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I N C L U S Ã O  DIGI TA L I N C L U S Ã O  DIGI TA L

Associação 
oferece curso
de informática

para idosos
Desde julho de 2016, a ASAPEC – Associação dos Aposentados, Pensionista e Idosos de 
Congonhas e Região, localizada em Congonhas (MG), disponibiliza para os seus associa-
dos um curso de informática. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar aos idosos novos 
conhecimentos e, assim, auxiliar para a sua inclusão digital. >>
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I N C L U S Ã O  DIGI TA L

Associação 
oferece curso
de informática

para idosos

Ao longo das aulas, que têm dura-
ção de uma hora, os alunos apren-
dem desde informações mais bási-
cas, como as partes do computador, 
até a forma de utilizar programas 
e recursos. As turmas são de cinco 
pessoas e, até agora, 60 alunos já 
participaram do curso, que leva, no 
total, três meses para ser concluído.
Todos eles receberam uma apostila, 
confeccionada pela própria associa-
ção, e foram acompanhados indivi-
dualmente pela instrutora Jaqueline 
Paiva. “É perceptível a satisfação 
dos alunos com o curso. Quando 
ligam o computador é como se 
descobrissem um novo mundo. 
Cada etapa concluída é um orgu-
lho para nós”, afirma Jaqueline.

Geraldo José Magalhães, diretor 
da ASAPEC e aposentado pela CBS 
Previdência, considera fundamen-
tal a aproximação do público da 
associação com a informática. 

No começo, tentamos firmar algumas 

parcerias, mas nada deu certo. Mesmo 

assim, fomos em frente e viabilizamos 

o projeto com recursos próprios. Nosso 

objetivo é desmistificar a visão de que 

os avanços tecnológicos são somente 

para os jovens. Com o curso, temos 

conseguido aproximar os associados 

da informática e proporcionar momen-

tos de grande felicidade para cada um 

deles e também para nós. Até agora, 60 alunos 
já participaram do curso.

”

‘‘
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P R ESTAÇ Ã O  D E  C O N TAS

A CBS Previdência publicou, em 
abril, seu Relatório Anual 2016. O 
documento traz informações sobre o 
nosso planejamento estratégico, ini-
ciativas, conquistas e desafios. Dessa 
forma, procuramos prestar contas das 
ações feitas ao longo do ano e ressal-
tar a importância de investir em um 
plano de previdência complementar. 

Elaborado internamente, dessa vez, o 
relatório conta também com depoi-
mentos de participantes aposentados, 
que compartilham um pouco de suas 
histórias e relatam como a CBS con-
tribui para melhorar o seu dia a dia.

O documento tem o objetivo de 
reforçar o nosso compromisso com a 
transparência e com a boa governan-
ça. Por isso, destaca de forma simples 
e completa os principais resultados, 
melhorias e projetos colocados em 
prática ao longo do ano.

O Relatório Anual 2016 está dispo-
nível no site da CBS Previdência em 
duas versões: completa e resumida. 
Os demonstrativos contábeis e pare-
ceres desse período também já foram 
publicados.

Clique aqui e boa leitura!

http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/RelatorioAnual
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F É R I AS  P R E M I A DAS

Campanha premia 
participantes da 
CBS Previdência
Entre os meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a Willis Towers Watson, 
corretora de seguros parceira da CBS Previdência e da CSN, realizou a campa-
nha Férias Premiadas.>>

Participantes da CBS são sorteados
 em promoção da Willis Towers Watson.
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Campanha premia 
participantes da 
CBS Previdência
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Todos os clientes da corretora que 
têm apólices ativas e são partici-
pantes da CBS ou colaboradores 
da CSN puderam participar da 
campanha e concorreram a prê-
mios como bicicletas, TVs e má-
quinas de café.

O sorteio dos vencedores foi reali-
zado em 15 de fevereiro e a entre-
ga dos prêmios aconteceu no dia 
10 de março durante um café da 
manhã oferecido no escritório da 
corretora em Volta Redonda (RJ).

Dos cinco ganhadores, quatro são 
participantes da CBS Previdência. 
Confira a seguir os nomes dos 
sorteados:

• Agílio Coutinho Filho
 (ganhador da TV)

• Júlio Cesar Alves e Motta
 (ganhador da bicicleta)

• Lindomar Menezes Pereira 
(ganhador da bicicleta)

• Leandro Bogomoletz Barbosa
(ganhador da bicicleta)

• Luiz Carlos de Oliveira
(ganhador da máquina 
de café expresso)

F É R I AS  P R E M I A DAS

Vencedores
da campanha



***

{ CBS em foco  |    }10

i n v e st i m e n to s

O cenário internacional passa por um 
momento de muitas incertezas. Tensões 
políticas trazem muito risco para as eco-
nomias ao redor do mundo, principal-
mente as emergentes. Nos EUA, o novo 
presidente, Donald Trump, vem tentando 
implementar uma série de reformas, po-
rém, tem enfrentado forte oposição den-
tro do Congresso americano, inclusive 
por parte do próprio partido.
Contudo, indicadores econômicos mos-
tram que a economia continua em tra-
jetória de crescimento. Relatório do de-
partamento de trabalho apontou que no 
último mês foram criadas 98 mil vagas 
formais e a taxa de desemprego caiu para 

No cenário nacional, a economia mos-
tra alguma perspectiva de melhora, 
principalmente pelo lado inflacionário. 
Porém, ainda com muitas dificuldades 
de firmar tendência de crescimento. 
Muito disso é em função do atual qua-
dro político, que é incerto e traz grande 
risco no curto prazo. 
Um dos grandes problemas enfrentados 
pelo governo é a alta taxa de desempre-
go, que no trimestre encerrado em feve-
reiro chegou a 13,2% da população eco-
nomicamente ativa, atingindo, assim, 
mais de 13 milhões de pessoas.
Paralelo a isso, números divulgados pelo 

4,5%, ante 4,7% no mês anterior. Frente a 
isso, crescem ainda mais as expectativas 
de que o FED, Banco Central Americano, 
irá elevar a taxa de juros da economia ao 
longo do ano.
Na zona do Euro, a economia mostrou 
sinais de recuperação nos últimos meses. 
A autoridade monetária, Banco Central 
Europeu (BCE), já sinaliza que pode di-
minuir ou mesmo encerrar os mecanis-
mos de incentivo na próxima reunião de 
política, que deve ocorrer em setembro 
deste ano. De acordo com a Agência de 
Estatística Europeia (Eurostat), a inflação 
está acima da meta de 2% a.a.. Paralelo a 
isso, no final de março, o embaixador bri-

Ministério da Fazenda mostraram que 
a meta para 2017 é de déficit primário 
de R$ 139 bilhões. Contudo, o governo 
espera arrecadar cerca de R$ 10 bilhões 
com privatizações e concessões e, ainda, 
retirar o benefício de desoneração con-
cedido a alguns setores econômicos.
Por outro lado, a inflação oficial 
(IPCA) fechou março em 0,25% e, com 
isso, o acumulado de 12 meses ficou 
em 4,57%, levemente acima da meta 
do Banco Central (BC), que é de 4,5%. 
Os projetos de reformas enviados pelo 
governo ao Congresso Nacional vêm 
enfrentando forte oposição. Todos es-

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

tânico na União Europeia, Tim Barrow, 
entregou ao Conselho Europeu a carta 
que dá efetivamente início ao processo de 
desligamento do bloco.
Na China, o governo revisou recentemen-
te suas metas de crescimento levemente 
para baixo. Mecanismos de restrição ao 
crédito e controles mais rígidos estão sen-
do implantados para evitar risco financei-
ro. A meta de crescimento para 2017 é de 
6,5% e a meta de inflação é de mantê-la 
em cerca de 3%.

tão sendo muito discutidos e, possi-
velmente, sofrerão alterações, mas são 
grandes as expectativas de aprovação. 
Com isso, o governo espera colocar em 
ordem as contas públicas e atrair mais 
investimentos. Este cenário proporcio-
na um ambiente para que o BC redu-
za ainda mais a taxa básica de juros da 
economia (SELIC). De acordo com o 
relatório FOCUS do Banco Central, a 
expectativa é de que a SELIC chegue ao 
final do ano em cerca de 8,5% a.a..
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2017*

4,98%
3,52

-13,53

2,71%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ /  março 2017

Plano Suplementação
da Média Salarial

8,06
77,95 25,091%
3% 2%

1.905,94
94%

Plano 35% da Média Salarial

362,55
93%

16,91 7,13 1%
4% 2%

3,28

Plano Milênio

155,44

62,97 68,56
9%

4% 4%

1.424,77
83%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* Rentabilidade acumulada até março de 2017.
** Rentabilidade líquida.

Plano 35% da Média Salarial

0,00%

50,00%

100,00%

200,00%

250,00%

150,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 246,34% 255,69%

5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 13,80% 2,70%

21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 130,54% 134,84%

20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 132,38%

77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 113,60%

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%

250,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99% 195,62% 235,96% 245,34%

6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 2,79%

21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 130,87% 135,30%

20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 132,38%

77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 113,60%

Plano Suplementação da Média Salarial

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26% 138,79% 203,45% 212,60%

7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 9,91% 27,08% 3,02%

21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91% 112,23% 137,82% 142,29%

20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 132,38%

77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 113,60%

Plano Milênio - cota
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Conheça a 
história da
Ludmila
e inspire-se.

Não é segredo que alimentação saudável e atividade física são aliadas 

de quem busca qualidade de vida. Foi pensando nessa associação e com 

intenção de emagrecimento que a bancária Ludmila Baher, de 34 anos, 

buscou a reeducação alimentar e começou a praticar treinamento funcio-

nal. “No começo, procurei uma nutróloga para perder o excesso de peso 

que ganhei na gravidez. Pouco tempo depois, iniciei a prática de exercí-

cios físicos. Perdi 16 kg. Juntar as duas coisas foi essencial para atingir 

meu objetivo”, conta. 

Para quem busca emagrecer de forma saudável, um cardápio com ali-

mentos leves e nutritivos, com verduras, legumes e frutas, é indispen-

sável. E a combinação entre a alimentação equilibrada com vitaminas 

e nutrientes e a prática esportiva não só melhora a saúde física, como 

favorece a saúde mental. Isso acontece porque, quando o corpo está em 

movimento, libera substâncias no organismo que proporcionam bem-es-

tar e melhoram o humor. “Hoje, sinto que minha autoestima aumentou 

com os resultados que conquistei”, complementa. 

Uma das principais falhas cometidas por quem busca emagrecimento 

saudável é ser radical. Antes de tudo, é preciso entender como funciona 

a reeducação alimentar, que tem o objetivo de melhorar os costumes 

em relação à alimentação. Com o tempo, os bons hábitos alimentares 

passam a fazer parte do dia a dia de maneira espontânea. Ludmila acon-

selha: “Não existe milagre, é preciso ter muita disciplina. Faço escolhas 

mais saudáveis na dieta, principalmente proteínas. Hoje, bebo, pelo me-

nos, dois litros de água todos os dias, pois sei da importância desse 

hábito para a saúde.”

Em relação à prática esportiva, a avaliação física prévia é importante. 

Nunca é tarde para fugir do sedentarismo. A prática de atividade física 

não promove apenas o emagrecimento, como também traz uma série de 

benefícios à saúde: contribui para o aumento do HDL (colesterol bom), 

fortalece os ossos e diminui o risco de fraturas, favorece a qualidade do 

sono, colabora para o bom funcionamento do intestino, melhora a postu-

ra, auxilia na prevenção de doenças, principalmente ligadas ao coração, 

diminui o estresse e estimula o bom humor.

Reeducação alimentar +
atividade física = vida saudável

dicas  d e  sa ú d e



Reeducação alimentar +
atividade física = vida saudável

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

Os fitonutrientes, nutrientes naturais responsáveis por dar cor às frutas e 

as verduras, oferecem benefício à saúde. Confira:

Azul e Roxo: os alimentos nas cores azul ou roxo contêm resveratrol 
e antocianinas. Esses fitonutrientes favorecem a saúde do coração, do 
cérebro, dos ossos e da pele.

Vermelho: o licopeno, um dos principais fitonutrientes, oferece proteção 
antioxidante e contribui para a saúde da próstata e do coração.

Laranja e Amarelo: os alimentos nas cores amarelo e laranja fortalecem 
o sistema imunológico e colaboram para visão e coração mais saudáveis.

Verde: faz bem para as artérias e o coração, ajuda na proteção antioxi-
dante contra os radicais livres e melhora a visão.

Branco: os alimentos que são classificados como brancos, como cebola 
e alho, ajudam na redução do colesterol e auxiliam no processo de absor-
ção da vitamina C no organismo.

Cores no cardápio CURSOS:
Alongamento | Ginástica 
Natação | Hidroginástica
Musculação | Zumba | Basquete
Futsal | Power Flex | Vôlei
Cross training | Judô

Tel.: (24) 3343-4297
End.: Rua 21, nº 501 
Vila Santa Cecília
Volta Redonda – RJ

O clube com o melhor 
custo-benefício
de Volta Redonda.

PRATIQUE ATIVIDADE
FÍSICA NO RECREIO

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

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

Por isso, as metas servem como motivação para te 
fazer manter o foco. É importante separá-las entre 
curto, médio e longo prazo.

As metas de curto prazo são aquelas que você pre-
tende realizar em menos de um ano. As de médio 
prazo são as que você espera concretizar dentro de 
um a cinco anos. Já as de longo prazo são aquelas 
que você imagina realizar em, no mínimo, cinco anos.

Para que o seu planejamento financeiro dê certo, pro-
cure incluir as suas metas no orçamento mensal e 
comece a transformá-las em realidade. Porém, para 
isso, é preciso ter disciplina e traçar metas realistas, 
que possuem cinco características básicas:

Específicas: as metas inteligentes são específicas 
o bastante para sugerir uma ação. Exemplo: poupe 
dinheiro suficiente para comprar uma geladeira, não 
apenas por poupar.

Mensuráveis: você precisa saber quando atingiu a 
sua meta ou a que distância está dela. Exemplo: a ge-
ladeira que pretende comprar custa R$ 2.500 e você já 
tem R$ 1.200 poupados.

Atingíveis: suas metas devem ser razoáveis e possíveis 
de serem realizadas. Exemplo: sei que posso poupar um 
terço do que ganho todo mês para atingir a minha meta 
dentro de um ano.

Relevantes: a meta precisa ser de bom senso, pois 
ninguém trabalha para alcançar um objetivo que não se 
encaixa em suas necessidades. Exemplo: você não pre-
cisa poupar dinheiro para comprar três geladeiras.

Previsíveis: estabeleça uma data para alcançar sua 
meta. Exemplo: pretendo comprar a minha geladeira até 
o final desse ano.

Procure ser bastante claro e detalhista na hora de definir 
seus objetivos para, assim, traçar uma estratégia eficien-
te de realização e obter sucesso.

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 Finanças Práticas.

Planejamento financeiro: 
comece hoje o seu

Fazer um planejamento financeiro é um dos segredos para atingir seus objetivos. 
Afinal, quase tudo o que desejamos envolve a tarefa de juntar dinheiro.

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

Desde 2015, o site da CBS Previdência conta com um canal exclusivo para o envio de denúncias de 
casos concretos ou potenciais de fraudes, práticas de corrupção, conflitos de interesse e violação do 
Código de Ética e Conduta. 

É importante ressaltar que este canal é exclusivo para o envio de denúncias. Sugestões, dúvidas, 
elogios e reclamações devem ser feitos por meio dos nossos Canais de Relacionamento. 

O Comitê de Ética e Conduta da CBS Previdência existe desde 2004 e, até hoje, não foram apresen-
tadas denúncias ou identificadas ocorrências de violação do Código de Ética, conflitos de interesse, 
fraudes ou práticas de corrupção na entidade.

Conhece o nosso
Canal de denúncias?

As denúncias cadastradas são enviadas 
diretamente para os e-mails dos membros do 
Comitê de Ética e Conduta da CBS, o que 
garante total credibilidade ao processo. Ao 
receber a denúncia, o comitê apura e delibera 
sobre a aplicação de medida disciplinar, caso 
o fato denunciado seja confirmado.

Para fazer uma denúncia não é necessário 
se identificar. Basta descrever:  

aO fato
aA data em que ocorreu
aAs empresas e/ou pessoas envolvidas 

4o




