
CBS
***

***
n º  4 3  |  a n o  0 7  |  s e t e m b r o - o u t u b r o  |  2 0 2 0

em focoem foco

no coração de volta redonda e patrimônio da sua previdência. PÁG. 06

SIDER SHOPPING:
31 ANOS DE SUCESSO



***S U M Á R I O

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

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

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

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

Sider Shopping: 31 anos de sucesso
n o s s o  pat r i m ô n io

06

I N V EST I M E N TO S
13

DICAS  D E  SA Ú D E
09

Encerramento do Plano Namisa: participantes
precisam formalizar a sua opção

r e t i r a da  d e  pat ro c í n io

04

Diretoria Executiva: 
Monica Garcia Fogazza Rego (Presidente)

Bruno Tetner (Diretor de Investimentos)
Ana Lucia Barboza S. de Oliveira (Diretora de Administração e Seguridade)

CBS em foco
Publicação bimestral dirigida aos participantes da Caixa Beneficente

 dos Empregados da CSN – CBS: Av. Doutor Cardoso de Melo,
 n° 1.855 - 7° andar, Conjunto 72 - Edifício Francisco Lopes

 Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP: 04548-903 
cbsatendimento@cbsprev.com.br – www.cbsprev.com.br

Produção de texto, diagramação e revisão: CBS Previdência
Projeto Gráfico Editorial: Maísa Teixeira

Coordenadora de Comunicação: Monica Storino - MTB 45.058
Fotografias: Acervo CSN: pág. 05 | Sider Shopping: capa e págs. 06 e 07

Unsplash: págs. 03, 04, 08, 09, 10 e 16 
Emissão: Outubro 2020

***

***
E X P E D I E N T E

Incorpore atitudes conscientes ao seu dia a dia

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

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

e d u caç ão  f i n a n c e i r a
Fuja das desculpas e mantenha o orçamento sob controle

16

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
Os anos vão passar, mas o que você gosta de fazer não!

12

e d u caç ão  P R E V I D E N CI Á R I A
Solicite a sua contribuição esporádica pelo nosso site

17



https://www.cbsprev.com.br/Simuladores/SimuladorIR
https://www.cbsprev.com.br/PlanosDeBeneficios/ContribuicaoEsporadica


***

{ CBS em foco  |    }04

R E T I R A DA  D E  PAT RO C Í N IO

ENCERRAMENTO
DO PLANO NAMISA

participantes precisam formalizar sua opção



***

{ CBS em foco  |    }05

C
om a aprovação do 
processo de reti-
rada de patrocínio 
do Plano Namisa 
pelas empresas 
CSN Mineração e 
Minérios Nacional 

ocorrido no final de setembro, 
todos os participantes do plano 
deverão formalizar a sua escolha 
por uma das opções previstas na 
legislação até o dia 31/12/2020. 

Relembramos quais são elas:

OReceber, em parcela única, o valor 
a que tiver direito com a retirada;

OTransferir-se para outro plano 
de benefícios de caráter previden-
ciário, podendo, inclusive, ser o 
Plano CBSPREV, administrado 
pela CBS Previdência;

OFazer uma combinação das op-
ções previstas anteriormente.

Não deixe para fazer a sua escolha 
na última hora!

Para mais informações, consulte o 
nosso site (www.cbsprev.com.br) 
ou entre em contato pelo e-mail 
cbsatendimento@cbsprev.com.br 
ou pela Central de Atendimento 
Telefônico (0800 026 81 81), que 
funciona de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 17h.

R E T I R A DA  D E  PAT RO C Í N IO
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n o s s o  pat r i m ô n io

E
mpreendimento da 
CBS Previdência, 
o Sider Shopping 
completou, em 
30 de outubro, 31 
anos. Localizado 
em Volta Redonda 
(RJ), o shopping 

oferece uma grande variedade de 
opções para compras e entreteni-
mento.
O Sider é considerado um dos 
mais completos centros de com-
pras da região Sul Fluminense e, 
por isso, também recebe visitan-
tes de municípios como Barra do 
Piraí, Resende, Porto Real, Barra 
Mansa, Piraí, Pinheiral e Itatiaia.>> 

SIDER SHOPPING:
31 ANOS DE SUCESSO
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“A pandemia trouxe muitos de-
safios para o comércio em geral 
e para o Sider Shopping não foi 
diferente. Porém, conseguimos 
nos adaptar às novas condições 
para continuar oferecendo com 
segurança o que há de melhor 
para os clientes. Estamos sempre 
trabalhando para que o Sider se 
mantenha como uma referência 
no setor, pois o shopping é um 
investimento dos nossos partici-
pantes”, afirma Ana Lucia Barbo-
za Seabra de Oliveira, diretora 
de Administração e Seguridade 
da CBS Previdência.

Raio X 
do Sider 
- 11,5 mil m² de área
 bruta locável
- 63 lojas
- 25 quiosques
- 04 salas de cinema
- 10 opções para alimentação
- Mais de mil vagas rotativas de 
estacionamento cobertas

No coração 
da cidade 
O Sider Shopping faz parte da 
história de muitos moradores de 
Volta Redonda e de cidades pró-
ximas e, desde a sua inauguração 
em 1989, ajuda a fomentar e a 
fortalecer o comércio da região.

SIDER SHOPPING:
31 ANOS DE SUCESSO

n o s s o  pat r i m ô n io
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dicas  d e  sa ú d e

Você sabe o que fazer para ajudar o planeta
e ao mesmo tempo cuidar da própria saúde? 

A cada dia se torna mais necessário ter consciência 

ambiental e de saúde, afinal, diversas atitudes que 

tomamos no dia a dia podem não ser benéficas para 

o meio ambiente e, muitas vezes, até mesmo para a 

nossa própria saúde. 

Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a 

se cuidar melhor e ainda colaborar com a preserva-

ção da natureza.

1) Consuma de forma consciente: o consumo cons-

ciente é uma das maneiras de reduzir o impacto no meio 

ambiente. Praticá-lo envolve adquirir somente aquilo 

que realmente precisamos e, quando possível, evitar a 

aquisição de itens descartáveis e não recicláveis.

Por isso, reflita antes de comprar roupas, cosméti-

cos, eletrônicos e sempre se pergunte se a aquisi-

ção é adequada para aquele momento, se será útil 

no longo prazo e se você realmente está compran-

do porque vai usar. Além disso, prefira produtos que 

possam ser reciclados posteriormente.

Incorpore 
atitudes 
conscientes 
ao seu dia
a dia
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dicas  d e  sa ú d e

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

2) Opte por produtos com extratos naturais: a nossa pele absorve uma pequena parte dos produtos aplica-

dos topicamente, portanto, é importante escolher, sempre que possível, aqueles que tenham em suas compo-

sições ingredientes naturais. 

Não é necessário ser radical, mas passar a observar este detalhe na hora de optar por um cosmético é uma das 

formas de cuidar melhor da própria saúde. A mesma recomendação vale na hora de cuidar da saúde bucal. Dê 

preferência para os cremes dentais ou enxaguantes que possuam em seus compostos extratos de ingredientes 

de origem natural.

3) Use menos embalagens: já reparou na quantidade de plástico existente nos produtos que utilizamos no dia 

a dia? Por isso, sempre que for às compras, prefira as embalagens recicláveis ou de vidro e leve sacolas reuti-

lizáveis. Estas simples atitudes já ajudam a eliminar uma parte do plástico que é descartado no meio ambiente.

4) Recicle: separe lixeiras dentro de casa para coletar os itens que podem ser enviados para a reciclagem. 

Com isso, ficará mais fácil selecionar e fazer o descarte no local correto. Os rótulos dos produtos trazem infor-

mações sobre a possibilidade ou não de reciclagem. Passe a observar este detalhe, pois ele pode te ajudar a 

fazer escolhas mais sábias nas próximas compras. 

Com informações do portal Minha Vida. (24) 3340-2700     www.vilahotel.com.br 

Temos apartamento PNE
Quarto adaptado para atender com conforto e segurança

hóspedes com mobilidade reduzida.

Wi-Fi Mini cozinha

Estacionamento

Ar condicionadoTV a cabo

Café da manhã

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

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

Flávia Dias, Gerente Executiva de Investimentos na CBS desde dezembro de 2010. Graduada em Relações Interna-
cionais 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 ges-
tora de recursos na América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente Executiva de Investimentos }

Mantenha o foco no futuro
e nos seus objetivos.

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

Por Flávia Dias

Os anos vão passar,
mas o que você gosta
de fazer não! }

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

Que ano! Se chegamos até aqui é porque tivemos 
sorte. No jargão do mercado financeiro, fomos pou-
pados pela aleatoriedade.

Olhando em retrospectiva, podemos entender o 
sentido da palavra “volatilidade”. 
Começamos o ano cheios de esperança em uma 
recuperação econômica brasileira. Depois de uma 
reforma da previdência robusta, aguardávamos as 
reformas administrativa e tributária e algumas priva-
tizações. Algo que trouxesse alívio à monumental dí-
vida brasileira. Assim, empresas e indivíduos seriam 
poupados de pagarem mais impostos, afinal, são 
esses recursos que pagam as dívidas e as despesas 
feitas pelos governos federal, estadual e municipal. A 
bolsa de valores bateu o recorde de 120 mil pontos! 

Havia um boato de um vírus que se espalhava pela 
China causando mortes e lotando hospitais, tam-
bém nos preocupava a saída do Reino Unido da 
União Europeia e as eleições americanas no final 
do ano. Mas, no que isso nos atingiria? Tudo tão 
distante. Não havia de ser nada, afinal, o carnaval 
estava batendo à porta e era isso que importava. 
Daqui para frente, os ativos só ganhariam valor.

E, de repente, o mundo parou. A pandemia era 
real. Sem escolas, bares ou restaurantes. Shoppin-
gs, escritórios e comércios fechados. Sem acade-
mia; ruas vazias. O mercado financeiro refletiu 

o medo: e, de repente, 6 Circuit Brakers em um 
único mês. A bolsa caiu para os 60 mil pontos, as 
taxas de juros subiram, o dólar explodiu e a Selic 
despencou. Até mesmo quem tinha dinheiro no 
Tesouro Selic teve rendimento negativo em alguns 
meses deste ano. 

Falamos sobre tudo isso por aqui. Afinal, era pre-
ciso manter o foco no futuro para seguirmos sãos 
de mente e coração. Palavras como volatilidade e 
incerteza ficaram evidentes. Não precisamos mais 
explicá-las. Sentimos na pele. E nos esquivamos 
do efeito manada. Aproveitamos oportunidades e 
vimos a recuperação chegar.

A lição mais importante para as suas finanças? 
Mantenha o foco no seu objetivo. A pandemia vai 
passar, você vai envelhecer, mas as coisas que você 
gosta de fazer não, então, dê continuidade aos 
seus aportes e não desanime diante das dificulda-
des. Assim, é mais provável que você siga aprovei-
tando a vida da maneira que mais gosta. 

Meus votos de uma vida longa, feliz e financeiramen-
te saudável para todos vocês e meu muito obrigada 
por mais este ano que passamos juntos por aqui.

Se cuidem e se amem!
Abraços e até ano que vem!
Flávia Dias

i n v e st i m e n to s
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A recuperação da economia global vem 
acontecendo com menos ímpeto, mostran-
do, neste mês de outubro, certa acomoda-
ção da tendência de expansão. Isso muito 
se deve às incertezas trazidas pela expecta-
tiva de uma possível segunda onda de con-
taminação por covid-19, que pode atingir 
todos os continentes e levar a novas me-
didas de restrição, gerando, assim, grandes 
perdas, enfraquecimento econômico e adi-
cionando muita dificuldade na retomada 
das atividades produtivas. 

Nos EUA, todas as atenções estão volta-
das para a sucessão presidencial. Incer-
tezas acerca do resultado eleitoral devem 
permanecer e muito provavelmente serão 
decididas judicialmente. Enquanto isso, 

No Brasil, a economia vem mostrando 
bons resultados e sugere força para re-
tomar o crescimento econômico e voltar 
a gerar empregos. Medidas de restrições 
vêm sendo flexibilizadas em todo o país, 
possibilitando a volta das atividades, 
melhorando a arrecadação e impulsio-
nando os indicadores econômicos. As-
sim, os governos conseguem fazer fren-
te aos auxílios concedidos à população, 
que foi duramente atingida pelas restri-
ções impostas pela pandemia. De acordo 
com o IBGE, em outubro foram geradas 
394 mil vagas formais de trabalho, quar-
to mês seguido de resultados positivos. 
Contudo, no acumulado do ano, o saldo 

as indecisões sobre acordos comerciais 
entre americanos e chineses permanecem 
e as negociações só devem ser retomadas 
após o anúncio oficial do novo presiden-
te. Todavia, a economia americana conti-
nua mostrando indicadores consistentes 
de crescimento. De acordo com o Depar-
tamento de Trabalho, em outubro foram 
criadas 638 mil vagas formais. Com isso, a 
taxa de desemprego ficou em 6,9%, 1 pon-
to percentual abaixo do mês de setembro 
e abaixo das expectativas de mercado, que 
eram de 7,7%.

Na China, os resultados da economia mos-
tram força e, de acordo com o Escritório 
Nacional de Estatísticas, a produção indus-
trial cresceu 6,9% e o varejo se expandiu 

ainda é negativo em 171.139 vagas. Os re-
sultados dos últimos meses foram puxados 
principalmente pelos setores de serviços, 
comércio e indústria.

Mesmo diante de sinais positivos, ainda 
há muitas incertezas e dúvidas acerca da 
continuidade dessa expansão, tendo em 
vista as fortes possibilidades do retorno de 
medidas de restrição e fechamento das ati-
vidades comerciais e produtivas devido à 
pandemia de coronavírus. Somado a isso, 
há riscos trazidos por tensões políticas 
decorrentes de processos eleitorais, pro-
cessos de sucessão nas presidências da Câ-
mara dos Deputados e do Senado e, ainda, 

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

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

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

CenCenáário Internacionalrio Internacional

CenCenáário Nacionalrio Nacional

4,3%, na comparação anual. Houve signifi-
cativo aumento de exportações e produção 
de produtos médicos e de tecnologia rela-
cionados à pandemia.
 
A economia da zona do Euro, que mostrava 
sinais de recuperação, no mês de outubro 
foi impactada por novas restrições causa-
das pela pandemia do coronavírus. O PMI 
composto caiu a 50 pontos, de 50,4 no mês 
anterior. Lembrando que número acima de 
50 mostra expansão. O indicador foi bas-
tante pressionado pelo setor de serviços, 
que teve forte queda em função das medi-
das de contenção sanitária adotadas. 

i n v e st i m e n to s

embates acerca de projetos de reforma em 
tramitação no Congresso Nacional, princi-
palmente os de maior impacto, como pri-
vatizações e reforma administrativa.

A inflação (IPCA) fechou o mês com varia-
ção de 0,86%, sendo que no acumulado de 
12 meses está em 3,92%. O item de maior 
impacto no índice foi a alimentação, segui-
da pelos transportes. Contudo, as expecta-
tivas são de que a inflação fique dentro da 
meta do Banco Central, que é de 4,00% para 
2020. Dessa forma, os agentes de mercado 
esperam que seja mantida a taxa básica de 
juros da economia (Selic) no atual patamar 
de 2,00% a.a. até meados de 2021.
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Com informações do portal Finanças Práticas.

Para manter o orçamento sob controle, além de monitorar os 
gastos, é preciso observar a forma de consumo. Pense e res-
ponda: você sempre arruma uma justificativa para acabar gas-
tando mais do que deve?

Algumas desculpas são bem comuns, mas você pode evitá-las. 
Para isso, veja algumas dicas:

- Todo mundo comprou: cuidado com o efeito manada, que 
significa seguir o comportamento de outras pessoas, acreditan-
do fazer um bom negócio, quando, provavelmente, você nem 
precisa daquele produto ou serviço. 

- Eu mereço: ao ver algo na vitrine que se quer muito, é bem 
comum soltar a frase “vou comprar porque eu mereço”, apenas 
para justificar a decisão de gastar mesmo quando seu orçamen-
to não permite. Quando isso acontecer, saia da loja, dê uma vol-
ta e reflita sobre as suas reais necessidades.

- Só dessa vez: como em uma dieta, que sempre será iniciada 
na próxima segunda-feira, é natural deixar para depois o hábito 
de combater as compras por impulso. Posicione-se e tenha força 
de vontade!

- Estou com pressa: evite fazer compras quando estiver sem 
tempo para isso. Seja no supermercado ou no shopping, leve 
a lista do que precisa comprar e pesquise opções de produtos, 
preços e condições de pagamento.

- Pode ser útil: cuidado com promoções e preços convidativos. 

Antes de fazer uma compra, reflita se precisa e se vai de fato 
usar aquele produto. 

- É só parcelar: use o crédito de forma responsável. Você pode 
comprar hoje e pagar depois, mas só adquira aquilo que real-
mente precisa. Evite contrair dívidas e comprometer o seu orça-
mento sem necessidade.

- Devo investir na minha imagem: querer se vestir bem para 
causar uma boa impressão é positivo, desde que haja critério. 
Acredite, você não precisa de três pares de sapato da mesma cor.

- Faço tudo pelos meus filhos: não faça compras justificando 
que seus filhos merecem sempre o melhor. Dê amor, estabele-
ça limites e diga não quando for necessário. Dessa forma, você 
estará ajudando a criar adultos financeiramente responsáveis. 

- Vai entrar um dinheiro extra, então posso gastar: não compre 
algo contando com um dinheiro que imagina receber. Se o valor 
não entrou na sua conta, ainda não é seu! Além disso, em vez 
de gastá-lo, avalie criar uma estratégia de poupança para este 
dinheiro extra ou regularize pendências financeiras, caso existam.

- Devo relaxar: não adote o hábito de fazer compras como te-
rapia. Você merece relaxar, mas que tal escolher opções mais 
econômicas e saudáveis?

Gostou desta dica? Confira diversas informações sobre te-
mas variados no hotsite do CBS Perto de Você, nosso pro-
grama de educação previdenciária e financeira.

fuja das desculpas e mantenhafuja das desculpas e mantenha
o orçamento sob controleo orçamento sob controle

https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/


***

{ CBS em foco  |    }17

e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

Você sabia que pode pedir a sua contribuição esporádica de onde estiver com rapi-
dez e facilidade? O site da CBS Previdência conta com uma página desenvolvida 
especialmente para isso.

Aproveite essa facilidade e sempre solicite as suas contribuições esporádicas pelo nosso site.

Contribuir mais para o seu plano ajuda a aumentar o saldo e ainda permite economizar no 
Imposto de Renda, pois quem faz a declaração completa pode deduzir dos rendimentos tributá-
veis anuais as suas contribuições para a previdência complementar, até o limite de 12%.

 

Solicite a sua contribuição 
esporádica pelo nosso site

O Para acessá-la, basta entrar no endereço www.cbsprev.com.br; 

O Em seguida, clique no item “Contribuição Esporádica”, disponível no menu de “Serviços”.

Após o preenchimento de alguns dados, é só enviar o seu pedido. O prazo para geração 

do boleto é de 3 dias úteis e você irá recebê-lo diretamente no e-mail informado.



hotelbelavistavr
hotelescolabelavista.org.br

BELA VISTA
DELIVERY E

TAKE OUT

Chame a gente no WhatsApp para conhecer
o nosso cardápio e já realizar o seu pedido!

24 98134-2508 

TAMBÉM ESTAMOS NO 

#PeçaBelaVista


