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No dia 17 de julho, a CBS Previdência completou 56 anos. 

Durante todo esse período, trabalhamos com empenho e de-

dicação para proporcionar uma aposentadoria tranquila aos 

nossos mais de 33 mil participantes. 

Nosso objetivo principal é oferecer segurança e prestar servi-

ços com excelência aos trabalhadores que confiam à entidade 

seu valioso patrimônio.

A construção da nossa história é fruto da união e do esforço de 

participantes, assistidos, colaboradores e patrocinadores. Por 

isso, ao celebrar mais um aniversário, agradecemos a todos 

que fizeram parte dessa jornada e compartilharam conosco 

sonhos, desafios e conquistas. 

Fundada em 1960, a CBS Previdência é o quinto Fundo de 

Pensão mais antigo do Brasil. Atualmente, possui mais de 33 

mil participantes e administra cinco planos de benefícios: 

Plano de 35% da Média Salarial, Plano de Suplementação da 

Média Salarial, Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano 

Milênio, Plano CBSPREV Namisa e Plano CBSPREV.

A entidade acumula um patrimônio de R$ 4,88 bilhões e tem 

como patrocinadores a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) – patrocinador principal –, a Minérios Nacional S.A., a 

Congonhas Minérios S.A., a Nacional Minérios S.A. (Namisa) 

e a própria CBS Previdência.

Perfil
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Nossas histórias
são as suas
Confira a seguir depoimentos de alguns dos nossos mais de 33 mil participantes. >>
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Luiz Carlos da Cruz

“Comecei minha vida profissional na CSN como estagiário SENAI em 1989. Ao longo desses 27 
anos de trabalho, foi com muita iniciativa, curiosidade, dedicação e aprendizado que pude compar-
tilhar conhecimentos, crescer e me desenvolver profissionalmente. Conhecido como Jabura, sem-
pre atuei na área de Produção de Usina e, atualmente, trabalho com o desenvolvimento dos Rela-
tórios de Indicadores de Desempenho de Produção. Para mim, a CBS é a forma mais inteligente de 
conseguir uma aplicação que me garanta uma tranquilidade na fase da aposentaria. Em um primei-
ro momento, a vejo como uma forma de poupança extra, além da previdência oficial, mas, como 
o benefício do governo tende a ficar cada vez menor, essa é a minha garantia de continuidade de 
renda. Na aposentadoria, pretendo ter um padrão de qualidade de vida maior do que tenho como 
trabalhador da CSN e a CBS é hoje o meu pilar e o meu trunfo para atingir esta grande meta.”

5 6  a n o s
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“Ingressei na CSN no dia 8 de junho 
de 1977, após cursar Eletrônica Indus-
trial na ETPC. Nos primeiros anos, 
trabalhei na manutenção eletrônica 
das áreas do Pátio de Matérias Primas, 
Sinterizações e Alto Fornos. Em 1984, 
fui transferido para o Escritório Cen-
tral para integrar um grupo formado 
com o objetivo de confeccionar cartões 
de controle dos painéis da UPV em 
substituição aos importados de difícil 
aquisição. Neste período, passei a exer-
cer, também, a função de projetista de 
layouts de cartões de circuito impresso. 
Mais tarde este grupo foi transferido 
para o interior da UPV e anexado ao 
Laboratório de Eletrônica, no qual tive 
a oportunidade de participar do grupo 
de CCQ denominado Circuito Explí-
cito, que obteve várias premiações no 
Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A 
CBS Previdência sempre foi importante 
em minha vida e de minha família, pois 
seus benefícios e convênios permitiram 
o nosso bem estar. Ao me desligar da 
CSN, em 2007, optei por me aposentar 
e receber uma pensão mensal da enti-
dade, o que tem garantido o nosso pa-
drão de vida e um ótimo reforço finan-
ceiro para a família. Atualmente, atuo 
na área da educação e os meus planos 
para o futuro incluem a mudança para 
um grande centro urbano e a CBS, por 
meio dos seus benefícios, é fundamen-
tal para garantir o planejamento e a 
realização destes planos.”

Elias Izaias

A CBS Previdência sempre foi 
importante em minha vida e
de minha família, pois seus
benefícios e convênios
permitiram o nosso bem estar.
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“Ingressei na CSN no dia 14 de junho de 
1989 e, desde então, já exerci as funções de 
manobreiro, guarda patrimonial e auxiliar 
administrativo. Atualmente, trabalho como 
analista de administração de pessoal na Ge-
rência de Desenvolvimento e Administração 
de Recursos Humanos. A CBS Previdência é 
muito importante em minha vida, pois, além 
de ser confiável e transparente, a entidade está 
me educando e ajudando a economizar agora 
para que eu tenha um futuro melhor. Todos 
os meses, reservo uma parte do meu salário e 
tenho também a contribuição da CSN, o que 
aumenta ainda mais o meu saldo. Dificilmen-
te eu faria isso se o meu desconto não fosse 
direto na fonte. Ainda bem que temos a CBS, 
é um privilégio de poucos no Brasil. Com a 
ajuda de Deus, desejo me aposentar, ter um 

Edson Alves

5 6  a n o s

futuro tranquilo, passear bastante e, com o 
benefício da CBS, espero ter e dar uma qua-
lidade de vida melhor para a minha família e 
fazer coisa novas, que hoje não são possíveis, 
como investir em cursos para a minha filha e 
viagens internacionais.”

a entidade está me educando
e ajudando a economizar 
agora para que eu tenha
um futuro melhor.

““

5 6  a n o s
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“Comecei a trabalhar na CSN há cerca de 
4 anos e, além de contribuir com o meu 
conhecimento, também adquiro novas 
experiências continuamente na área de 
gestão de pessoas. A CBS Previdência é uma 
importante aliada na nossa trajetória pro-
fissional, pois, enquanto nós contribuímos 
para o desenvolvimento dos nossos colegas 
de trabalho, a CBS cuida do nosso futuro e 
de nossa família. Meu plano é desfrutar a 
vida com minha família e, ao me aposentar, 
sei que por ser participante da entidade terei 
mais segurança financeira para transformar 
esse desejo em realidade.”

“Minha trajetória começou há 26 anos. Em 
1990, entrei na Prada e, somente em 2009, fui 
transferido para a CSN. Sempre atuei na área 
de Recursos Humanos e, atualmente, estou 
na Gerência de Desenvolvimento e Adminis-
tração de Recursos Humanos. Com o passar 
do tempo, começamos a dar mais atenção 
e a nos preocupar com o futuro e fico mais 
tranquilo por saber que posso contar com um 
plano de previdência privada como o da CBS. 
Não tenho ainda uma definição sobre como 
utilizarei esse benefício no futuro. Hoje, 
penso apenas em continuar contribuindo e 
acompanhando a evolução do meu investi-
mento por meio dos informativos divulgados 
pela entidade.”

Wilham Brügge

Mario Sergio Biondi

5 6  a n o s
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Manoel Ladistony

“Entrei na CSN como enge-
nheiro mecânico em 1987. 
Trabalhei na Usina por 5 anos 
e, depois, fui para o setor de 
Logística, inicialmente no 
Porto do Rio e, em seguida, 
no Porto de Itaguaí, onde 
permaneci por mais 24 anos 
até me aposentar. Assim que 
assinei o contrato com a CSN 
me associei à CBS e, com o 
passar dos anos e o nascimen-
to e crescimento dos filhos, 
vi que a entidade era um dos 
maiores legados da CSN para 
a minha vida, bem como para 
o futuro da minha família. A 
CBS sempre me socorreu nos 
momentos de apuros e foi tão 
importante na minha vida que 
hoje pago previdência privada 
complementar para os meus 
dois filhos. Esse estímulo foi 
proporcionado pelos benefí-
cios que a entidade me pro-
porcionou ao longo dos anos. 
Valeu muito a pena! Entre os 
meus planos para o futuro está 
poder gozar de uma aposenta-
doria um pouco maior que a 
do mercado e, com isso, poder 
passear, viajar, curtir minha 
família e ajudar meus filhos na 
faculdade com mais tranqui-
lidade. Parabéns à CBS pelos 
seus 56 anos!”

com o passar dos anos e o
nascimento e crescimento dos 
filhos, vi que a entidade era um
dos maiores legados da CSN para
a minha vida, bem como para o
futuro da minha família. Parabéns
à CBS pelos seus 56 anos!

5 6  a n o s
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“Minha trajetória na CSN começou em 1988 na 
FEM – Fábrica de Estruturas Metálicas, quando 
fui contratada para trabalhar na Reforma do 
Alto Forno nº 2 pela SCM – Superintendência 
de Construção e Montagem –, atuando nas 
áreas de almoxarifado, programação e PUV – 
Prefeitura da Usina (atual GDI). Em 2000, fui 
trabalhar na GAL, onde atuei como expedidora, 
técnica e supervisora de escoamento, função 
que exerço até hoje no Entreposto Central I. A 
CBS está presente na minha vida desde a época 
dos meus pais, Walter e Jorgina (funcionários 
aposentados da CSN), que tinham orgulho de 
serem de uma geração que fundou a entidade. 
Ambos sempre tiveram a preocupação de passar 
para os filhos a importância da CBS ao longo da 
vida profissional e, principalmente, na comple-
mentação previdenciária recebida no momento 

Emili Barbosa 

5 6  a n o s

da aposentadoria. Eu, como filha, pude ver essa 
diferença na vida dos meus pais e fui associada 
da CBS na FEM e continuei pela CSN, dada a 
sua importância em minha vida. Entre os meus 
planos para o futuro estão a preparação e o 
planejamento da minha aposentadoria, na qual 
a CBS mais uma vez fará toda a diferença.”

EU, como filha, pude ver
essa diferença na vida
dos meus pais.

““
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Alan Azevedo e Anacleto Azevedo

“Quando entrei na CSN, há 30 anos, meu pai me obrigou a aderir ao plano de previdência da CBS. 
Não queria mais esse desconto no meu salário, mas agora que estou próximo da aposentadoria, 
vejo o quanto esse benefício é importante e me trará amparo e tranquilidade nessa nova fase. A 
prova viva disso é meu pai, aposentado pela CBS há 30 anos e ainda com esse sorriso de garoto.” 

Para conhecer mais detalhes sobre a história de Alan de Azevedo e seu pai Anacleto, clique aqui 
e assista o vídeo.

5 6  a n o s

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Multimidia
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www.cbsprev.com.br
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Buscando incentivar a reflexão e au-
xiliar no planejamento financeiro e na 
concretização de projetos e sonhos, a 
CBS Previdência realizou nos dias 02 e 
09 de agosto duas oficinas com foco em 
educação financeira para os alunos do 
Grupo Avançado do Garoto Cidadão, 
projeto da Fundação CSN.
Os encontros, que aconteceram em 
Volta Redonda (RJ), tiveram duração 
de aproximadamente 2h30 cada e con-
taram com a participação de quase 20 
jovens com idades entre 14 e 16 anos. 
De forma leve e bem humorada, a 
primeira oficina abordou temas como 
orçamento familiar, consumo cons-
ciente, economia doméstica, o peri-
go dos pequenos gastos do dia a dia, 
endividamento e os cuidados com o 
cartão de crédito e com a contratação 
de empréstimos. A apresentação con-
tou ainda com a exibição de diversos 
vídeos, o que deixou o encontro mais 
dinâmico e interativo. 
Já a segunda oficina teve como foco o 
tema empreendedorismo. O objetivo 
foi mostrar aos jovens que para ter o 
seu próprio negócio é preciso muito 
mais do que uma boa ideia e reforçar 
a importância de um planejamento 
detalhado, organização, pesquisa de 
mercado, rede de contatos e controle 
rigoroso de receitas e despesas. Para 
ilustrar a teoria, o encontro contou 
com a exibição de alguns vídeos de jo-
vens empreendedores e com o depoi-
mento de Bruno e Matheus. Ambos 
são estagiários da CBS Previdência 
e, desde o início do ano, mantém seu 
próprio negócio de fabricação e ven-

CBS 
realiza
oficinas 
para os 
jovens do 
projeto
Garoto
Cidadão

D E  B E M  C O M  AS  C O N TAS
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da de brownies. Com o nome Bruno’s 
Brownie, a iniciativa tem feito muito 
sucesso.
Após a realização das duas oficinas, os 
alunos receberam o desafio de criar 
uma música e/ou uma esquete utilizan-
do o que aprenderam nos encontros. O 
resultado deste trabalho será apresenta-
do em setembro.
As oficinas sobre educação financeira 
foram mais algumas das ações feitas 
pela CBS em parceria com a Fundação 
CSN e fazem parte do CBS Perto de 
Você, nosso programa de educação pre-
videnciária e financeira. Confira depoi-
mentos de quem participou:

“Recebemos a visita do grupo de fun-
cionários da CBS para a oficina de Edu-
cação Financeira. A oficina foi muito 
bem recebida pelo grupo, afinal, como o 
tema não é abordado regularmente nos 
meios em que nós, educandos, convive-
mos, o interesse de todos era grande. O 
material utilizado foi de fácil entendi-
mento e a dinâmica abordada e a co-
municação foram excelentes, fazendo a 
diferença. Foram encontros produtivos, 
que agregaram conhecimento e expe-
riências para nós, educandos”. Isabelle 
Nascimento Veloso - educanda

 “A oficina realizada pelos funcionários 
da CBS foi bem dinâmica e consegui-
mos entender com facilidade o assunto 
abordado. Com o trabalho, aprendemos 
como empreender e como ganhar nosso 
próprio dinheiro. O encontro foi bem 

produtivo e saímos muitos satisfeitos”. Maysa 
Cristine da Silva - educanda

 “A oficina foi muito importante, trazendo co-
nhecimento para o Grupo Avançado, ensinando 
como administrar o nosso dinheiro e refletindo 
sobre como desenvolver uma mente empreende-
dora. Iniciativa, perseverança, coragem para cor-
rer risco, saber planejar, eficiência e qualidade, 
rede de contatos e liderança”. Ana Júlia França 
Cassimiro Nascimento - educanda
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Olá, pessoal! Na edição passada 
iniciamos nosso tópico sobre Fundos 
de Investimentos. Naquela ocasião 
comentei que, a meu ver, os fundos 
de investimentos possuem algumas 
grandes vantagens em relação ao 
investimento individual: gestão 
profissional, poder de negociação e 
diversificação da carteira. Porém, 
para aqueles fundos que prometem 
render somente o CDI, sem estraté-
gias mais aprimoradas que deman-
dem maior empenho do gestor, os 
famosos Fundos DI, sugeri que não 
se pague taxa de administração aci-
ma de 1%, pois por este custo você 
mesmo pode comprar um Título do 
Governo Federal diretamente no site 
do Tesouro Direto.  :) 

Hoje, gostaria de elencar as clas-
ses de Fundos de Investimentos 
ofertadas aos investidores comuns. 
Sim, porque existirão outras classes 

voltadas para investidores quali-
ficados. Falei grego? Então vamos 
esclarecer: a CVM, órgão regula-
dor e fiscalizador dos Fundos de 
Investimentos no Brasil, classifica 
as pessoas físicas em investidores 
profissionais (pessoas físicas com 
investimentos acima de R$ 10 mi-
lhões) e investidores qualificados 
(pessoas físicas com investimentos 
acima de R$ 1 milhão), permi-
tindo que eles tenham acesso a 
modalidades de investimentos não 
permitidas às pessoas comuns, isso 
porque o órgão regulador entende 
que estes investidores teriam maior 
conhecimento sobre os riscos ine-
rentes às operações oferecidas pelo 
mercado financeiro.

Logo, vamos focar nas classes de 
fundos de investimentos regula-
mentadas pela Instrução CVM 
555/2014 destinadas às pessoas físi-

cas de uma forma geral. Teremos, 
então, os fundos de Renda Fixa, 
Ações, Multimercado e Cambial.

Os fundos de Renda Fixa têm 
como fator principal de risco a 
variação das taxas de juros e dos 
índices de preços. Nessa categoria, 
iremos encontrar nas prateleiras 
dos bancos e das corretoras os 
seguintes fundos:

• Fundos DI: sua composição prin-
cipal serão ativos que acompanhem 
a variação do CDI. Estes fundos 
são recomendados como uma al-
ternativa à poupança, pois rendem 
um pouquinho mais e suas cotas 
não apresentam variação negativa, 
pois tratam-se de ativos que segui-
rão o CDI. Logo, quanto maior for 
a taxa de juros brasileira, maior 
será a remuneração destes fundos; 
porém, caso ocorra uma queda na 

Flávia Dias, Gerente 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. Membro da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da ABRAPP. 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 de Investimentos da CBS Previdência }

Conheça as classes de Fundos 
de Investimentos ofertadas aos
investidores comuns.

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

Por Flávia Dias

Fundos de 
Investimentos
PARTE II }

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

i n v e st i m e n to  e m  pau ta
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.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

taxa de juros, o fundo começará 
a render menos que o habitual. 
Exemplo: a taxa de juros no Brasil 
está em torno de 14,13% a.a., logo, 
um fundo desta modalidade rende-
ria algo em torno de 1,10% ao mês. 
Caso esta mesma taxa de juros caia 
para 10% a.a., logo, a rentabilidade 
mensal do seu fundo passará a ser 
algo em torno de 0,79% ao mês. 
Seu fundo está rendendo menos? 
Isso é reflexo dos custos embuti-
dos, tais como Taxa de Adminis-
tração, custos de auditoria, fiscali-
zações CVM e etc. Por isso, sempre 
devemos ter muita atenção na Taxa 
de Administração cobrada, pois 
esta pode variar bastante de fundo 
para fundo.

• Fundos de Renda Fixa: neste tipo 
de fundo o gestor seguirá a melhor 
estratégia levando em consideração a 
perspectiva da taxa de juros no Bra-
sil. Ele poderá mesclar ativos que se-
guem o CDI com ativos com taxas de 
juros pré-fixadas. Este tipo de fundo 
exige mais expertise do gestor, pois 
ele precisará adiantar a tendência da 
taxa de juros. Quanto mais ativos 
com taxa pré-fixada compuserem a 
carteira do fundo, maiores serão as 
chances da cota poder ter variação 
negativa, caso os juros voltem a subir. 
É importante lembrar que, quando 
compramos um ativo com taxa pré-
fixada, estamos apostando na queda 
das taxas de juros. Isso significa que 
travamos um rendimento acreditan-
do que, no futuro, este rendimento já 
não existirá.

• Fundos de Crédito: são fundos 
que podem investir mais de 50% 
do patrimônio em títulos privados. 
Esses títulos são emitidos por com-
panhias abertas, como Petrobras, 
Vale, e por Bancos, como Itaú, Bra-
desco, dentre outros. O risco deste 
investimento está na qualidade dos 
títulos que os gestores irão comprar 
para o fundo. Caso você decida 
investir em um fundo que leve no 
nome “Crédito Privado”, sua aten-
ção deve estar voltada para o nível 
de risco permitido na política de 
investimento do fundo. Se forem 
ativos de baixo risco de crédito, 
isso significa que o fundo compra-
rá somente títulos de empresas de 
primeira linha com menor risco de 
falência ou calote. Por outro lado, 
se os ativos forem de alto risco de 
crédito, então, o risco de calote vai 
ficando maior. O mais importan-
te é: quanto maior for o risco do 
investimento, maior deve ser a taxa 
de retorno exigida pelo investi-
dor. Procure saber quais os ativos 
existentes na carteira do fundo e 
quanto eles pagam de rendimento. 
Para valer a pena correr este risco, 
o rendimento deve ser maior que 
o CDI ou maior que o rendimento 
do título do governo com mesmo 
vencimento. 

• Fundos de Índice de Preço: são 
fundos que possuem mais de 80% 
do seu patrimônio atrelado a algum 
índice de inflação acrescido de uma 
taxa de juros real. Como as taxas de 
juros reais são pré-fixadas, então, 

em caso de um aumento nas taxas 
de juros de mercado, estes fundos 
poderão gerar cotas negativas. Ou 
seja, se a sua estratégia é se proteger 
da inflação e se você acredita que os 
juros reais irão cair no Brasil, então, 
esta é a modalidade de investimento 
adequada para você. Estes fundos 
apresentam bastante volatilidade 
devido à marcação a mercado dos 
seus ativos. Lembrando: a taxa de 
juros nominal no Brasil está em 
14,13% a.a. e a inflação acumula-
da em 12 meses está em torno de 
9% a.a., então, se fizermos uma 
continha simples de 14,13% - 9% 
teremos uma taxa real de 5,13%. 
Essa é a maneira mais simples de 
sabermos quanto é a taxa de juros 
real atual no Brasil para, assim, 
podermos traçar nosso cenário fu-
turo e decidir nossa estratégia. Faça 
simulações e verifique qual a sua 
expectativa para a taxa de juros real 
brasileira. Para isso, você precisará 
supor a inflação e a taxa de juros 
nominal no futuro. ;)  

Ah!!! Muito importante: o rendi-
mento do seu fundo de Renda Fixa 
ainda será taxado pelo Imposto de 
Renda (IR). Não se esqueça!
Bem, pessoal, por hoje é só! Acredito 
que tenhamos aprendido bastante 
coisa nessas breves linhas. No nosso 
próximo encontro, daremos segui-
mento à descrição das demais moda-
lidades de fundos de investimentos.  

Abraços e até lá!
Flávia Dias

i n v e st i m e n to  e m  pau ta

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

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2016*

14,18%10,56%

156,48%

5,82%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / julho 2016

Plano Suplementação
da Média Salarial

9,80
76,71 25,941%
3% 2%

1.875,86
94%

Plano 35% da Média Salarial

363,78
93%

16,64 7,121%
4% 2%

3,99

Plano Milênio

227,96
91,09 74,009%
4% 3%

2.082,60
84%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

i n v e st i m e n to s

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* Rentabilidade acumulada até julho de 2016.
** Rentabilidade líquida.

Plano 35% da Média Salarial

0,00%

50,00%

100,00%

200,00%

150,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 232,03%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 9,09%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 123,20%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 113,54%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 55,90%

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

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

55,44% 66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99% 195,62% 221,42%

55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 8,73%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 123,51%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 113,54%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 55,90%

Plano Suplementação da Média Salarial

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26% 138,79% 191,08%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 9,91% 21,90%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91% 112,23% 130,25%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 113,54%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 55,90%

Plano Milênio - cota
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Os recentes acontecimentos têm co-
locado a economia mundial frente a 
grandes desafios. Um deles é a saída 
do Reino Unido da União Europeia. As 
consequências dessa decisão ainda são 
incertas, mas especialistas apontam que 
haverá impactos negativos para a eco-
nomia britânica, do contrário poderia 
incentivar outros países membros a se-
guirem o mesmo caminho e este é um 
grande temor dos dirigentes do bloco. 
Nos EUA, os indicadores dos últimos 
meses apontam crescimento estável, 
impulsionado principalmente pelo 
mercado doméstico. O crescimento do 
PIB, de acordo com o Departamento 

No Brasil, o cenário político continua 
atraindo as atenções. Principalmente 
por conta do julgamento do processo 
de impeachment da presidente afas-
tada, Dilma Rousseff, que ocorrerá no 
Senado Federal no final de agosto.
Muitos agentes de mercado avaliam 
que com esta definição, a equipe eco-
nômica do governo deve ganhar força 
para formular e aprovar no Congresso 
Nacional as medidas de ajuste da eco-
nomia, tendo em vista a necessidade 
de profundas mudanças para conter a 
crescente trajetória dos gastos públicos. 
Dentre as reformas a serem enviadas ao 
Congresso, destaca-se a da previdên-
cia, que é uma das mais importantes e 
a que deve enfrentar maior resistência 
para aprovação. Projeções do governo 
federal apontam que continuando com 
o modelo e as regras atuais, o déficit da 

de Comércio do EUA, ficou em 1,1% 
no segundo trimestre, um pouco acima 
dos 0,8% registrados no período ante-
rior. Contudo, este crescimento, talvez, 
ainda não seja suficiente para sustentar 
uma alta nas taxas de juros básicas da 
economia pelo FED (Banco Central 
Americano). Paralelo a tudo isso, ainda 
há a disputa eleitoral para presidente, 
que está em curso, e os possíveis efeitos 
dos acontecimentos econômicos vin-
dos do exterior, o que adiciona ainda 
mais incertezas. Dessa forma, agentes 
de mercado estão muito cautelosos 
quanto ao momento em que o FED irá 
mexer nos juros da economia.

previdência deve chegar a R$ 200 bi-
lhões em 2020, sendo que a estimativa 
para 2016 é de R$ 133 bilhões.
Por outro lado, em sondagem feita pela 
FGV, o índice de confiança do consu-
midor vem subindo nos últimos meses. 
Chegou a 76,7 pontos em julho, alta de 
7,57% em relação ao mês anterior. Isso 
sugere uma melhora nas expectativas 
da população em relação à economia. 
Outro importante indicador é o índice 
de confiança da indústria, que fechou o 
mês de julho em 87,1 pontos, seu maior 
nível nos últimos 8 meses.
Medida pelo IBGE, a inflação oficial 
(IPCA) de julho ficou em 0,52%, mos-
trando alta em relação ao mês anterior 
e chegando a 8,74% no acumulado de 
12 meses. O Banco Central (BC) mos-
tra disposição em continuar firme no 
propósito de fazer a inflação convergir 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

A China, também, vem mostrando 
nos últimos meses crescimento estável, 
dentro das expectativas de mercado. 
No segundo trimestre, os dados ofi-
ciais mostraram crescimento do PIB 
de 6,7% a.a., resultado em linha com a 
meta definida pelo governo chinês, que 
varia entre 6,5% e 7% a.a..

para o centro da meta, que é de 4,5% a.a.. 
As condições macroeconômicas ainda 
não mostram estar favoráveis para uma 
diminuição na taxa básica de juros da 
economia (Selic), que permanece em 
14,25% a.a..

i n v e st i m e n to s
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Dicas e cuidados para continuar a cuidar 
da saúde na estação.

Frio é sinal de mais tempo na cama para aproveitar o 

cobertor quentinho. Mas, para quem não abre mão de 

ser saudável, o tempo gelado não deve impedir a prática 

de exercícios físicos, mesmo que seja apenas uma ca-

minhada. No inverno, é comum sentir mais fome, pois as 

calorias adquiridas pelos alimentos ajudam a manter o 

corpo aquecido. Isso acontece de maneira natural e fun-

ciona como uma proteção para o organismo. Portanto, 

para manter o corpo em forma na estação mais fria do 

ano, além de espantar a preguiça, é preciso fazer boas 

escolhas na alimentação.

O coordenador de Fitness e Lazer do Recreio, Deivison 

Ritson, esclarece que, o gasto de energia no inverno tam-

bém aumenta, o que favorece a perda de calorias ao pra-

ticar esportes ou exercícios. “Os excessos na alimenta-

ção podem ser compensados com caminhada, corrida ou 

outra modalidade esportiva. Além dos benefícios para o 

corpo, a liberação de endorfina ajuda a promover a sen-

sação de bem-estar, o que pode ser excelente para quem 

costuma ficar mais deprimido no tempo frio”, acrescenta.

Investir em uma dieta rica em vitamina C é importante não 

só para minimizar a ação dos radicais livres, mas também 

Inverno x exercícios físicos

dicas  d e  sa ú d e



Inverno x exercícios físicos

dicas  d e  sa ú d e
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dicas  d e  sa ú d e

para ajudar na prevenção contra doenças respiratórias 

comuns da época, como resfriado e gripe. Os alimentos 

mais ricos em vitamina C são pimentão amarelo, moran-

go, mamão, kiwi, manga, laranja e brócolis. Alimentos 

que contêm probióticos, como iogurtes e leites fermenta-

dos, também fortalecem o sistema imunológico.

Uma das principais dúvidas sobre exercícios no inver-

no é em relação ao tipo de roupa ideal para caminhar, 

correr ou malhar. “Para diminuir a perda de calor do cor-

po, as roupas devem ser apropriadas para o frio, como 

calça e blusa de manga comprida, e, ao mesmo tempo, 

confortáveis”, recomenda Deivison. Nas lojas de roupas 

esportivas é possível encontrar roupas térmicas, que, 

além de auxiliarem no controle do suor, são fáceis de 

tirar conforme o corpo vai se aquecendo. 

O coordenador afirma ainda que a melhor opção para 

não ter erro na prática de exercícios físicos, seja no frio 

ou no calor, é buscar auxílio de um educador físico.

Rua 21, nº 501 -
Vila Santa Cecília 
Volta Redonda/RJ

Mais informações: 
(24) 3343-4297

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

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

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

RECREIO DO
TRABALHADOR
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Experimente e veja o resultado: identifique algum gasto 

que lhe pareça pequeno, mas que seja habitual. Usan-

do o exemplo acima, some a despesa diária do cho-

colate após o almoço. Imaginando que um chocolate 

custa R$ 4, ao final do mês, a despesa será de R$ 120 

e, no ano, o gasto não previsto pode superar R$ 1.400! 

Dá para imaginar quanto você gasta por mês (e por 

ano) com despesas que poderiam ser cortadas ou, ao 

menos, reduzidas? Procure estimar seus gastos invisí-

veis e coloque esse total em sua planilha de orçamento.

Caso você ainda não tenha o hábito de anotar suas 

despesas, não perca mais tempo.  Nosso hotsite conta 

com alguns tipos de planilhas de orçamento que podem 

te ajudar nessa tarefa. Confira aqui a que mais se ade-

qua às suas necessidades e mãos a obra.

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

Com informações do portal Finanças Práticas.

Cuidado com os gastos invisíveis
Por mais disciplinado que você seja, é provável que um fator esteja passando despercebido pelo seu 

controle: os gastos invisíveis! O cafezinho no início do dia, o chocolate depois do almoço, o chiclete da 

tarde... São pequenas despesas que fazem grandes estragos no bolso no final do mês se não forem in-

cluídas no seu planejamento.

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

Sabe onde verificar a cota, a rentabilidade ou o regulamento do seu plano de benefícios? E os endereços e 

horários de atendimento da CBS? Estas e inúmeras outras informações podem ser encontradas facilmente no site 

da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br).

Com visual moderno e um número reduzido de menus, o portal permite uma navegação dinâmica e tem seus con-

teúdos distribuídos de forma simples. Confira onde encontrar cada uma das informações que você precisa:

O site da CBS Previdência conta com a tecnologia responsiva, o que permite a visualização dos seus conteúdos 

também em tablets e smartphones. Acesse e tire suas dúvidas!

Confira onde encontrar as informações
que você mais precisa

n

Minha Conta: por meio des-
te canal, é possível consultar 
suas informações pessoais. 
Para isso, basta digitar o seu 
CPF e a sua senha.

Institucional: conheça a 
história, a missão, a visão 
e a composição dos órgãos 
administrativos da CBS.

Publicações: veja todas as 
publicações que desenvolve-
mos para você.

Serviços: acesse os nossos 
Simuladores e informações 
sobre Seguros e Empréstimos.

Fale Conosco: confira todos 
os nossos canais de relaciona-
mento, o canal de denúncias e 
consulte as respostas para as 
dúvidas mais frequentes.

Investimentos: consulte as 
informações financeiras.

Planos de benefícios: aqui 
estão disponíveis as principais 
informações sobre o seu plano 
de benefícios. Ao clicar no seu 
plano, você é direcionado para 
uma página com conteúdos 
como regulamento, formulários, 
rentabilidade, evolução patrimo-
nial, cota, tributação, imposto 
de renda, entre outros.

Acesso rápido: acesse facil-
mente serviços como Simula-
dores e Empréstimos.

Educação Previdenciária e 
Financeira: conheça o hotsite 
do CBS Perto de Você e confira 
as últimas ações do progra-
ma, nossos vídeos e cartilhas, 
diversos tipos de planilhas de 
orçamento, sugestões de leitura 
e dicas sobre temas como con-
sumo, investimentos, previdên-
cia complementar e crédito.



Informações:
(24) 3344-1900

Bela Vista
Restaurante

DIARIAMENTE um toque especial

Sábado: Feijoada e música ao vivo
Domingo: Assados, bacalhau ou leitão

Todos os dias, oferece cardápio completo e variado
com saladas, carnes, peixes, massas e opções diet.

buffet de sobremesa incluso

De segunda a sexta

SÁBADO E DOMINGO

Buffet à vontade

RS 49,00
de segunda a sexta

sábado e domingo

RS 56,00
Bebidas à parte

Segunda-feira: Grelhados
Terça-feira: Culinária mineira
Quarta-feira: Rabada
Quinta-feira: Culinária árabe
Sexta- feira: Peixes e frutos do mar

Isenção de taxa de serviço
Estacionamento gratuito


