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p r e staç ão  d e  c o n tas

Relatório 
Anual 2017
já está 
disponível

Com o intuito de prestar contas e seguindo 
os princípios da boa governança, o relató-
rio apresenta detalhes das ações feitas para    
atingirmos a nossa Missão e os objetivos 
definidos no planejamento estratégico.
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p r e staç ão  d e  c o n tas

A CBS Previdência publicou, em 
abril, seu Relatório Anual 2017. O 
documento traz um retrato do que 
fizemos durante o ano e relata de 
forma simples e completa os prin-
cipais resultados alcançados e os 
projetos desenvolvidos para oferecer 
a você, nosso participante, serviços 
cada vez melhores.

Com o intuito de prestar contas e 
seguindo os princípios da boa gover-
nança, o relatório apresenta detalhes 
das ações feitas para atingirmos a 
nossa Missão e os objetivos definidos 
no planejamento estratégico. Além 
disso, buscamos fomentar entre 
todos os nossos públicos a impor-
tância de investir em um plano de 
previdência complementar.

Elaborado internamente e a partir 
de informações fornecidas pelas di-
versas áreas da entidade, o relatório 
está em linha com os nossos valo-
res, que prezam pela credibilidade e 
pela transparência.

O Relatório Anual 2017 está dispo-
nível no site da CBS Previdência em 
duas versões: completa e resumida. 
Clique aqui e confira!

Os demonstrativos contábeis e 
pareceres desse período também já 
foram publicados.

https://www.cbsprev.com.br/conteudo/publicacoes/arquivos/2BE2BD1034DF9FAA3FAEA1258D1E9702.pdf
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ca dast ro  e m  di a

Atualize suas
informações na
cbs previdência

Se você teve um filho(a), se separou, casou, tem um(a) companheiro(a) 

ou mudou de endereço, telefone ou e-mail, lembre-se de alterar as

suas informações na CBS Previdência.>>

https://www.cbsprev.com.br
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ca dast ro  e m  di a

Você sabia que é a partir do cadastro que a 
CBS, entre outras coisas, calcula e paga os be-
nefícios dos seus participantes? Dados como 
tempo de contribuição, número de depen-
dentes, estado civil, sexo e data de nascimen-
to são essenciais para essa definição. 
Por isso, ter um banco de dados com infor-
mações corretas e sempre atualizadas sobre 
os participantes e seus dependentes legais é 
fundamental.
Essa atualização é importante para que 
possamos dimensionar os compromissos 
que teremos ao longo dos próximos anos 
e também para oferecer um atendimento 
cada vez melhor.
Solicitar a alteração de algum dado do seu ca-
dastro é rápido e fácil! Confira o passo a passo: 

Lembre-se que informações como endereço, telefone e e-mail também podem ser atualizadas por 
meio do Minha Conta. Veja como alterá-las: 

1. Entre no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br).

2. Digite o seu CPF e a sua senha no Minha Conta.

3. Acesse o item “Alteração”, localizado no menu superior da página.

4. Escolha qual item deseja alterar (endereço, telefone ou e-mail).

Caso não saiba a sua senha de acesso ao Minha Conta, clique em “esqueci minha senha” e ela será di-
recionada para o e-mail cadastrado na CBS. Se não tiver e-mail cadastrado, entre em contato conosco 
por um dos canais de Relacionamento disponíveis e verifique como solicitar.

1. Entre no site da CBS Previdência (www.cbsprev.com.br).
2. Clique no seu plano de benefícios.
3. Acesse o item “Formulários”, localizado no menu lateral esquerdo.
4. Abra, preencha e assine o arquivo “Alteração de dados cadastrais”.
5. Escolha uma das opções a seguir para entregar a sua solicitação de alteração de cadastro:

O Pessoalmente em nossas unidades de atendimento. Clique aqui para consultar os endereços.

O Pelos Correios com reconhecimento de firma por autenticidade da assinatura. O formulário deve ser 
encaminhado A/C da Coordenação de Relacionamento da CBS Previdência para o endereço:
Rua 25-A, nº 153 – Edifício Milênio – Vila Santa Cecília – Volta Redonda/RJ – CEP: 27260-160.

Para solicitar a alteração de seus dependentes, envie um e-mail para cbsatendimento@cbsprev.com.br.

(24) 3340-2700     www.vilahotel.com.br 

Restaurante e 4 salas modulares e flexíveis

Estrutura ideal para reuniões, treinamentos e confraternizações

Soluções personalizadas para atender o seu evento

https://www.cbsprev.com.br/Outros/CanaisDeRelacionamento


(24) 3340-2700     www.vilahotel.com.br 

Restaurante e 4 salas modulares e flexíveis

Estrutura ideal para reuniões, treinamentos e confraternizações

Soluções personalizadas para atender o seu evento
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

Olá, pessoal! O ano iniciou meio confuso 

para alguns dos nossos leitores, então, 

resolvi voltar em um assunto que acaba 

causando alguma confusão quando fala-

mos de investimentos. Estou me referindo 

à rentabilidade dos Títulos Públicos. Este 

tema já foi abordado diversas vezes em 

nossa coluna e em outros meios de Edu-

cação Financeira que disponibilizamos na 

CBS. Mas, como sempre surgem dúvidas, 

acredito que seja muito legal 

relembrarmos alguns conceitos.

Quando pensamos em títulos de Renda 

Fixa, costumamos atrelar uma rentabi-

lidade SEMPRE positiva a estes inves-

timentos, certo? Pois é... A maior parte 

da população pensa deste jeito. Mas, 

precisamos relembrar que a rentabili-

dade poderá OSCILAR entre positiva e 

negativa até que chegue a data efetiva de 

vencimento do título. Isso vai depender, 

primeiramente, do tipo de taxa de juros 

que foi negociado no título. Se o título 

tem uma taxa pós-fixada, significa que a 

rentabilidade acompanhará um indicador 

específico, como é o caso das LFTs, por 

exemplo, que são atreladas à taxa de cur-

to prazo da economia (SELIC). Logo, se 

a Selic estiver pagando 6% a.a., seu título 

será remunerado neste mesmo percentu-

al de juros. Mas, se a Selic cair a 3% a.a., 

seu título continuará a render positivo, 

porém, renderá menos. Então, no caso da 

LFT, a rentabilidade tende a ser sempre 

positiva, mesmo que seja menor do que 

já foi um dia. Porém, se por outro lado, 

comprarmos um título de Renda Fixa 

que seja remunerado a uma taxa de juros 

pré-fixada, a rentabilidade deste título 

poderá oscilar até que chegue seu venci-

mento. Vocês lembram o porquê? 

Para facilitar a compreensão, precisamos 

primeiro lembrar que a taxa de juros 

pré-fixada é aquela taxa que negociamos 

no momento da transação, logo, esta taxa 

não seguirá um indicador de mercado, 

mas será definida previamente. Ela pode 

ser vista como um DESCONTO. Igual 

quando você vai à uma loja e pede um 

desconto na compra de um produto. ;)

Imagine que você vai a uma loja e aquele 

celular bacana que deseja comprar está 

custando R$ 1.000,00. Mas, como você 

se programou durante o ano, conseguiu 

juntar este dinheiro e quer pagar à vista. 

Aí, você vai ao gerente da loja e faz uma 

proposta para comprar o mesmo celular 

por R$ 900,00. O que aconteceu aqui? 

Você obteve um desconto de 10% sobre 

o valor da vitrine, certo? Agora imagine 

que você tenha oferecido R$ 800,00 pelo 

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 }

Relembre alguns conceitos 
e tire suas dúvidas.

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

Por Flávia Dias

Voltando em
Títulos Públicos}

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

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

mesmo celular, logo, você teria obtido 

um desconto de 20% sobre o valor da 

vitrine. Essa é a ideia de uma taxa de 

juros pré-fixada. Ela funciona como um 

desconto. No jargão de mercado, cha-

mamos isso de “travar a taxa de juros de 

remuneração”. 

Agora, vamos entender como um investi-

mento com taxa de juros pré-fixada pode 

ter rendimento negativo: imagine que a 

sua intenção ao comprar o celular fosse 

fazer um investimento e não apenas para 

uso próprio, ou seja, você quer com-

prar e depois revendê-lo por um preço 

maior. Digamos que você, já sabendo 

que poderia comprar o celular na loja 

por R$ 800, negociou com um amigo 

que venderia este mesmo celular para 

ele por R$ 1.000,00. Como o seu amigo 

não tem dinheiro para lhe pagar agora, 

ele pediu que você guarde o celular, pois 

ele lhe pagará os R$ 1.000,00 no final do 

ano. Você aceitou e fecharam este acordo. 

Logo, se você aguardar até o final do 

ano para receber os R$ 1.000,00 do seu 

amigo, você terá tido uma rentabilida-

de de 20% neste período, que era o que 

você tinha definido no momento em que 

fechou o acordo com seu amigo, certo? 

Mas, imagine que no meio do ano, você 

precisou muito desta grana, pois houve 

um imprevisto na sua renda. Você terá 

que vender este celular para outra pessoa, 

pois seu amigo já disse que só tem o di-

nheiro no final do ano. E aí você procura 

um novo comprador para este produto. 

Mas, para isso, precisará negociar o preço 

novamente. Vamos considerar que você 

só conseguiu alguém que pagasse R$ 900. 

Se você decidir vender para esta pessoa, 

a rentabilidade do seu investimento cairá 

para 11%. E, se você precisasse vender 

urgentemente e só conseguisse alguém 

para pagar R$ 700? Aí você teria tido uma 

rentabilidade negativa de 14% pois decidiu 

vender para outra pessoa antes do tempo 

acordado com seu amigo. Entenderam?

O mesmo acontece com os títulos pré-fi-

xados do governo que são as LTN, NTN-B 

e NTN-F. Esses títulos negociam taxas de 

desconto pré-fixadas diariamente. Isso 

significa que, se hoje você comprou um 

título para receber 10% a.a., você SÓ 

receberá efetivamente esta remuneração 

SE não vender seu título até o venci-

mento. Pois, caso você deseje vender seu 

título antes do vencimento, deverá ir ao 

mercado para negociar uma nova taxa de 

remuneração para quem vai comprar este 

título. Como o mercado negocia, pratica-

mente, todos os dias este título, você po-

derá verificar qual a taxa de remuneração 

que está sendo negociada. Se esta taxa for 

menor do que aquela que você comprou, 

logo, seu título estará valendo mais, pois 

você estará dando um desconto menor 

do que o desconto que você obteve na 

época da sua compra. Mas, se ao contrá-

rio, esta taxa estiver maior, logo seu título 

estará valendo menos e sua rentabilidade 

será negativa, pois você estará dando um 

desconto maior do que o que você obteve 

no momento da sua compra. Assim, 

fica fácil entender que, quando compra-

mos um título de renda fixa pré-fixado, 

devemos ter em mente que a sua rentabi-

lidade será aquela pactuada no momento 

da compra SOMENTE SE você carregar 

o título até o vencimento. Mas, durante 

este caminho, você verá seu título perder 

e ganhar valor diariamente, podendo 

decidir se vende o título antes do prazo 

de vencimento ou se carrega até lá. Outro 

conceito bacana de termos em mente é 

que o preço do título funciona como uma 

gangorra: se a taxa de juros negociada no 

mercado sobe, o preço cai; e se a taxa de 

juros cai, o preço sobe. ;)

Espero que vocês tenham compreendido 

melhor este movimento e que, assim, não 

se apavorem ao observar a oscilação de 

preço desses títulos públicos. Lembrando 

que o mais importante é termos um pla-

nejamento adequado dos nossos inves-

timentos para que possamos levar estes 

títulos até o vencimento e, assim, obter 

a rentabilidade que planejamos desde o 

início. Sabemos que imprevistos acontecem 

e, por isso, devemos sempre destinar algum 

montante para investimentos de curto pra-

zo atrelados à taxa de juros pós-fixada. O 

melhor caminho é sempre a diversificação 

e um bom gestor para seus investimentos.

E nós, da CBS, estamos aqui para ajudá-los 

a cuidar do seu futuro financeiro. ;)

Convidamos a todos a conhecerem nosso 

site de educação financeira. Tem altas 

dicas lá! Clique aqui para acessar.

Um abraço e até a próxima! 

Flávia Dias

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

https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Nos EUA, a economia conti-
nuou aquecida neste primeiro 
trimestre de 2018. As reformas 
implementadas pelo presidente 
Donald Trump surtiram efeito 
e impulsionaram o crescimento. 
De acordo com o Departamento 
de Emprego do EUA, foram ge-
radas 103 mil vagas de trabalho, 
sem considerar o setor agrícola, 
o que sinaliza força nos setores 
de construção e varejo. Contu-
do, o país vem passando por al-
gumas tensões comerciais com a 
China, que podem prejudicar as 
exportações das duas economias 
e, ainda, afetar outras economias 
ao redor do mundo. Principal-

Na economia doméstica, os indicadores mos-
traram neste primeiro trimestre do ano que 
a retomada do crescimento foi gradual, sem 
muita força. Agentes de mercado atribuem 
esta perda de dinamismo ao fim do efeito da 
liberação do FGTS na economia, assim como 
às incertezas devido às eleições presidenciais.
Contudo, ainda há expectativas de que haja 
crescimento e que a tendência permaneça, ten-
do em vista o cenário de inflação e juros bai-
xos. O emprego e as condições de crédito vêm 
melhorando e não há, a princípio, restrições 
externas na economia.
De acordo com o CAGED, divulgado pelo 
IBGE, foram criados em março 56.151 postos 
formais de trabalho. O acumulado no ano é 
de 204 mil vagas criadas, crescimento ainda 
abaixo do esperado, porém, que mostra que 

mente, economias emergentes, 
que têm os americanos como 
principais compradores de seus 
produtos, uma vez que há expec-
tativas de imposição de barreiras 
de importação.
Na China, a economia mostrou 
continuidade da expansão, ainda 
que com menos força. De acordo 
com dados oficiais, no primeiro tri-
mestre, o crescimento foi de 6,8% 
e se mostrou estável em relação ao 
período final de 2017. Mesmo com 
as condições de crédito mais difí-
ceis e retração da indústria, devido 
ao forte consumo interno, este re-
sultado foi melhor que o esperado 
por agentes de mercado.

não houve destruição de vagas. A inflação 
oficial (IPCA) ficou em 0,09% em março e, 
no acumulado de 12 meses, está em 2,68%, 
abaixo da meta do Banco Central (BC), que é 
de 4,5% a.a..
A taxa básica de juros da economia (Selic) está 
em 6,5% a.a. e, diante dos indicadores e cenário 
favoráveis, há expectativa de que o BC efetue 
mais uma redução, chegando a 6,25% a.a..

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

A Europa apresentou no primeiro 
trimestre bons sinais de estabili-
dade de crescimento. A inflação 
ficou em linha com expectativas 
de mercado, devido, principal-
mente, aos preços dos alimentos 
e serviços. Dados divulgados pela 
Agência de Estatística da União 
Europeia (Eurostat) mostram que 
houve aumento inflacionário de 
1,4% no mês de março. Contudo, 
mesmo com a inflação abaixo da 
meta do Banco Central Europeu 
(BCE), as autoridades debatem se 
encerram o programa de recom-
pra de títulos. 

i n v e st i m e n to s
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O Plano CBSPREV teve início em nov/2013. Para demonstração neste gráfico, consideramos somente as informações 
a partir de 2014.
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1.    
Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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( APOSENTADORIA RENDA VITALÍCIA )

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

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

Milênio  BC - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado
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15,18% 34,30% 44,92% 49,69%

15,18% 16,60% 7,91% 2,60%

15,40% 29,32% 37,57% 39,99%

13,27% 29,12% 41,95% 44,19%

-12,41% 19,72% 52,71% 69,95%

* Rentabilidade acumulada até março de 2018.

* Rentabilidade acumulada até março de 2018.

* Rentabilidade acumulada até março de 2018.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.
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dicas  d e  sa ú d e

Muito mais do que golpes 
de defesa, o judô ensina 
concentração e disciplina, 
uma ótima opção para 
os pequenos. Quando associado à alimentação saudável, o esporte traz uma série de 

benefícios à saúde e bem-estar das crianças, principalmente em relação 

ao desenvolvimento físico e emocional. O que poucos sabem é que o 

judô, esporte de origem japonesa, é um dos mais recomendados para 

os pequenos, a partir dos 4 anos. Isso porque a prática permite experi-

mentar novos movimentos, que ajudam a explorar o domínio do corpo.

A palavra “judô”, em japonês, significa “caminho suave”. A modalidade 

tem como principal objetivo formar cidadãos melhores, prezando a disci-

plina, praticando o não uso da violência e podendo ser feita em qualquer 

idade. Alguns dos benefícios são:

- Concentração

- Saúde física

- Autoconfiança

- Disciplina

- Tomar decisões melhores

- Inclusão social

Com a prática do judô, os pequenos ganham em saúde e autoconheci-

mento. Aprendem a importância da disciplina para obtenção de resul-

tados. Além disso, é uma modalidade de autodefesa, o que ajuda as 

crianças a se sentirem mais autoconfiantes, e contribui para o desenvol-

vimento dos pequenos que têm problemas com a timidez. 

Para o professor de judô do Recreio, Matheus da Silva Lima, o esporte 

auxilia no desenvolvimento da coordenação motora e do raciocínio e no 

ganho de força e de flexibilidade. “Nos dias atuais, em que as crianças 

são menos ativas, o judô é uma alternativa para evitar o sedentarismo, 

pois ajuda a estimular o movimento corporal, fazendo uma regularização 

do peso junto com uma boa alimentação, condicionando o preparo físico 

e trabalhando a circulação sanguínea. O judô também é um enorme 

beneficiador na parte de desenvolver valores, tais como respeito, hu-

mildade, honestidade, solidariedade, confiança, paciência, persistência, 

entre outros”, destaca o professor.

Arte marcial 
para crianças
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dicas  d e  sa ú d e

Na prática, a evolução do aluno no esporte é notada pela cor da faixa que está na cintura, totalizando onze cores: branco, cinza, azul, 

amarelo, laranja, verde, roxo, marrom, preto, coral (branca e vermelha) e vermelha. Com isso, a vestimenta chamada de judogui é 

indispensável, pois é feita de um material apropriado para a prática, que permite aos alunos ter uma maior amplitude de movimento.

No que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, ou seja, de comportamento, o judô é uma boa opção quando o assunto é socializa-

ção infantil fora do ambiente familiar, pois estimula novas amizades e o respeito às diferenças. “A criança aprende a ter autocontrole 

e a tratar o adversário com respeito. Ela consegue entrar em harmonia com seu corpo e mente. O âmbito das competições ajuda a 

trabalhar um grande valor que é o da persistência, pois ensina a não desistir facilmente dos objetivos”, acrescenta o professor.

ESCOLAS ESPORTIVAS NO RECREIO
Escolas nas modalidades de judô, futsal, vôlei e basquete. Consulte a idade indicativa para cada modalidade.
Mais informações: (24) 3340-8949 - opção 1

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

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

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

Pedir um empréstimo nem sempre é a única solução para se 
ver livre de dívidas em atraso. Aliás, conseguir pagar um valor 
devido sem recorrer ao crédito é o ideal. Para isso, existem 
dois caminhos: reorganizar o orçamento para que sobre um 
dinheiro no fim do mês ou encontrar uma maneira de ter uma 
renda extra.

E qual o jeito certo para avaliar as suas finanças? Confira 
algumas dicas:

1) Liste tudo que você ganha e todas as suas despesas. Isso 
vai te ajudar a ter uma visão completa sobre a sua vida finan-
ceira e a acabar com os desperdícios. O nosso hotsite conta 
com diversos tipos de planilha de orçamento para te auxiliar 
nessa tarefa. Clique aqui e conheça.

2) Olhe tudo com muita atenção e avalie com o que gasta 
mais e também qual despesa fixa pode ser eliminada ou re-
duzida. Por exemplo, é possível diminuir o consumo de luz, 
renegociar o aluguel, reduzir o pacote do celular, cancelar a 
TV a cabo...

3) Seja bastante rígido e tente cortar todos os gastos supér-
fluos, pelo menos enquanto paga as dívidas.

4) Busque economizar no dia a dia. Anote tudo para fazer 
um balanço dos custos semanais e de quanto vai sobrar no 

fim do mês. Esse passo é importante para conseguir ter uma 
visão geral da sua vida financeira.

Depois de ter organizado o orçamento e espremido os gastos 
até o limite, é hora de buscar oportunidades para ganhar um 
dinheiro extra. Pode ser vendendo algo, recorrendo à econo-
mia colaborativa, fazendo bicos...

Caso não seja possível quitar as dívidas com as economias e 
com a renda extra, busque negociá-las. Com isso, seu nome 
sairá da negativação a partir do primeiro pagamento. Mas, 
atenção! Além de ser importante arcar com o compromisso, é 
preciso ter consciência de que essa renegociação não deixa 
de ser uma nova dívida, em geral, com mais parcelas. Então, 
é essencial ter organização e muita seriedade para que seu 
nome não volte a ficar sujo.

Outra alternativa é a liquidação antecipada da dívida, ou seja, 
mesmo sem ter o valor total, é possível pagar mês a mês uma 
parte dela com o dinheiro que conseguir economizar, reduzin-
do, assim, o montante total devido.

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

Com informações do portal Meu Bolso Feliz.

Quite suas dívidas 
sem pedir empréstimo

https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Quite suas dívidas 
sem pedir empréstimo
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e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

O Mapa Estratégico da CBS Previdência é a representação visual da estratégia traçada pela entidade para o período de 2017 a 2020.

Com base nesse mapa, desenvolvemos todos os anos diversos projetos e iniciativas que são implementados para alcançar os objetivos 

definidos no médio e no longo prazos. 

Confira a seguir os principais projetos e iniciativas realizados em 2017:

Para saber mais detalhes sobre estes projetos, clique aqui e leia o nosso Relatório Anual 2017. Ressaltamos que, como o planejamento 

estratégico abrange o período de 2017 a 2020, no ano passado nem todos os objetivos tiveram ações correspondentes.

Conheça detalhes sobre o 
nosso Planejamento Estratégico

      credibilidade                              sustentabilidade                                 excelência operacional                      transparência                     competitividade                      atendimento diferenciado

VALORES

GESTÃO

GERAÇÃO
DE VALOR

{ ESSÊNCIA }
Fazer bem, fazer
mais, fazer sempre.

Buscar a rentabilidade
compatível com a meta
atuarial de cada plano.

Aumentar a duration do 
Fundo Administrativo.

Aproximar os planos BD’s 
de seus respectivos 
equilíbrios técnicos. 

Disseminar a
importância da
Previdência.

Buscar a
Excelência

Operacional.

Garantir a sustentabilidade 
dos planos de benefícios e

a perenidade da CBS.

Entregar 
valores.

{ PROPÓSITO }

VISÃO DO
PLANEJAMENTO

JJ
JJ

JJ

JJ

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETOS E INICIATIVAS

Disseminar a importância da previdência complementar
- Elaboração de material com foco em educação financeira e previdenciária

- Remodelagem das apresentações do CBS Perto de Você

Buscar a excelência operacional

- Implementação dos documentos de concessão digitalizados no RAD

- Elaboração de apostila para o curso “Aposentado Digital”

- Remodelagem do processo de confecção de cartões de senha para empréstimos

- Elaboração de infográfico sobre o Minha Conta

- Estudo de viabilidade de aplicativo

- Realização do retrofit do Sider Palace Hotel

- Melhorias sistêmicas

https://www.cbsprev.com.br/conteudo/publicacoes/arquivos/2BE2BD1034DF9FAA3FAEA1258D1E9702.pdf


Feijoada
Bela Vistano 

SÁBADOS
de 12h às 15h 

Buffet à vontade - Sobremesas inclusas

Música
ao vivo

15% de desconto para empresas conveniadas:
colaboradores CSN, CBS e Fundação CSN

Bebidas à parte

(24) 3344-1900
www.hotelescolabelavista.org.br

Informações:

Área infantil com monitoria Estacionamento gratuito Isenção de taxa de serviço


