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E
m 26 de fevereiro, foi realiza-
da uma palestra sobre educa-
ção financeira e previdenci-
ária para os funcionários da 
CSN alocados em Arcos, Mi-
nas Gerais. Com duração de 

pouco mais de uma hora, o encontro contou 
com a participação de 27 profissionais, que 
aproveitaram para aprimorar seus conheci-
mentos e tirar dúvidas sobre o assunto.
Entre os temas abordados na palestra esta-
vam economia doméstica, consumo cons-
ciente, endividamento, orçamento familiar, 
a importância da previdência e facilidades 
para obtenção de crédito, além de dicas 
sobre como poupar e como fazer do cartão 
de crédito um aliado.
O encontro foi elaborado a partir de um 
pedido do coordenador de Recursos Hu-
manos da CSN, Marcos Rodrigues, que 
soube por meio da revista CBS em foco
que a entidade havia realizado palestras 
com foco em educação financeira e previ-
denciária em outras localidades.

pALESTRA AJUDA A 
A TIRAR DÚVIDAS
SOBRE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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Responsável por ministrar a palestra em 
Arcos, Marcelo Rodrigues Vieira, super-
visor de Relacionamento da CBS, destaca 
que é fundamental levar mais conhecimen-
to sobre o assunto para todos. 
“O tema educação financeira está muito 
presente no cotidiano de todos nós e é ex-
tremamente compensador quando minis-
tramos as palestras e alguns dos presentes 
se identificam com uma situação relatada e 
nos informam que, a partir daquele mo-
mento, irão mudar sua maneira de lidar 

com o dinheiro. Em muitos casos, essa 
transformação envolve também a família, a 
esposa e os filhos”, completa Marcelo. 
O encontro foi bem avaliado pelos parti-
cipantes. De acordo com o resultado da 
pesquisa de satisfação preenchida após o 
fim da palestra, o tema foi considerado 
“ótimo” por 70% dos participantes e “bom” 
por 30%. Além disso, 100% dos presentes 
disseram que pretendem aplicar em sua 
vida os conceitos aprendidos e 91% que 
pretendem fazê-lo imediatamente.

c b s  p e rto  d e  vo c ê

“Por meio da revista eletrônica da CBS tive conhecimento da
palestra sobre educação financeira e, em reunião com nossos
colaboradores, surgiu a ideia de entrar em contato com a entidade 
para trazer a iniciativa para Arcos. A palestra teve uma boa
repercussão e temos a intenção de realizá-la novamente na SIPAT, 
que acontecerá em agosto, dessa vez direcionada para as esposas 
dos colaboradores. Entendo que a educação financeira é muito 
importante na vida de todo cidadão, pois ajuda a desenvolver
habilidades, a se tornar mais consciente das oportunidades e dos 
riscos financeiros e a adquirir confiança na hora de fazer
escolhas”, afirma Marcos Rodrigues.

”
”



***

{ CBS em foco  |    }6



***

{ CBS em foco  |    }07

fornecedores, governo e sociedade 
em geral. Dessa forma, a CBS de-
monstra seu compromisso com os 
princípios de transparência e boa 
governança, que orientam todas as 
ações do dia a dia na entidade, e 
reforça a importância de investir
em um plano de previdência.
O Relatório Anual 2014 está dis-
ponível no site da CBS Previdência 
em duas versões: completa e resu-
mida. Os demonstrativos contábeis 
e pareceres desse período também 
já foram publicados. >>

A CBS Previdência publicou, no fim 
de abril, seu Relatório Anual 2014. 
O documento apresenta o desempe-
nho da entidade nos aspectos econô-
mico e social, destacando os princi-
pais resultados, melhorias e projetos 
colocados em prática ao longo do ano.
Seu conteúdo foi elaborado a partir de 
informações fornecidas pelas diversas 
áreas da instituição e de depoimentos 
de alguns participantes da entidade.
O objetivo do relatório é apresentar 
as informações de maneira clara e 
completa para patrocinadores, par-
ticipantes, assistidos, colaboradores, 

p r e staç ão  d e  c o n tas

Relatório anual 2014
já está disponível
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Em abril, a CBS Previdência tam-
bém disponibilizou em seu site 
uma cartilha intitulada “Por dentro 
das Demonstrações Contábeis”. O 
material tem o objetivo de ajudar 
os participantes a entender com 
mais clareza as informações finan-
ceiras que são publicadas anual-
mente pela entidade.
A cartilha explica de forma simples 
e objetiva o que significam as siglas 
e os números encontrados em docu-
mentos como Balanço Patrimonial, 
Demonstração da Mutação do Pa-
trimônio Social, Demonstração do 
Ativo Líquido, Demonstração das 
Provisões Técnicas, entre outros.
O material foi desenvolvido com base 
na cartilha “Entendendo as Demons-
trações Contábeis do seu Plano de 
Aposentadoria”, da ABRAPP (Associa-
ção Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar) e
ANCEP (Associação Nacional
dos Contabilistas das Entidades
de Previdência).
Para conhecer a cartilha “Por den-
tro das Demonstrações Contábeis” 
e tirar suas dúvidas, basta acessar 
“Cartilhas”, disponível no item “In-
vestimentos” do site da CBS.

Cartilha  “Por dentro das
Demonstrações Contábeis”

p r e staç ão  d e  c o n tas





Você imagina que suas compras são uma atitude sem consequên-

cias?  Segundo o Instituto Akatu, o consumo não é um ato isolado 

e sim um processo que começa antes da compra e termina depois 

que utilizamos o que foi comprado. Isso envolve escolhas, como: 

O consumo não consciente, aquele onde se compra apenas por 

comprar, pode prejudicar a vida no planeta (já se consome 50% 

a mais de recursos naturais renováveis do que a Terra consegue 

repor), a comunidade (pessoas sofrem pela falta de alimentos en-

quanto há um enorme desperdício no mundo todo) e a sua saúde 

financeira (descontrole nos gastos).

Por isso, é essencial fazer um planejamento da sua vida financeira 

e resistir às tentações. Esse planejamento deve envolver a defini-

ção do que é importante em cada momento da vida, seus objetivos 

para o futuro e a organização das suas contas.

***
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Consumo consciente

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

O que comprar? 

Por que comprar? 

De quem comprar? 

Como comprar? 

Como usar? 

Como descartar?

a
a
a
a
a
a
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• Apague as luzes do local onde

 não há ninguém;

• Tome banhos rápidos e desligue o

chuveiro quando for se ensaboar;

• Feche a torneira enquanto

escova os dentes;

• Use um regador para molhar as

plantas e não a mangueira;

• Desligue os aparelhos da tomada em vez

de deixa-los em stand-by, pois, desse modo,

eles continuam consumindo energia;

• Não descarte produtos no vaso sanitário

(fio dental, medicamentos, etc) e nem

na pia da cozinha (óleo);

• Faça a separação correta do lixo;

• Não desperdice alimentos;

• Celulares, câmeras e tablets levam

aproximadamente duas horas para 

carregar. Não deixe aparelhos

carregados na tomada.

Pequenas mudanças de atitude ajudam muito o meio ambiente e também a sua vida. Ao economizar e consumir de maneira consciente, 
você não só poupa os recursos naturais, como também poupa para você, tornando possível uma economia maior do seu dinheiro.

• Imprima somente o necessário;

• Procure imprimir mais de uma

tela por folha;

• Lembre-se de reutilizar envelopes

sempre que possível;

• Mantenha limpos os filtros

dos aparelhos de ar-condicionado

e evite deixa-los ligados quando

o ambiente estiver desocupado;

• Desligue a tela do computador

quando não estiver utilizando; 

• Ao sair de um ambiente, 

apague as luzes;

• Para subir um ou dois andares, 

procure utilizar a escada.

• Doe o que você não utiliza 

mais (roupas, brinquedos, 

móveis, eletrodomésticos, 

livros...);

• Fique atento às feiras de 

trocas e feiras solidárias;

• Adote a carona solidária;

• Não jogue lixo nas ruas.

• Monte uma lista com os produtos 

que precisa;

• Compre somente o necessário 

para não haver desperdício e

nem excessos;

• Não compre por impulso – se 

passar diante de uma prateleira 

com “promoção”, avalie se aquele 

produto será realmente utilizado;

• Preste atenção ao rótulo dos 

produtos. Muitos são perecíveis ou 

tem a validade curta;

• Dê preferência ao refil dos produ-

tos, que utilizam menos matéria-pri-

ma na produção;

• Leve a sacola reaproveitável. A 

sacolinha de plástico demora até 

450 anos para se decompor.

em casa no supermercado no trabalho na comunidade

Com informações do portal Meu Bolso Feliz.

Aprenda a poupar no dia a dia

Consumo consciente

e d u caç ão  f i n a n c e i r a
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i n v e st i m e n to S

A economia norte-americana continuou a apre-

sentar dados sólidos de crescimento, por isso, con-

sidera-se cada vez mais iminente o aumento das 

taxas de juros nos EUA. Porém, devido às incerte-

zas quanto ao desempenho econômico das demais 

economias internacionais, o aumento da taxa de ju-

ros vem sendo postergado e a nova perspectiva do 

mercado é que o FED adie a decisão para meados 

do ano. O cenário externo tem exigido cautela. Por 

estar cada vez mais desafiador, os agentes de estado 

estão pondo em prática medidas de incentivo à eco-

nomia, como taxas negativas para remunerações 

dos depósitos, programa de recompra de títulos 

públicos, redução das taxas de juros, entre outras 

políticas monetárias expansionistas.

O bimestre JAN-FEV foi mar-

cado pelas expectativas quan-

to à capacidade de implemen-

tação da política econômica 

restritiva por Joaquim Levy 

no comando do Ministério da 

Fazenda, pela deterioração da 

economia doméstica e pelo 

reflexo do cenário externo de-

safiador. A economia brasilei-

ra continuou a mostrar dados 

decepcionantes, com destaque 

para o desequilíbrio das con-

tas públicas, fraco crescimento 

econômico e enfraquecimento 

do mercado de trabalho. Além 

disso, a inflação mantem-se per-

sistentemente acima do teto da 

meta de 6,5%, no acumulado 

de 12 meses, pressionada pela 

desvalorização cambial e ajus-

tes tarifários. O Banco Central 

tem mantido o direcionamen-

to de uma política monetária 

contracionista, sinalizando o 

compromisso com o controle 

inflacionário. Porém, temas como 

racionamento de água e energia, 

assim como os desdobramentos da 

Operação Lava-Jato ora em curso, 

preocupam ainda mais os investi-

dores, culminando em maior vola-

tilidade no mercado financeiro.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional



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

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2015*

3,41%2,86%

-2,73%

2,18%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS

Em milhões de R$ / fevereiro 2015

* A rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro e fevereiro.
** Rentabilidade líquida.

Plano Suplementação
da Média Salarial

4,56
69,17 26,811%
3% 2%

1.699,05
94%

Plano 35% da Média Salarial

341,47
93%

15,00 7,171%
4% 2%

1,86

Plano Milênio

82,10
82,14 62,774%
4% 3%

1.825,39
89%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
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100,00%

140,00%
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120,00%

O histórico da Meta Atuarial dos planos 35% e Suplementação informado em edições anteriores sofreu alteração visando refletir a Meta Atuarial de INPC+3,5% a.a., retroativa ao Exercício de 2012, 
conforme Premissa Atuarial aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, registrada em Ata nº 284 de novembro/2013 com o objetivo de atender ao Ofício 5020/CGAT/DITEC/PREVIC de 2013.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 168,16%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 2,69%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 83,96%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 77,76%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 69,76%

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

Plano 35% da Média Salarial

0,00%
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120,00%
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140,00%

160,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

55,44% 66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99% 159,95%

55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 2,75%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 83,96%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 77,76%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 69,76%

Plano Suplementação da Média Salarial
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26% 123,24%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 2,76%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91% 89,02%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 77,76%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 69,76%

Plano Milênio - cota
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Treinar proporciona diversos
benefícios à saúde.
A musculação é uma das atividades mais indicadas por profissio-

nais da saúde hoje em dia. É direcionada para os mais variados 

objetivos, como aumentar ou definir a musculatura, prevenir le-

sões e emagrecer.

Essa atividade é personalizada para cada indivíduo com base no 

histórico de atividade física praticada, sexo, idade, peso e altura. 

Independente de qual seja o objetivo, é importante seguir uma 

orientação profissional para o treino. 

Para atingir melhores resultados é recomendada ainda a combi-

nação da musculação com atividades aeróbias, como caminhadas 

ou corridas. Dessa forma, promove-se uma melhora no conjunto 

ósseo muscular, cardíaco e respiratório do indivíduo.

É importante lembrar que para cada objetivo existe um tipo de 

treinamento específico, que deve ser complementado com uma 

alimentação adequada. A ingestão de nutrientes é essencial para 

fornecer energia, aumentar a massa muscular, reduzir gordura, 

ajudar na manutenção do sistema imunológico e definir o corpo.

Além de todos esses benefícios, com a prática da musculação 

você também pode prevenir diversas doenças, entre elas:

- Osteoporose: a musculação estimula a produção de células ós-

seas fixando cálcio e aumentando a densidade óssea.

- Artrose (desgaste das articulações): quando os músculos são 

fortalecidos, propiciam maior estabilidade nas articulações, pro-

movendo menor desgaste entre as cartilagens.

- Diabetes: quanto maior é a massa muscular, mais o organismo quei-

ma glicose (substância que em excesso no sangue causa o diabetes).

- Hipertensão: o principal benefício é a diminuição da pressão arterial 

em repouso, o que ajuda no tratamento da hipertensão arterial e funcio-

na como um agente facilitador da boa qualidade de vida.

Praticando a musculação com envolvimento, sem dúvida, você terá 

muitos benefícios. Contudo, é necessário ter disciplina, seguir a orien-

tação dos profissionais especializados e respeitar os seus limites.

dicas  d e  sa ú d e

Musculação
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A faixa etária inicial para o curso de 
musculação é de 14 anos.

HORÁRIOS:
segunda a sexta, das 06h às 22h,
e sábados, das 7h30 às 13h30.

MATRÍCULA:         
R$ 33,00            

MENSALIDADE:
Para sócios: R$ R$ 47,00
Não sócios: R$ 60,00

PARA SER UM ASSOCIADO DO RECREIO:
Taxa de adesão: a partir de R$ 132,00
Mensalidades: a partir de 28,00.

Participantes da CBS Previdência
têm desconto de 50% na taxa de
adesão. Aproveite!

Para mais informações:
(24) 3343-4297 ou recreio@csn.com.br

MUSCULAçãO NO RECREIO
.................................................

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

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

dicas  d e  sa ú d e

	Melhora na parte estética: trabalhando os músculos, você irá 
modelar o seu corpo. A musculação ajuda a eliminar gordura e 
aumenta a massa muscular.

	Melhora a postura: na maioria dos casos, a dor nas costas está re-
lacionada à fraqueza muscular e à falta de flexibilidade. O trabalho 
com peso é indicado nestes casos, pois os músculos (que susten-
tam os ossos) se tornam mais resistentes.

	Bem-estar e qualidade do sono: devido à liberação das endorfi-
nas (hormônio do bem-estar), ganhamos um sono mais tranquilo, 
proporcionado pelo relaxamento dos músculos, e ainda temos 
reduzido o risco de insônia.

	Emagrecimento: no longo prazo, os exercícios com peso apre-
sentam um importante papel, pois aumentam a taxa metabólica 
basal e, com o gasto calórico diário maior, queimamos mais calo-
rias. Dessa forma, diminuímos as reservas de gordura corporal.

Mexa-se
A musculação pode trazer diversos benefícios para o corpo. 
Confira os principais: 

José Petrucio da Silva, 74 anos.
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continua na próxima edição!continua na próxima edição!

Os investimentos da CBS Previdência seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN) e as regras definidas na Política de Investimentos da entidade. 

O documento orienta o trabalho do dia a dia, proporcionando uma visão estratégica e de longo prazo, e 
abrange temas como limites de alocação, limites de risco e metas de rentabilidade de cada um dos planos 
administrados pela CBS

Revisada anualmente com base no estudo ALM (Asset Liability Management), adotado pela entidade desde 
2004, e aprovada pela Diretoria Executiva e pelos membros do Conselho Deliberativo, a Política de Inves-
timentos da CBS busca assegurar o equilíbrio econômico-financeiro entre os ativos garantidores (recursos) e 
os passivos atuariais (compromissos).

Atualmente, a carteira de investimentos da CBS Previdência é composta por investimentos em:

Em dezembro de 2014, os recursos garantidores da entidade estavam distribuídos da seguinte forma:

Renda Fixa
 
Renda Variável

Imóveis

Empréstimos

Imóveis

Empréstimos
R$ 96 milhões

R$ 168 milhões

R$ 94 milhões

R$ 3,8 bilhões

Renda Variável

Saiba mais sobre os
investimentos da CBS
Saiba mais sobre os
investimentos da CBS

a
a

a

a

e d u caç ão  p r e v i d e n ci á r i a

Renda Fixa 



Rabada com agrião

Modo de preparo:
Tempere de véspera a rabada já cortada com uma pasta de alho, sal e um pouco da cebola. Core a 
cebola restante em um pouco de óleo e coloque a rabada para “fritar”, virando-a na panela até ficar 
na cor desejada.
Retire o excesso de óleo quando a rabada já estiver bem dourada. Acrescente água na panela até 
cobrir toda a carne e cozinhe até ficar macio (em torno de 3 horas de cozimento), acrescentando água 
e corrigindo o tempero durante o processo.
No momento de servir, coloque o agrião e abafe por 3 minutos com o fogo desligado.
Serve 8 pessoas.

- 2 kg de rabada cortada         - 2 cebolas grandes      - 4 dentes de alho
- 6 colheres de sopa de sal       - 2 maços de agrião

Ingredientes:

Opcional:
Pirão de rabada:
- 1 litro do caldo do cozimento da rabada
- 200 gr da rabada desfiada (sem osso)
- 200 ml de vinho tinto seco
- 100 gr de farinha de mandioca

Preparo:
Ferva os 3 primeiros ingredientes e 
engrosse com a farinha de mandioca.

Opções de acompanhamento:
- Arroz
- Feijão branco
- Pirão de rabada 

Receita
Especial
Confira mais uma das delícias

testadas e aprovadas pelos

frequentadores do Hotel-Escola

Bela Vista, um dos mais tradicionais 

da cidade de Volta Redonda.


