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D
esde o dia 29 de dezem-
bro de 2014, a USE-Vila 
passou a funcionar em 
um novo endereço. Loca-
lizada agora no Edifício 
Milênio (Rua 25-A, nº 

153 - Conj. 101), a Unidade de Serviços da 
CBS Previdência em Volta Redonda está em 
um ambiente mais moderno e estruturado.
Todo reformado antes da mudança, o 
novo endereço conta com instalações 
mais confortáveis, melhor climatizadas e 
com elevador, além de estar em um am-
biente bem localizado e seguro. 
No mesmo edifício, funcionam também 
a filial da CBS e a Willis Corretora de 
Seguros, o que traz ainda mais facilida-
de para os participantes, que encontram 
diversos serviços em um mesmo local. 

m o d e r n i da d e  e  c o n fo rto

.................................................................
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m o d e r n i da d e  e  c o n fo rto

1,3mil

Cerca de

atendimentos são 
realizados mensalmente

USE-VILA
troca de
endereço
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Atualmente, três colaboradores são 
responsáveis pelo Atendimento Pre-
videncial e mais dois estagiários tra-
balham no Atendimento Expresso. 
Além disso, a Unidade de Serviços 
de Volta Redonda conta com uma 
cabine que permite fazer ligações di-
retas para a Central de Atendimento 
Telefônico da entidade. 
Diariamente passam pela USE entre 
60 e 70 pessoas, o que resulta em uma 
média de quase 1,3 mil atendimentos 
todos os meses. Em cada um desses 
atendimentos, são abordados entre 
três e cinco assuntos. 
Entre os temas mais procurados 
estão as simulações e concessões 
de empréstimos, requerimentos de 
pensão, informações sobre aposenta-
doria e resgate e explicações sobre as 

Inaugurada em 14 de outubro de 
1999, a USE-Vila foi criada para 
oferecer mais comodidade para os 
participantes da CBS Previdência, 
que passaram a contar com um local 
exclusivo e especialmente preparado 
para atendê-los.
Antes da mudança para o Edifício Mi-
lênio, a Unidade de Serviços funcio-
nou por 15 anos no Edifício CBS “B”, 
também localizado na Rua 25-A, no 
centro da cidade de Volta Redonda.
Atualmente, os participantes da CBS 
Previdência contam também com 
atendimentos presenciais em Con-
selheiro Lafaiete, Congonhas, Casa 
de Pedra e Arcos. Quem não estiver 
nessas cidades, pode entrar em conta-

Atendimento
com qualidade

opções que o participante tem para 
aproveitar o investimento feito na 
entidade em caso de desligamento 
do patrocinador.
A mudança de endereço da USE-
Vila teve o objetivo de proporcionar 
para os participantes um ambiente 
mais moderno, confortável e com 
uma qualidade ainda melhor do 
atendimento. A Unidade de Serviços 
de Volta Redonda está aberta de se-
gunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

15 ANOS
DE HISTÓRIA

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

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

Ambiente mais moderno
Entre 60 e 70 pessoas passam diariamente pela 
USE-Vila e, em cada um dos atendimentos, são 
abordados entre três e cinco assuntos.

to com a entidade pela Central
de Atendimento Telefônico
(08000 26 81 81) ou pelo e-mail
cbsatendimento@cbsprev.com.br. 
No site da CBS está disponível ainda 
o Autoatendimento, no qual é possí-
vel encontrar diversos serviços.

Toda mudança é bem-vinda,
principalmente como esta, que 
está proporcionando ótimos 
resultados, tanto para os
colaboradores como para
os participantes da CBS.
Inovação gera inovação!

”
“

Raquel Furtado, colaboradora da
CBS Previdência há 15 anos.
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PLANILHA DE ORÇAMENTO DOMÉSTICO

Receita
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Salário

Aluguel

Pensão

Horas extras

Outros

TOTAL RECEITAS

10% do salário*

RECEITA LIQUIDA

Gastos Fixos   São todas as 

despesas que têm o mesmo 

montante mensalmente

Aluguel

Condomínio

Prestação casa

Diarista

Mensalista

Prestação carro

Seguro do carro

IPTU

IPVA

Seguro saúde

Colégio

Faculdade

Cursos

Previdência

Clube/academia

Outros

Subtotal

Gastos Variáveis

São as contas que você paga 

todo mês, mas que podem ter 

valores diferentes

Alimentação

Luz

Telefone fixo

Telefone celular

Cartão de crédito

Gás

Água

Transporte

Outros

Subtotal

Gastos Arbitrários

São todos aqueles que 

você não precisa fazer 

mensalmente

Viagens

Cinema/teatro

Restaurante

Roupas

Presentes

Outros

Subtotal

TOTAL DESPESAS

Saldo Total

RECEITA LIQUIDA

Controlar as contas é essencial para evitar o endivida-
mento e conseguir realizar seus projetos e sonhos. E, 
para não cair em armadilhas, é preciso saber exatamente 
o quanto “entra” e o quanto “sai” todos os meses. 
Para isso, basta acompanhar de perto o seu orçamento 
pessoal. Para te ajudar, a CBS Previdência disponibilizou 
na próxima página uma planilha de orçamento domés-
tico. O arquivo também pode ser encontrado no site do 
CBS Perto de Você, o programa de educação previdenci-
ária e financeira da entidade. Basta acessar o item “Orça-
mento Doméstico”, disponível no menu lateral. 

Em primeiro lugar, é preciso anotar na planilha 

todos os seus rendimentos e despesas. Em segui-

da, some tudo que você recebe (salário, “bicos”, 

pensão, aposentadoria, mesada, aluguel...) e, 

depois, subtraia desse total todos os gastos pes-

soais e com a casa.

Jamais confie em contas que estão “na cabeça”, 

pois elas sempre nos enganam e acabamos es-

quecendo alguma despesa importante, como um 

cheque pré-datado ou um boleto. É fundamental 

também registrar na planilha todas as prestações 

contraídas a serem pagas nos meses seguintes, 

como roupas, imóvel, carro, entre outras.

Orçamento
pessoal: você
controla o seu?

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

R$

Dessa forma, será possível ter um panorama 

geral de como estão as suas finanças e, caso seja 

necessário, repensar a direção dos seus gastos. 

É importante também envolver todos os membros 

da família nessa avaliação.

Evite novos gastos e, caso não seja possível, tenha 

certeza de que eles irão “caber” no seu orçamento – 

seja à vista ou a prazo. Fazer dívidas novas ou não 

planejadas é a principal razão do sufoco financeiro. 

Muita gente fica inadimplente por isso, mas é possí-

vel se organizar: elimine as dívidas, gaste menos do 

que ganha e conquiste seu equilíbrio financeiro.

Por onde começar

***
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por
dentro da
use-vila

60 70

1,3

3 5

5

1999

mil

Cerca de

Entre

Conta com

atendentes,
sendo 3 funcionários
e 2 estagiários

atendimentos são 
realizados mensalmente

assuntos são abordados
em cada atendimento

pessoas por dia

Recebe entre

e

e

Inaugurada em
14 de outubro de

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

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

m o d e r n i da d e  e  c o n fo rto
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É onde está toda a água disponí-

vel. Quando alguns membros da 

família a desperdiçam, ela pode 

faltar até para as necessidades 

mais básicas. Exatamente como 

acontece com a renda da família.

Para entender melhor como
o seu dinheiro circula, faça
de conta que ele é como a 
água que abastece a casa
da figura ao lado.

De gota em gota, um cano fura-

do pode desperdiçar toda a água 

sem que a gente perceba. Da 

mesma forma, uma fruta que es-

traga ou um produto que perde a 

validade são pequenos desperdí-

cios que podem ser evitados.

Lavar a calçada com mangueira 

desperdiça água e prejudica o 

meio ambiente. Substituir antigos 

hábitos ajuda a economizar, as-

sim como trocar a mangueira pela 

vassoura e a faxineira por um mu-

tirão, onde todos colaboram com 

a limpeza da casa.

O escoamento da água da casa 

se faz por meio de diversos canos. 

De forma semelhante, o dinheiro 

da sua família escoa por meio dos 

cartões de crédito, cartões de loja, 

cheques, entre outros.

Em situações como essa, ocorre 

um grande desperdício de água e 

é necessário ter um recurso dis-

ponível para pagar o gasto extra. 

Por isso, é fundamental que a fa-

mília mantenha, sempre que pos-

sível, uma poupança.

Muitas casas possuem um re-

servatório de água extra para 

situações inesperadas e para 

desfrutar no futuro. Da mesma 

forma, a família deve separar 

todo mês uma parcela da renda 

(ainda que pequena) com esse 

objetivo, o que vai garantir um 

futuro mais tranquilo.

Tomar banho é essencial, mas é 

possível economizar, fazendo uso 

mais racional do chuveiro.

Água para beber é vital, por isso, 

nunca pode faltar. Algumas despe-

sas são essenciais e inevitáveis, 

como aluguel, condomínio, contas 

de luz e de água, entre outras. Por 

isso, é preciso se planejar.

Caixa d’água

Vazamento Cano estourado Calçada Reservatório

Canos Chuveiro Filtro

Dica: anote em uma planilha to-

das as despesas. Isso permite 

manter os gastos dentro dos limi-

tes dos ganhos.

(*) Recomenda-se que se guarde 10% do sálário mensal, a fim de fazer uma poupança pessoal.                                                                                                                             Fonte: CSN INVEST

Dica: não compre por impulso e 

leve para casa apenas o que a fa-

mília está, realmente, precisando.

Dica: elimine o desperdício.

Dica: todos os membros da família 

devem ter consciência que, ao rea-

lizar uma compra, estarão usando 

a “água da caixa”, ou seja, gastan-

do recursos do orçamento familiar.

Dica: guardar dinheiro para im-

previstos evita fazer empréstimos 

de última hora que, em geral, são 

bem desvantajosos.

Dica: a aposentadoria deve ser 

uma meta para todos.

Dica: escovar os dentes com a tor-

neira fechada ou reduzir o tempo 

do chuveiro aberto durante o banho 

podem representar mais dinheiro 

em caixa. Seja criativo e encontre 

outras formas de reduzir os custos.

Dica: faça uma lista com as des-

pesas mensais da família, assina-

lando aquelas que são essenciais 

e inevitáveis. Antes de começar a 

gastar, garanta estes recursos.

1

5 6 7 8

2 3 4

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Você sabe para
onde vai o seu
dinheiro?

Com informações do portal Meu Bolso Feliz.

PLANILHA DE ORÇAMENTO DOMÉSTICO

Receita JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Salário

Aluguel

Pensão

Horas extras

Outros

TOTAL RECEITAS
10% do salário*

RECEITA LIQUIDA

Gastos Fixos   São todas as 
despesas que têm o mesmo 
montante mensalmente

Aluguel

Condomínio

Prestação casa

Diarista

Mensalista

Prestação carro

Seguro do carro

IPTU

IPVA

Seguro saúde

Colégio

Faculdade

Cursos

Previdência

Clube/academia

Outros

Subtotal

Gastos Variáveis
São as contas que você paga 
todo mês, mas que podem ter 
valores diferentes

Alimentação

Luz

Telefone fixo

Telefone celular

Cartão de crédito

Gás

Água

Transporte

Outros

Subtotal

Gastos Arbitrários
São todos aqueles que 
você não precisa fazer 
mensalmente

Viagens

Cinema/teatro

Restaurante

Roupas

Presentes

Outros

Subtotal

TOTAL DESPESAS

Saldo Total

e d u caç ão  f i n a n c e i r a
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di a  d o  a p o s e n ta d o

CBS PARTICIPA 
DE HOMENAGEM
AOS APOSENTADOS 
Mais uma vez, a CBS Previdência participou da Cerimônia Comemorativa ao Dia 
do Aposentado, que é realizada anualmente pela ABRAPP (Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar) em parceria com o SINDAPP 
(Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar). >>
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di a  d o  a p o s e n ta d o

O evento ocorreu em 26 de 
janeiro em São Paulo e teve 
o objetivo de homenagear 
os aposentados e reforçar a 
cultura da previdência com-
plementar. A cerimônia con-
tou com a palestra do médico 
geriatra Marcos Cabrera, que 
deu dicas sobre qualidade de 
vida na terceira idade.

Piedade Mota da Fonseca foi 
a escolhida para represen-
tar os assistidos da CBS em 
2015. Ex-diretora de Audito-
ria Interna da CSN, Piedade 
trabalhou na companhia 
por 15 anos. Ao longo desse 
período, foi conselheira da 
CBS Previdência por 10 anos 
e presidente por três meses. 
Aposentada desde 2012, atual-
mente é sócia na Clear Hori-
zon Consultoria Econômica 
e Financeira e conselheira de 
administração e presidente do 
Comitê Financeiro da Condor 
Tecnologias Não Letais.

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

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

”
“Fiquei muito lisonjeada com esse convite, pois é um coroamento de todo 
o trabalho feito. A CBS faz parte da minha vida e da vida de todos os seus 
participantes porque proporciona uma complementação financeira que 
traz tranquilidade e possibilita a decisão de se trabalhar por puro
prazer. Ser lembrada entre os quase 10 mil assistidos da entidade é mais
um marco na minha vida. Fiquei muito feliz com a homenagem”, afirma.

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

***
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Durante a celebração, Piedade subiu ao 
palco para receber o diploma simbólico das 
mãos de Sergio Martins Gouveia, diretor de 
Administração e Seguridade da CBS.

No total, quase 70 entidades associadas da 
ABRAPP indicaram assistidos para rece-
ber as homenagens.

Nome: Piedade Mota da Fonseca

Idade: 57 anos

Tempo de trabalho na CSN: 15 anos

Área de atuação na CSN: Auditoria Interna

Outras atividades: possui mais de 35 

anos de experiência em auditoria, avalia-

ção de controles e análise de riscos e já foi 

conselheira das empresas Vale, Namisa, 

Eletropaulo, Inepar-FEM e CBS Previdên-

cia. É associada ao IBGC – Instituto Brasi-

leiro de Governança Corporativa

Tempo de aposentadoria na CBS: 3 anos

Atividade atual: sócia na Clear Horizon Con-

sultoria Econômica e Financeira e conselhei-

ra de administração e presidente do Comitê 

Financeiro da Condor Tecnologias Não Letais

PERFIL DA
 HOMENAGEADA

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

DI A  d o  a p o s e n ta d o

“É uma honra participar
mais uma vez desse evento 
tão importante e significativo 
para o nosso segmento”, 
Afirma Sergio.

“
”
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c b s  p e rto  d e  vo c ê
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A razão de existir
da CBS Previdência

O Dia Nacional do Aposentado é come-
morado em 24 de janeiro. A escolha da 
data ocorreu 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.

Os aposentados são a razão de existir da 
Previdência Social e, consequentemente, da 
CBS Previdência. Por isso, homenageamos 
todos aqueles que trabalharam por muito 
tempo com empenho e dedicação e hoje po-
dem realizar seus sonhos e novos projetos, 
olhando sossegados para tudo aquilo que já 
construíram e conquistaram.
Conheça aqui as histórias de alguns dos 
nossos mais de 9 mil aposentados: >>

di a  d o  a p o s e n ta d o
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di a  d o  a p o s e n ta d o

Darcy Rodrigues, 76 anos, trabalhou na 
Escola Técnica Pandiá Calógeras – ETPC, 
em Volta Redonda, por 30 anos. Profes-
sor de Desenho Técnico e Tecnologia em 
Mecânica, é um dos sócios-fundadores 
da CBS Previdência.
Após se aposentar, em 1983, Darcy cursou 
a faculdade de Engenharia Civil e traba-
lhou por seis anos em empresas de enge-
nharia nos Estados Unidos. Atualmente, 
ainda participa de alguns projetos de 
construção. No tempo livre, o aposentado 
aproveita para cuidar da saúde, se dedican-
do à musculação, e para fazer planos para 
o futuro. “Não podemos nunca parar de 
sonhar”, afirma.
A CBS Previdência é um complemento 
salarial importante na vida de Darcy. “A 
entidade é uma boa ajuda, principalmen-
te quando precisamos de empréstimo. 
Os jovens de hoje precisam se preocupar 
mais com a aposentadoria. Além disso, 
não podem parar de estudar, devem 
aprender também outros idiomas e, as-
sim, se preparar para o futuro”, aconselha.

Darcy
Rodrigues

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

A razão de existir
da CBS Previdência

A razão de existir
da CBS Previdência

***
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di a  d o  a p o s e n ta d o

Perácio da Silva Bernardes, 77 anos, 
trabalhou por 31 anos na CSN. 
Começou sua carreira na Coque-
ria, passando depois pelo Posto de 
gás, Autoforno e Sinterização. Apo-
sentado na CBS Previdência há 25 
anos, atualmente Perácio aproveita o 
tempo livre para ficar com a família 
e para ministrar palestras religiosas.
“Tudo o que construí foi junto com 
a minha esposa. E meus planos são 
os de aumentar cada vez mais o 
conforto da minha família”, afirma. 
Casado há 51 anos, o aposentado 
tem quatro filhos (sendo um já fale-
cido), 10 netos e um bisneto.
Sobre a CBS Previdência, que cha-
ma de “caixinha”, Perácio só tem 
elogios. “A CBS sempre foi muito 
importante na minha vida e, até 
hoje, é fundamental para a minha 
economia”, finaliza.

Perácio 
Bernardes

......................................................
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di a  d o  a p o s e n ta d o

Jorge Alberto Pereira Baptista, 74 anos, 
foi funcionário da CSN por 20 anos. 
Ao longo desse período, trabalhou na 
expansão da Usina, em Volta Redonda. 
Aposentado pela CBS há 24 anos, Jorge 
não parou de trabalhar. 
Em 2010 foi para Omã, na Arábia, onde 
permaneceu durante um ano participando 
da supervisão da montagem elétrica da 
usina de pelotização de ferro do país. Atu-
almente, passear e viajar com a família 
estão entre os seus planos para o futuro.
Segundo Jorge, a CBS tem sido muito 
importante nessa fase de aposentadoria, 
pois o benefício do INSS não é suficien-
te. “É uma complementação financeira 
sem a qual o aposentado não consegue 
sobreviver”, afirma. Para finalizar, Jorge 
ainda dá uma dica para quem está co-
meçando agora: “o jovem deve valori-
zar e pensar bastante na importância da 
previdência complementar, pois a CBS 
é a salvação do aposentado”.

Jorge
Alberto

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

A razão de existir
da CBS Previdência
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No calor, aproveite a piscina, 
mas com cuidados
O verão que se encerra no próximo mês de março promete 

ser um dos mais quentes e secos das últimas décadas. O 

calor intenso e as altas temperaturas servem de incentivo 

na busca por formas de se refrescar e, para muitos, a opção 

ideal tem sido as piscinas dos clubes. 

Mas é preciso estar atento a cuidados essenciais, que vão 

desde a alimentação até riscos de acidentes. A higiene tam-

bém deve receber atenção especial para aproveitar mais os 

momentos de lazer e descanso nessa época do ano.

O primeiro e mais importante cuidado deve ser com o sol. 

E não se engane com dias nublados; os raios solares pe-

rigosos atravessam as nuvens e a neblina. Deve-se evitar 

a exposição ao sol nos horários de pico, entre 10h e 16h. 

Já o filtro solar precisa ser aplicado a cada duas horas, 

devendo ter fator de proteção superior a 15. Em crianças, 

o recomendável são os bloqueadores solares com fator 

de proteção acima de 30 e a aplicação deve ser feita meia 

hora antes da exposição ao sol. 

Usar chapéu, boné ou guarda-sol também ajuda a proteger 

da radiação e preserva a pele. “É importante ficar atento. Se a 

proteção solar não for feita conforme as recomendações, pode 

levar a doenças graves, como o câncer de pele”, alerta Denise 

Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A alimentação é outro ponto de atenção para quem vai 

dicas  d e  sa ú d e

Verão
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aproveitar os dias de calor na piscina. Na hora de se ali-

mentar, procure comidas leves e tome bastante líquido. A 

hidratação deve ser feita constantemente.

É preciso cuidado ainda com as frutas cítricas, como limão, 

mexerica e laranja. Essas frutas têm substâncias ácidas 

em suas cascas que, em contato com o sol, deixam a pele 

vermelha e causam queimaduras de primeiro grau. Com o 

tempo, essa queimadura vira uma irritação e pode deixar a 

pele marrom e até formar uma bolha. Caso uma gota dessas 

frutas caia na pele, não adianta passar protetor solar – a dica 

é lavar imediatamente com água e sabão, esfregar bem e 

evitar tomar sol na mancha. Além deles, alimentos que levam 

ovo, maionese e carne, como o sanduíche natural, também 

são perigosos por serem muito perecíveis. 

Seguindo essas dicas, os dias de piscina para se refrescar 

no calor intenso do verão ficam ainda mais divertidos. Basta 

reunir a família e os amigos e curtir o verão de forma sau-

dável, segura e aproveitando o máximo possível a que para 

muitos é a época mais gostosa do ano.

	Os pisos próximos às piscinas são escorregadios. Evite correr 
e, sempre que possível, utilize as escadas para entrar e sair.

	Preste atenção antes de mergulhar. Muitos acidentes acon-
tecem por causa de banhistas que mergulham de cabeça em 
piscinas rasas.

	Respeite suas limitações. Nade somente na profundidade 
em que você se sentir confortável e seguro.

	Quem tem ouvidos sensíveis deve utilizar algum tipo de pro-
teção antes de cair na água. O acúmulo de água no ouvido 
pode ocasionar desconforto e até alguma infecção, como a 
otite externa.

	Pessoas com cabelos compridos devem ficar especialmente 
atentas, pois os orifícios do sistema de filtragem das piscinas 
podem sugar os cabelos. Para se proteger, é recomendado o 
uso de toucas.

Fique atento:

O Recreio, em Volta Redonda, conta com uma 

estrutura ideal para quem gosta de piscina, 

tanto para a prática esportiva de natação ou 

simplesmente para se refrescar. São três pis-

cinas utilizadas pelos sócios do clube e pelos 

alunos dos cursos de natação e hidroginástica: 

piscina olímpica, semiolímpica e infantil.

Os cursos de natação e hidroginástica aconte-

cem de segunda a sexta, com turmas em ho-

rários diversificados para várias faixas etárias: 

a partir dos 3 anos para natação e 14 anos 

para hidroginástica. Já os sócios do Recreio 

podem utilizar as piscinas de segunda a do-

mingo, além de feriados. 

O clube é aberto a todos. Para obter mais in-

formações sobre como se associar, valor das 

mensalidades ou horários e valores dos cur-

sos basta ligar para (24) 3343-4297 ou enviar 

um e-mail para recreio@csn.com.br. 

VALORES E BENEFÍCIOS

Natação e Hidroginástica:
matrícula + R$ 36,00 para sócios

e R$ 46,00 para não sócios.

PARA SER UM ASSOCIADO DO RECREIO:

Taxa de adesão: a partir de R$ 132,00

Mensalidades: a partir de 28,00

Participantes da CBS Previdência
têm desconto de 50% na taxa de
adesão. Aproveite!

Benefício estendido: no Recreio, o titu-

lar solteiro pode incluir como dependentes 

pais e irmãos (até 24 anos e solteiros) e o 

titular casado pode incluir pais e sogros.

PISCINA DO RECREIO: DIVERSÃO, 
ESPORTE E SAÚDE GARANTIDOS

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

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

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

dicas  d e  sa ú d e
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n ova  f e r r a m e n ta

Desde janeiro, os participantes do 

Plano CBSPREV contam com 

uma nova ferramenta: o simula-

dor do Plano CBSPREV.

Essa nova ferramenta possibilita simular o 

valor que será recebido pelo participante 

no momento da aposentadoria, conside-

rando as contribuições que forem feitas até 

o início deste benefício.

Para fazer o cálculo da aposentadoria, basta 

acessar os itens Serviços > Simuladores > 

Simulador do Plano CBSPREV, disponíveis 

no menu lateral do site da CBS Previdência, 

e preencher as informações solicitadas.

É importante ressaltar que os cálculos 

apresentados no simulador estão basea-

dos nas regras estabelecidas no Regula-

mento do plano e nas informações digi-

tadas e que o resultado obtido é válido 

apenas como simulação. O valor real do 

benefício de cada participante só poderá 

ser calculado no momento do pedido 

formal de concessão de aposentadoria. 

O simulador do Plano CBSPREV é mais 

uma novidade que a CBS oferece para os 

seus participantes.
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i n v e st i m e n to S

A economia norte-americana continuou a apresentar 

dados sólidos de crescimento, por isso, considera-se 

cada vez mais iminente um aumento das taxas de 

juros nos EUA para o próximo ano. Porém, devido 

às incertezas quanto ao desempenho econômico das 

demais economias internacionais, o aumento da taxa 

de juros poderá ocorrer apenas em meados do ano. 

O cenário externo tem exigido cautela. O declínio 

nos preços das commodities e o fortalecimento do 

dólar vêm impactando distintamente as economias 

mundiais. O cenário cada vez mais desafiador tem 

levado os agentes de Estado a pôr em prática medi-

das de incentivo à economia, como as taxas negati-

vas de remunerações dos depósitos, a recompra de 

títulos públicos, a redução das taxas de juros, entre 

outras políticas monetárias expansionistas.

O bimestre NOV-DEZ foi 

marcado pela especulação do 

mercado financeiro, primei-

ramente, quanto ao anúncio 

da nova equipe econômica e, 

posteriormente, pela sua ca-

pacidade de implementação 

das medidas austeras necessá-

rias no controle orçamentário. 

Especulações à parte, a eco-

nomia brasileira continuou a 

mostrar dados decepcionan-

tes, com destaque para o su-

perávit primário que apresentou 

nova queda, evidenciando que 

não será fácil o desafio da nova 

equipe econômica. Além disso, a 

inflação manteve-se persistente-

mente acima de 6%, pressionada 

pela desvalorização cambial. No 

início do mês de dezembro, o 

Banco Central elevou mais uma 

vez a Meta Selic em 0,50bps, 

levando a taxa de juros básica 

da economia para 11,75% a.a., 

sinalizando, mais uma vez, o 

compromisso com o controle infla-

cionário. Espera-se que o primeiro 

trimestre de 2015 apresente ainda 

forte volatilidade quanto às dire-

trizes políticas a serem anunciadas 

por conta do reflexo dos desdobra-

mentos da Operação Lava-Jato ora 

em curso e da recuperação da eco-

nomia externa.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

..................................................
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i n v e st i m e n to S

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2014*

18,59%

14,05%

-51,51%

16,61%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS

Em milhões de R$ / dezembro 2014

* A rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro a dezembro.
** Rentabilidade líquida.

Plano Suplementação
da Média Salarial

4,94
69,41 27,321%
3% 2%

1.672,63
94%

Plano 35% da Média Salarial

337,38
93%

15,06 7,241%
4% 2%

2,01

Plano Milênio

86,87
82,42 62,344%
4% 3%

1.782,29
89%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
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80,00%

100,00%

140,00%

120,00%

O histórico da Meta Atuarial dos planos 35% e Suplementação informado em edições anteriores sofreu alteração visando refletir a Meta Atuarial de INPC+3,5% a.a., retroativa ao Exercício de 2012, 
conforme Premissa Atuarial aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, registrada em Ata nº 284 de novembro/2013 com o objetivo de atender ao Ofício 5020/CGAT/DITEC/PREVIC de 2013.

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado

Suplementação - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Milênio - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Plano 35% da Média Salarial

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

120,00%

100,00%

140,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

55,44% 66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99%

55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97%

Plano Suplementação da Média Salarial

0,00%

20,00%
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60,00%
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140,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97%

Plano Milênio
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você sabe se seus
DADOS CADASTRAIS
estão atualizados?

T    er um banco de dados 
com informações cor-
retas e atualizadas sobre 
os participantes e seus 
dependentes legais é 
fundamental para qual-
quer entidade, pois, é a 

partir desse cadastro que a CBS avalia o com-
promisso de cada plano de benefícios adminis-
trado e se relaciona com os seus participantes. 
Informações como tempo de contribuição, nú-
mero de dependentes, estado civil, sexo e data de 
nascimento são fundamentais, por exemplo, para 
simular o valor da aposentaria dos participantes. 
É comum pessoas com saldos de FGB seme-
lhantes terem expectativas de benefícios dife-
rentes por conta da própria idade, do número 
de filhos ou da idade do cônjuge.
Portanto, se você teve um filho(a), casou, se 
separou, tem um companheiro(a) ou mudou 
de endereço, telefone ou e-mail, lembre-se de 
atualizar suas informações na CBS Previdência. 
Um cadastro correto nos permite aprimorar ainda 
mais nossos processos e controles.

i n fo r m aç õ e s  e m  di a

Solicitar a alteração de algum dado 

do seu cadastro é rápido e fácil. 

Basta acessar o item “Formulários”, 

disponível na aba “Serviços” do site 

da CBS, escolher seu plano e preen-

cher o arquivo “Alteração de dados 

cadastrais”. Este formulário deve ser 

entregue pessoalmente em uma de 

nossas unidades de atendimento. 

Os participantes ativos que traba-

lham fora de Volta Redonda podem 

entregar o formulário na área de Re-

cursos Humanos da sua empresa. 

Já os participantes que optarem por 

enviar o formulário pelos Correios 

devem fazer o reconhecimento de 

firma da sua assinatura. O endereço 

para envio é Rua 25 A, nº 153, Vila 

Santa Cecília – Volta Redonda/RJ –

CEP: 27260-160 (A/C da Coordena-

ção de Relacionamento).

CONFIRA COMO
ATUALIZAR SUAS

 INFORMAÇÕES
...............................................
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continua na próxima edição!continua na próxima edição!

As tábuas atuariais são tabelas de probabilidades que servem para medir se um evento se concretizará ou não. 

Elaboradas a partir de estudos sobre dados populacionais, elas possuem premissas que são utilizadas em 
cálculos atuariais, juntamente com outras hipóteses, para a mensuração do compromisso de cada plano de 
benefícios com os seus participantes. Confira mais detalhes:

Atualmente, a CBS Previdência utiliza as seguintes tábuas para os seus planos de benefícios:

Tábua de Mortalidade Geral: considera a expectativa de vida e morte, já 
determinada, de uma população em função da idade.

Tábua de Mortalidade de Inválidos: assim como a Tábua de Mortalidade 
Geral, é uma tabela utilizada para apurar probabilidades de vida e morte 
em função da idade, porém, de uma população de inválidos.

Tábua de Entrada em Invalidez: é utilizada para apurar a probabilidade 
de entrada em invalidez de uma população em atividade, também em 
função da idade.

(1) Tábua suavizada em 10%.
(2) Ajustada, com redução da probabilidade de morte em 1% para todas as idades.
(3) Com probabilidades de ingresso em invalidez multiplicadas por 2.
(4) Por ser da modalidade Contribuição Definida, o Plano CBSPREV não possui cálculos atuariais. 

Saiba mais
De acordo com a AT 2000, a expectativa de vida atualmente é de 85 anos.

Já ouviu falar em
tábuas atuariais?
Já ouviu falar em
tábuas atuariais?

a

a

a

e d u caç ão  p r e v i d e n ci á r i a

Tábuas adotadas 
na Avaliação 

Atuarial de 2014
Plano 35% Plano Suplementação Plano

Milênio
Plano CBSPREV 

Namisa
Plano CBSPREV 

(4)

Tábua de
Mortalidade Geral AT 2000 (1) AT 2000 (1) AT 2000 AT 2000 -----

Tábua de
Mortalidade de 

Inválidos
Winklevoss (2) Winklevoss (2) Winklevoss (2) Winklevoss (2) -----

Tábua de Entrada 
em Invalidez Mercer Disability (3) Mercer Disability (3) Mercer Disability (3) Mercer Disability (3) -----



Receita
Especial

Queijadinha

Confira mais uma das delícias

testadas e aprovadas pelos

frequentadores do Hotel Escola

Bela Vista, um dos mais tradicionais 

da cidade de Volta Redonda.

Ingredientes:
- 400g de açúcar
- 250g de coco ralado
- 130g de queijo parmesão
- 9 ovos
- 70g de margarina

Modo de preparo:
Derreta a manteiga e misture todos os ingredientes. 

Coloque a massa em forminhas de papel nº 03 e, em segui-
da, em forminhas de empada do mesmo tamanho.

Leve ao forno para assar (150ºC) por 40 a 50 minutos. 
Porém, fique atento: após 30 minutos, enfie um palito em 
cada doce para verificar a textura. 

Rendimento: 40 unidades.


