário internacional continua de-
safiador. Tensões geopolíticas têm co-
locado e, certamente, vão continuar a 
trazer muitas incertezas para os mer-
cados ao redor do mundo. Os EUA 
acusam os chineses de roubar tecno-
logias e de concorrência desleal em re-
lação aos produtos americanos. Dessa 
forma, querem taxar cerca de 200 bi-
lhões em importações vindas da Chi-
na. Em contrapartida, o governo chi-
nês ameaça retaliar as importações de 
produtos americanos com as mesmas 
taxas. Este movimento vem mexendo 
com os mercados ao redor do mundo, 
podendo ser uma oportunidade para 
alguns, tendo em vista que os chineses 
devem buscar novos fornecedores.
As exportações da China para os EUA 

Momento de muita indefinição no ce-
nário nacional e que adiciona muito 
risco e volatilidade aos ativos. Também 
houve reflexos de fatores vindos do ex-
terior, como a guerra comercial entre 
EUA e China. Indefinições no ambien-
te político colocam dúvidas acerca do 
perfil do próximo governo, uma vez 
que as eleições presidenciais se apro-
ximam. A situação das contas públicas 
exige que o próximo governante siga 
com projetos de reforma de forma a 
controlar os crescentes gastos.
A meta fiscal do governo para este ano 
prevê déficit de 159 bilhões. De janeiro a 
maio deste ano, o déficit acumulado foi 
de 17 bilhões. Os principais fatores que 
contribuíram para o aumento da recei-
ta foram os valores recebidos da Caixa 
Econômica Federal (CEF) e do Banco do 

desaceleraram levemente, sugerindo 
que as tarifas americanas tiveram pou-
co efeito até o momento. Analistas de 
mercado pontuam que deve ser obser-
vado que as importações chinesas são 
bem menores que as exportações no 
comércio com os EUA. Contudo, esta 
guerra comercial está longe de acabar.
Enquanto isso, indicadores econô-
micos dos EUA têm mostrado uma 
economia muito aquecida. Números 
do mercado de trabalho apontam con-
tinuidade do crescimento. De acordo 
com o Departamento de Emprego, fo-
ram criadas 157 mil vagas formais de 
emprego em julho e a taxa de desem-
prego caiu de 4,0% para 3,9%, muito 
próxima da registrada em maio (3,8%) 
e que foi a menor nos últimos 18 anos. 

Brasil (BB), sendo 2,8 bilhões e 1,5 bilhão 
respectivamente, referentes a dividendos, 
ou seja, parte do lucro destas estatais.
Entretanto, a economia continuou mos-
trando sinais fracos de aceleração e suge-
re que deve continuar assim até melhor 
definição sobre a continuidade ou não 
nos próximos anos dos projetos de refor-
ma da economia.
De acordo com o IBGE, foram criadas 
47,3 mil vagas formais de trabalho. Mes-
mo sendo este o melhor resultado dos úl-
timos seis anos, ainda assim, ficou muito 
aquém da força esperada. O PIB mostrou 
crescimento de 1% no segundo trimestre 
do ano em relação ao mesmo período do 
ano anterior, portanto, abaixo da expecta-
tiva de mercado, que era de 1,2%. A desva-
lorização cambial e os efeitos da inflação 
dos meses anteriores foram os principais 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Já os salários cresceram, em média, 
0,26% no mês. No segundo trimestre 
do ano, o PIB se expandiu em 4,1% em 
relação ao período anterior.
Na União Europeia (UE) continuam as 
expectativas acerca da saída do Reino 
Unido do bloco (Brexit) e suas poten-
ciais consequências. As negociações 
ainda estão indefinidas e a primeira 
ministra, Theresa May, ainda não con-
seguiu uma proposta de acordo que 
mantenha os laços comerciais com o 
bloco e, ao mesmo tempo, seja aceita 
pelos congressistas britânicos.
Enquanto isso, pesquisas revelam que 
boa parte da população defende a rea-
lização de novo referendo para decidir 
entre deixar o bloco com um acordo, 
sem acordo ou permanecer na UE.

i n v e st i m e n to s

responsáveis pela desaceleração. 
 A inflação oficial, medida pelo IPCA, foi 
de 0,33% no mês, sendo que o acumula-
do em doze meses até julho foi de 4,48%, 
muito próximo do centro da meta do 
Banco Central, que é de 4,5%. Este resul-
tado ainda é reflexo dos desabastecimen-
tos ocorridos em função da greve dos 
caminhoneiros, ocorrida em meados de 
maio. A expectativa de mercado é de que 
ocorra um arrefecimento ao longo dos 
próximos meses. A taxa de juros básica 
da economia está mantida, pelo Banco 
Central, em 6,5% a.a.. De acordo com 
agentes de mercado, deve permanecer 
neste patamar até o final deste ano.
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1.    
Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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dicas  d e  sa ú d e

Sócio do Clube Recreio
se exercita há mais 
de 40 anos. Conheça 
José Petrucio da Silva
e inspire-se!

As manhãs do aposentado José Petrucio da Silva, 79 anos, começam 

sempre com o mesmo objetivo: se exercitar! Petrucio é aluno do Clube 

Recreio há mais de 40 anos e todos os dias chega às 7h para praticar 

hidroginástica, musculação, aulas de ginástica e caminhada.

Os benefícios inerentes à prática da atividade física são amplamente 

reconhecidos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ati-

vidade física reduz o risco de morte prematura por doenças cardiovas-

culares, diabetes do tipo II e câncer de cólon de útero, reduz, ainda, a 

depressão e a ansiedade e ajuda a controlar a pressão arterial e o peso 

corporal, mantendo a saúde e o bom funcionamento do organismo. Além 

disso, o corpo em movimento garante mais coordenação, força, equilí-

brio e resistência para os músculos e articulações.

Petrucio conta que nos anos 70 sofreu com problemas cardíacos e os 

médicos o aconselharam a praticar o máximo de atividades físicas que 

ele conseguisse. “Frequento o Recreio de segunda a sábado e o que 
acho mais difícil em praticar alguma atividade é manter a disciplina, mas, 
como o exercício me dá muita disposição e energia, fico motivado e não 
falto”. Ex-funcionário da CSN, quando encontra os ex-colegas de traba-

lho é questionado: “Ainda está no Recreio?” E a resposta é a mesma: 

“Sempre! E vou continuar!”, afirma o sócio.

Longevidade 
com qualidade 
de vida
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dicas  d e  sa ú d e

Comece hoje mesmo a se exercitar e aumente a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Para os moradores de Volta Re-
donda, o Clube Recreio é uma excelente opção. Conheça as modalidades oferecidas:

TREINAMENTO FUNCIONAL: oferece exercícios que trabalham a melhora da postura, do desempenho esportivo e da capacidade 

funcional de realizar as atividades normais do dia a dia com eficiência, autonomia e independência. Envolvem exercícios de força, 

equilíbrio, agilidade, consciência corporal, entre outros fatores. Por meio das práticas, é possível promover o ganho de massa mus-

cular e melhorar o desempenho e a disposição nas atividades diárias.

Horários
- Quartas e sextas, às 9h - Professor Rodolfo  | Faixa etária: a partir de 15 anos

- Terças e quintas, às 19h - Professor Rodolfo  | Faixa etária: a partir de 15 anos

GINÁSTICA: além da melhora na qualidade de vida, traz inúmeros outros benefícios para quem pratica regularmente, como au-

mento de força, flexibilidade, condicionamento físico e diminuição do stress.

Horários: 
- Terças e quintas, às 8h - Professor Tiago | Faixa etária: a partir de 15 anos

PRECREIO: Rua 21, nº 501 – Vila Santa Cecília - Volta Redonda – RJ

Mais informações: (24) 3340-8949 - opção 1

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

Guilherme Couto, coordenador do clube, admira a rotina de treino de Petrucio. “Ele treina todos os dias mais de uma modalidade e tem 
muita disposição e energia, não parece ter 79 anos”. Além disso, Petrucio também frequenta o grupo da 3ª Idade da UFF e faz aulas de 

informática, inglês e esperanto. “Não para quieto um segundo”, afirma.

............................................................................................................................................
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Saber que, por mais que você se esforce, sua conta bancária sem-
pre chega no fim do mês perto do vermelho pode ser extrema-
mente desanimador. Afinal, o salário é resultado de muito trabalho.

Conseguir o rendimento dos sonhos requer perseverança e pa-
ciência, porém, se hoje esta não é a sua situação, isso não signi-
fica que a sua carteira precisa ficar sempre vazia. Com algumas 
táticas, dá para reservar um dinheiro para aproveitar aqueles 
dias de folga, fazer uma viagem e ainda começar a poupar para 
o seu futuro. Confira:

Reveja seu plano de celular: todas as operadoras oferecem op-
ções em que você não precisa gastar demais para manter o seu 
celular. Se a conta estiver pesando no bolso, vale a pena rever o 
seu plano. Caso a operadora que você usa não esteja com op-
ções viáveis, estude o que as concorrentes têm para lhe oferecer 
e, se for o caso, peça a portabilidade do seu número.

Alimentação e lazer: se você anda precisando economizar, 
nada melhor do que dar uma reduzida nos gastos com comida 
fora de casa. Na internet, você encontra várias receitas fáceis 
de fazer e bem econômicas. Em vez de gastar com táxi e com 
uma conta salgada no restaurante, comece também a organizar 
reuniões em casa com os amigos. Assim, você se diverte e eco-
nomiza ao mesmo tempo. 

Dê uma geral nas suas coisas: já pensou em transformar em di-
nheiro aquelas coisas que você deixa encostadas em casa? Um 

quadro que não quer mais na parede, a calça que comprou, mas 
nunca usou, a televisão antiga que só fica ocupando espaço... 
Anuncie o que não usa mais na internet ou leve para feirinhas e 
bazares e garanta um dinheiro extra no fim do mês.

Tenha critério no supermercado: nunca vá às compras sem 
fazer um planejamento, pois a conta certamente ficará mais cara 
do que o previsto. Deixar os filhos em casa, optar pelas frutas da 
estação e aproveitar as promoções anunciadas em encartes tam-
bém são medidas que podem ajudar a reduzir consideravelmente 
os seus gastos mensais com supermercado.

Diversão: quem disse que para se divertir é preciso gastar uma 
fortuna? Fique de olho nas programações gratuitas que sua cida-
de oferece. Tente também se programar com antecedência para 
festas e eventos grandes, assim é possível conseguir preços 
melhores nos primeiros lotes de ingressos ou mesmo descontos 
incluindo seu nome em listas de entrada. 

Seja para os gastos essenciais ou para os momentos de diver-
são, o que vale é usar a criatividade. Sempre existe uma forma 
de deixar um pouco mais de dinheiro na carteira.

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.

Com informações do portal Finanças Femininas.

Melhore a situação 
da sua conta bancária

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

A CBS Previdência busca sempre facilitar a vida dos seus participantes, por isso, disponibiliza 
em seu site formulários para diferentes tipos de requisição.

Para acessá-los, basta escolher o seu plano de benefícios, no item “Nossos Planos”, e, em segui-
da, clicar na opção “Formulários”, localizada no menu esquerdo da página.

Entre os arquivos disponíveis estão:

Todos os formulários devem ser preenchidos e assinados pelo participante ou beneficiário. A en-
trega dos documentos pode ser feita pessoalmente em um dos nossos locais de atendimento ou pelos 
Correios com o reconhecimento de firma por autenticidade da assinatura. 

Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações durante o preenchimento do seu formulário, entre em 
contato conosco pelo e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br.

Confira os formulários 
disponíveis em nosso site

n

Alteração de dados 
cadastrais

Autopatrocínio

Procuração

Laudo Médico para isenção 
de Imposto de Renda

Benefício Proporcional
Diferido (BPD)

Resgate
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