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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Entre os meses de abril e junho foram reali-
zadas mais algumas ações por meio do CBS 
Perto de Você, nosso programa de educação 
previdenciária e financeira. Todas fazem 
parte da iniciativa “Ciclo de palestras Edu-
cação Financeira para todos” e buscaram 
disseminar ainda mais este tema nas comu-
nidades em que estamos presentes.
Os encontros, que aconteceram em Con-
gonhas (MG), tiveram o intuito de ajudar 
os participantes a tomar suas decisões 
financeiras com mais consciência e procu-
raram passar dicas de como economizar 
alterando pequenos hábitos do dia a dia. 
Confira mais detalhes. >>

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
É TEMA DE
NOVOS 
ENCONTROS
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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Nos dias 20 de abril e 08 de junho, 
foram realizadas duas palestras sobre 
educação financeira para os alunos da 
Escola Municipal Fortunata de Freitas 
Junqueira, em Congonhas (MG). 
Entre os temas abordados nos encon-
tros destacam-se consumo consciente, 
a importância de poupar, orçamento 
familiar, endividamento, cartão de cré-
dito, dicas para economizar nas contas 
da casa, entre outros. 
Com duração de aproximadamente 
1h30 cada, as palestras contaram, no 
total, com a participação de quase 80 
jovens, com idades entre 13 e 15 anos.
Maisa Gouvêa, professora referência do 
Programa de Educação em Sexualidade 
e Cidadania (PESC) do colégio, destaca 
a importância de trabalhar o tema edu-
cação financeira nas escolas. 

Para Maísa, a linguagem simples e os 
exemplos utilizados nas apresentações 
foram bem próximos da realidade dos 

Incentivo à reflexão
desde cedo

                  Quanto mais cedo nossas 

crianças forem levadas a pensar no pla-

nejamento de seu futuro para a realiza-

ção dos sonhos e a terem mais respon-

sabilidades nos seus gastos, maiores as 

chances de um futuro estável e tranquilo. 

Este tema não é muito comum para os 

alunos e as palestras os incentivaram a 

pensar sobre suas ações cotidianas e 

sobre a importância de poupar”.

                 No feedback verbal dado pelas 

crianças ficou clara a necessidade de se 

discutir esse assunto nas escolas, já que 

na maioria das vezes o tema não é traba-

lhado em casa. Agradeço a parceria com 

a CBS e espero que no futuro possamos 

desenvolver um projeto de longo prazo 

sobre o assunto”, completa.

alunos, o que ajudou a aumentar a parti-
cipação e o interesse pelo trabalho.”

”
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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

O IFMG – Instituto Federal de Minas Ge-
rais recebeu, no dia 04 de maio, a equipe da 
CBS Previdência para realização de mais 
uma palestra sobre educação financeira.
O encontro, que ocorreu em Congonhas 
(MG), contou com a participação de 25 ser-
vidores públicos do instituto e teve duração 
de cerca de 1h30.
Entre os temas levados para discussão es-
tavam orçamento familiar, consumo cons-
ciente, economia doméstica, inadimplên-
cia, juros, dicas sobre como usar melhor o 
cartão de crédito, entre outros.
Nathalia Silva, que participou do encon-
tro, gostou muito das informações e dicas 
compartilhadas. 

Para Juliana Bento, que também esteve pre-
sente, as informações passadas por Marcelo 
Vieira, supervisor de Relacionamento da 
CBS e responsável por ministrar a palestra, 
foram muito interessantes.

No geral, o retorno sobre a ação foi muito 
bom. Entre os participantes que respon-
deram a pesquisa de satisfação realizada 
após a palestra, 50% não tinha conheci-
mento sobre o tema educação financeira 
e 100% pretende aplicar no seu dia a dia 
o que aprendeu.

Combate ao
endividamento

                    Passo por um momento de dívida 

e, a partir de agora, pretendo aplicar em minha 

vida tudo o que foi falado”.

                    Particularmente, não sabia muito bem 

como administrar o cartão de crédito. As dicas 

passadas irão me ajudar daqui para a frente”.

”

”



http://www.cbsprev.com.br/
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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:

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

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

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).

Se você ainda não possui a senha para acessar o Minha Conta, 
entre em contato conosco por um dos canais de relacionamento 
disponíveis e verifique como solicitar.

Confira como 
atualizar seus dados

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

Mantenha suas
informações
sempre em dia

Ter um banco de dados com informações 
corretas e atualizadas sobre os participantes 
e seus dependentes legais é fundamental 
para qualquer entidade, pois é a partir do 
cadastro que, entre outras coisas, são defini-
dos e pagos os benefícios de cada um. 
Por isso, se você teve um filho(a), se sepa-
rou, casou, tem um(a) companheiro(a) ou 
mudou de endereço, telefone ou e-mail, 
lembre-se de alterar suas informações na 
CBS Previdência.
Essa atualização é importante para que pos-
samos dimensionar os compromissos que 
teremos ao longo dos próximos anos e para 
oferecer um melhor atendimento em rela-
ção aos nossos benefícios e serviços.
Solicitar a alteração de algum dado do seu 
cadastro é rápido e fácil.

AT UA L I z aç ão  ca dast r a l

http://www.cbsprev.com.br/Outros/CanaisDeRelacionamento
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dicas  d e  sa ú d e

Aproveite os 
benefícios do 
alongamento

Alongar-se é fundamental para manter a saúde em dia e traz uma série de 

benefícios para o corpo e para a mente: aumenta a flexibilidade dos mús-

culos, tem efeito relaxante, ajuda a prevenir lesões, prepara o corpo para 

atividades físicas, auxilia na correção da postura, ativa a circulação sanguí-

nea, entre outros pontos positivos. Isso porque os exercícios promovem o 

estiramento das fibras musculares. Durante o alongamento, o cérebro libera 

serotonina, hormônio que proporciona bem-estar e bom humor. 

Para que a estrutura física dos nossos corpos possa absorver bem e sem ris-

cos todo o esforço que a prática de exercícios exige, é preciso educar nossos 

músculos e articulações. Para isso, o alongamento é imprescindível, pois per-

mite que a estrutura corporal se adapte da melhor forma possível à atividade 

que será praticada. A falta de alongamento pode comprometer a sua ativida-

de física e aumentar a incidência de lesões musculares. Depois do treino, o 

alongamento tem a função de relaxar a musculatura, evitando dores. Porém, 

é preciso estar atento ao limite do seu corpo: o alongamento excessivo – for-

çando até níveis de dores muito intensas – também é prejudicial.

Independentemente da idade ou do condicionamento físico, qualquer pes-

soa pode realizar alongamentos; não existe contraindicação se praticado 

corretamente e com orientação médica ou de um educador físico. O princi-

pal objetivo é alongar o corpo, o que não exige força. Cada pessoa tem seu 

limite e é preciso sempre respeitá-lo. Confira a seguir algumas dicas:

aAlongue-se pela manhã e garanta mais disposição ao longo do dia;

aSempre que permanecer sentado por mais de uma hora, levante-se e 

faça um pequeno alongamento;

aAlongue o músculo até sentir tensão de 20 a 40 segundos em cada 

posição, mas respeite seus limites!

aEvite fazer movimentos curtos repetitivos;

aRespire profundamente em cada posição, pois isso provoca o relaxa-

mento do músculo, facilitando o alongamento.

Comece hoje mesmo a se alongar e aumente a sua qualidade de vida e o 

seu bem-estar com pequenos hábitos.

Relaxe e ganhe mais disposição
com pequenos hábitos.
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dicas  d e  sa ú d e

Existem algumas atividades que tornam o alongamento ain-

da mais aprimorado. Elas permitem que todas as outras, 

que exigem mais do corpo, sejam executadas com melhor 

desempenho, além de oferecerem maior resistência e flexi-

bilidade. Conheça algumas modalidades oferecidas no clu-

be Recreio, em Volta Redonda (RJ):

Power Flex: mistura diversas técnicas, tais como Tai Chi 

Chuan, Pilates e Yoga, e busca trabalhar a respiração, mo-

vimentos fluídos e controle corporal, dando ênfase à força e 

à flexibilidade. Foi criado para atender um público específi-

co, que busca melhorar o desenvolvimento e a manutenção 

nos outros programas de atividade física. 

Data: segundas, quartas e sextas-feiras

Horários: 7h às 8h e 8h às 9h

Treinamento Funcional: oferece exercícios que traba-

lham, prioritariamente, a melhora da postura e do desem-

penho esportivo. 

Data: segundas, quartas e sextas-feiras

Horários: 9h às 10h e 19h às 20h

Pratique atividade física!

Local: Clube Recreio 
Rua Vinte e Um, 501 
Vila Santa Cecília 
Volta Redonda - RJ

Tel.: (24) 3343-4297

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

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

Cross Training: combina exercícios que trabalham dife-

rentes partes do corpo, oferece mais disposição e flexibi-

lidade para outras atividades, ajuda a manter o corpo em 

forma e muito mais! 

Data: terças e quintas-feiras

Horário: 7h 
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Os EUA vivem uma crise política, na qual o 
presidente Donald Trump é suspeito de ten-
tativa de obstrução de justiça por tentar bar-
rar uma investigação sobre as ligações do ex-
-conselheiro de Segurança Nacional com os 
russos, crime que pode levá-lo a sofrer um 
impeachment. Nos últimos meses, o atual pre-
sidente conseguiu implementar várias de suas 
promessas de campanha, o que incluiu a refor-
ma do sistema de saúde, desfazendo projetos 
criados por seu antecessor. Também retirou os 
EUA de tratados internacionais de comércio, 
que haviam sido assinados pelo governo ante-
rior e conseguiu ainda aprovar, parcialmente, 
uma dura política anti-imigração. Paralelo a 
isso, há tentativa de aprovar vários projetos de 
reformas da economia, dentre eles uma refor-
ma tributária, que prevê uma enorme redução 
de tributos como uma tentativa de fortalecer a 
economia interna.

Internamente, o país passa por um momento 
de forte indefinição devido às tensões políticas. 
Nos últimos meses, este ambiente vem se de-
teriorando devido ao fato de que grandes em-
presários e boa parte das lideranças partidárias 
estão envolvidas em casos de corrupção. Parte 
dessa incerteza se reflete na economia, uma vez 
que adiciona dúvidas quanto à continuidade do 
governo e sua capacidade de articulação para 
obter o apoio necessário no Congresso Nacio-
nal e dar continuidade na agenda de reformas. A 
equipe econômica, que está à frente do Minis-
tério da Fazenda e do Banco Central, sustenta 
alguma confiança por parte do mercado no 
curto prazo e, assim, a economia mostra indi-
cadores que apontam para uma leve melhora 
nos níveis de atividade econômica. Contudo, 
em um cenário pós-2018, que é ano de elei-

Em meio a todos esses acontecimentos, os in-
dicadores econômicos norte-americanos de-
monstram uma expansão moderada, o que 
diminui gradativamente o otimismo dos analis-
tas. Em maio, o índice de confiança do consu-
midor apresentou característica estável, tendo 
uma leve alta em comparação ao mês de abril, 
de 97 para 97,1 pontos. Já no mercado de tra-
balho, de acordo com o Departamento de Tra-
balho americano, foram criadas 181 mil vagas 
formais. O número veio abaixo das expectativas 
dos analistas, que era de 185 mil vagas. Com 
isso, as expectativas de novos aumentos nos ju-
ros americanos ficam cada vez menores.
Enquanto isso, na China, alguns indicadores 
econômicos mostram uma desaceleração no 
ritmo de crescimento. A política de restrição ao 
crédito aplicada pelo governo local, como forma 
de controlar o endividamento empresarial, in-
fluenciou esse ambiente. O índice de Gerente de 

ções, as expectativas ainda são muito incertas 
e tornam o ambiente de negócios arriscado, o 
que não atrai investimentos. 
De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, 
a taxa de desemprego chegou a 13,6% da po-
pulação economicamente ativa no trimestre 
encerrado em abril. Isso corresponde a cerca de 
14 milhões de pessoas. Apesar disso, números di-
vulgados pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE) mostram que, em maio, foram criadas 
34.253 vagas formais de trabalho. Este foi o se-
gundo mês consecutivo de resultados positivos.
O Índice de Confiança de Indústria, divulgado 
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), mostra 
alta de 1,1 ponto em maio, alcançando 92,3 
pontos. Dessa forma, apresenta o maior valor 
desde abril de 2014, superando as expectativas 
de mercado. O IGP-M, outro indicador da mes-

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Compras (PMI) fechou o mês em 51,2 pontos, 
levemente acima das expectativas de mercado, 
que eram de 51 pontos. Já o índice de manufa-
tura avançou de 54 para 54,5 pontos em maio. 
Ainda assim, agentes de mercado esperam que a 
economia chinesa consiga atingir a meta de cres-
cimento, que é de 6,5%. 
 Na União Europeia, dados divulgados pelo 
Escritório de Estatística da União Europeia 
(Eurostat) apontam que houve desaceleração 
da inflação, que fechou maio em 1,4% frente 
aos 1,9% do mês anterior e levemente abaixo 
da expectativa de mercado, que era de 1,5% 
para o mês. A desaceleração foi reflexo, prin-
cipalmente, do alívio verificado nos preços da 
energia, que subiram 4,6%, frente aos 7,6% do 
mês anterior. Esses resultados sugerem que a 
visão do Banco Central Europeu (BCE) não 
deve mudar em relação à necessidade de con-
tinuar com os estímulos monetários.

ma instituição, registrou deflação de 0,93% em 
maio, ante variação de 1,10% em abril. O resul-
tado ficou dentro da previsão de analistas e do 
mercado financeiro. A inflação oficial (IPCA), 
medida pelo IBGE, fechou o mês de maio em 
0,31%. No ano, a inflação acumulada é de 1,42% 
e, em 12 meses, de 3,60%, abaixo do centro da 
meta, que é de 4,5% a.a..
O Banco Central (BC) vem efetuando cortes na 
taxa básica de juros da economia (SELIC). Na 
última reunião do COPOM, ocorrida em maio, 
houve redução de 100bps, trazendo a taxa para 
10,25% a.a.. Este cenário, em conjunto com a de-
saceleração inflacionária, proporciona ambien-
te para que as reduções continuem. De acordo 
com o relatório FOCUS do BC, a expectativa de 
mercado é de que, ao final do ano, a taxa chegue 
próxima de 8,5% a.a..

I N V EST I M E N TO S
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

....................................................................................................................................
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2017*

8,47%
4,53%

-32,98%

4,46%

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

Plano Suplementação da Média Salarial

6,07
78,83 25,391%
4% 1%

1.907,46
94%

Plano 35% da Média Salarial

361,28
93%

17,10 7,201%
4% 2%

2,47

120,30 

63,68 67,99
7%

4% 4%

1.414,82
85%

I N V EST I M E N TO S

Plano Milênio - Ativos e Ap.  Renda Financeira Plano Milênio - Ap.  Renda Vitalícia

Milênio AC  - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

0%

50%

100%

150%

200%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26% 138,79% 203,45% 206,48%

7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 9,91% 27,08% 1,00%

21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91% 112,23% 137,82% 145,01%

20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 136,39%

77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 107,59%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( ATIVOS E APOSENTADORIA RENDA FINANCEIRA )
* Rentabilidade acumulada até maio de 2017.
** Rentabilidade líquida.

Desempenho dos Investimentos

775,24
91%

31,57 
4% 29,93

4%
12,00
1%
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0%

50%

100%

200%

250%

150%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 246,34% 259,74%

5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 13,80% 3,87%

21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 130,54% 137,50%

20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 136,39%

77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 107,59%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado

Suplementação - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99% 195,62% 235,96% 249,76%

6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 4,11%

21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 130,87% 137,98%

20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57% 136,39%

77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50% 107,59%

RENTABILIDADE ACUMULADA 
DO PLANO 35% DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO 
SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( APOSENTADORIA RENDA VITALÍCIA )

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

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

Milênio  BC - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

0%

-15%

15%

30%

40%

2015 2016 2017*

15,18% 34,30% 37,22%

15,18% 16,60% 2,18%

15,40% 29,32% 33,22%

13,27% 29,12% 35,32%

-12,41% 19,72% 25,83%

* Rentabilidade acumulada até maio de 2017.

* Rentabilidade acumulada até maio de 2017.

* Rentabilidade acumulada até maio de 2017.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

O hotsite do CBS Perto de Você conta com alguns tipos 
de planilha de orçamento que podem te ajudar nessa ta-
refa. Confira aqui a que mais se adequa às suas necessi-
dades e mãos à obra.

Ao ter controle sobre o destino do nosso dinheiro, fica 
mais fácil identificar oportunidades para economizá-lo. 
Veja algumas dicas:

- Corte os supérfluos: analise sua planilha de orçamento 
para descobrir como andam seus gastos. Com certeza 
você irá descobrir várias despesas desnecessárias.

- Coma menos fora de casa: esse tipo de despesa im-
pacta muito o orçamento doméstico. Experimente fazer 
mais refeições em casa, evitando o café da manhã na 
padaria, levando almoço para o trabalho ou preparando 
gostosos almoços em família aos domingos.

- Saiba exatamente o que vai comprar: antes de sair de 
casa, faça uma lista do que realmente precisa. Comprar 
sem planejamento é um risco para as finanças. Assim, 

fica mais fácil controlar os impulsos e evitar colocar tudo o 
que vê pela frente no carrinho.

- Deixe o carro em casa: além de colaborar para redu-
zir a poluição, essa é uma forma de cortar gastos com 
combustível, estacionamento, desgaste do veículo, entre 
outros. Opte pelo transporte público, organize caronas ou, 
se possível, vá de bicicleta.

- Pesquise preços: nunca compre algo na primeira loja 
que entrar. Pesquise na internet, vá em outras lojas e ne-
gocie descontos e vantagens com os vendedores.

- Aproveite as promoções: trocas de coleções de rou-
pas, saldão de veículos, baixa temporada de viagens... 
São diversas as oportunidades para economizar. Tome 
cuidado apenas para não comprar por impulso. 

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.

Confira dicas
 para economizar

Para organizar as finanças, primeiro é preciso regularizar as contas. Depois disso, a dica é montar uma

planilha de orçamento pessoal para conseguir ter uma visão completa dos seus ganhos e dos seus gastos.

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/


e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Confira dicas
 para economizar

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

Minha conta: disponível no nosso site (www.cbsprev.com.br), o canal permite aos participantes 

consultar suas informações pessoais a qualquer momento. Por meio do canal, os participantes 

ativos encontram dados como valor da sua contribuição no mês, contribuições acumuladas, 

gráfico com a evolução do seu saldo, informações cadastrais, orientações sobre as opções dis-

poníveis em caso de desligamento do patrocinador, informações sobre empréstimos e simulado-

res. Já os aposentados podem consultar contracheques, comprovantes de rendimentos, dados 

cadastrais, histórico de benefícios e saldo do FGB (aposentados por Renda Financeira). Para 

acessar o Minha Conta, basta digitar o seu CPF e a sua senha. Se você ainda não possui senha, 

entre em contato conosco e verifique como solicitar.

URA (Unidade de Resposta Audível): acessada por meio da Central de Atendimento Telefôni-

co, a URA permite consultar diversas informações 24 horas por dia. Entre as opções disponíveis 

para os participantes ativos destacam-se a consulta ao valor da cota do plano e as simulações de 

aposentadoria e de resgate. Já os participantes assistidos podem consultar o valor bruto e líquido 

do seu benefício e a data do próximo pagamento.

Central de Atendimento Telefônico: por meio do número 08000 26 81 81, é possível falar gra-

tuitamente com um dos nossos atendentes de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

E-mail: pelo endereço cbsatendimento@cbsprev.com.br, os participantes podem tirar dúvidas, 

solicitar informações, fazer críticas, elogios ou enviar sugestões. 

Fale conosco: por meio do nosso site, é possível enviar uma mensagem para a CBS Previdên-

cia. Para isso, basta acessar a página “Fale conosco”, localizada no canto superior direito do site, 

e preencher o formulário “Envie sua mensagem”. Para acessar a página e conhecer o formulário, 

clique aqui.

USEs (Unidades de Serviços): a equipe de Relacionamento da CBS está disponível para aten-

der pessoalmente seus participantes em diversos locais. Para consultar os endereços e horários 

de atendimento de cada localidade, entre na página “Fale conosco”, localizada no canto superior 

direito do site, e acesse o item “Endereços da CBS”, ou clique aqui.

A CBS Previdência oferece diversas formas para contato e atendimento dos participantes e busca aprimorar 

constantemente seus canais de relacionamento para proporcionar mais conforto e facilidade no dia a dia. Conhe-

ça melhor cada um deles e os utilize sempre que precisar:

Conheça melhor os nossos
canais de relacionamento

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


24 a 29
de julho | 13h às 17h

Programação adaptada de acordo com a faixa etária: 

de 4 a 14 anos

Professores individuais por grupo de até 20 pessoas

Segurança e tranquilidade para os pais

Brinquedos Infláveis, Super Jump, 
Jump Truck, Atividades recreativas, 
Atividades esportivas, Cinema, 
Acampamento.

Programação com muitas atrações: 

Quer saber mais?
Ligue para 3343-4297

Colônia 

Recreio
Fériasde Colônia 

Recreio
Fériasde 

Colônia 

Recreio
Fériasde 

Vagas limitadas!

Inscrições
abertas.

Sócio: R$133,00
Não-sócio: R$161,00
Conheça nossas facilidades

de pagamento

Fazendo arte nas férias


