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Nos últimos meses de 2018, ocorreram diversos encontros por meio do CBS Perto de Você, 
nosso programa de educação previdenciária e financeira. Todos fizeram parte da iniciativa 
“Ciclo de palestras Educação Financeira para todos” e buscaram compartilhar informações 

e dicas sobre estes temas. Confira a seguir os detalhes de cada iniciativa realizada. >>

p r e s e n ça
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p r e s e n ça

Nos dias 23 e 24 de outubro, 
os profissionais da CBS Pre-
vidência estiveram presentes 
nas cidades de Criciúma, Iça-
ra, Siderópolis e Capivari de 
Baixo, em Santa Catarina. 
Durante este período, foram 
realizadas duas apresentações 
abordando questões relacio-
nadas à educação financeira 
para os assistidos da Asso-
ciação dos Aposentados e 
Pensionistas de Siderópolis 
– ASAPREVI-SID e da As-
sociação dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Içara 
– AAPIMIR.
Além disso, nas mesmas datas, 
ocorreram também uma reu-
nião para esclarecimento de 
dúvidas com os assistidos da 
Associação dos Trabalhadores 
Aposentados, Pensionistas e 
Idosos de Criciúma – ATA-
PREVCRI e um encontro com 
os dirigentes da Associação 
dos Aposentados e Pensio-
nistas de Capivari de Baixo – 
ASAPEN.
As ações, que tiveram o obje-
tivo de estreitar ainda mais a 
relação da CBS com os seus 
assistidos da região, contaram, 
ao todo, com a presença de 
mais de 30 participantes.

Associações de Santa 
Catarina recebem a 
CBS Previdência
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Foram ministradas, entre os 
dias 06 e 07 de novembro, 
quatro palestras com foco em 
educação financeira para os 
funcionários da CSN alocados 
em Araucária (PR).
Os encontros, que tiveram du-
ração de aproximadamente 2h 
cada, contaram com a participa-
ção de quase 50 colaboradores 
de diferentes áreas da unidade.
Ao longo das apresentações 
foram abordados temas como 
controle orçamentário, consu-
mismo, economia doméstica, 
inadimplência, endividamento, 
planejamento financeiro, en-
tre outros. Além disso, foram 
compartilhadas também algu-
mas dicas sobre como utilizar 
melhor o cartão de crédito e os 
cuidados necessários com os 
empréstimos pessoais.
As palestras foram muito bem 
avaliadas pelos participantes. 
Entre os que responderam a 
pesquisa de satisfação distri-
buída após os encontros, 50% 
afirmou que não tinha conhe-
cimento prévio sobre os as-
suntos abordados e 100% disse 
que pretende aplicar em sua 
vida os conceitos aprendidos.

Encontros em 
Araucária discutem
o consumo consciente 

p r e s e n ça
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No dia 27 de novembro, a 
CBS Previdência foi recebi-
da pelos colaboradores da 
unidade da CSN em Arcos 
(MG) para mais uma apre-
sentação relacionada a te-
mas que envolvem a educa-
ção financeira.
Dessa vez, o encontro bus-
cou incentivar a reflexão 
sobre assuntos como con-
trole do orçamento fami-
liar, consumo consciente, 
alternativas de crédito, di-
ferenças entre necessidade 
e desejo, motivos e conse-
quências do endividamen-
to, entre outros.
Para deixar a apresentação 
mais descontraída, foi exi-
bido também um vídeo que 
chamava a atenção sobre os 
riscos de não controlar de 
perto os gastos feitos mensal-
mente no cartão de crédito.
A apresentação teve duração 
de aproximadamente 1h30 
e contou com a presença de 
cerca de 45 funcionários de 
diversas áreas da mineração.

Apresentação em Arcos 
incentiva a reflexão 
sobre orçamento familiar 

p r e s e n ça
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Para encerrar os trabalhos 
do mês, a equipe da CBS 
Previdência visitou, em 29 
de novembro, a Mineração 
Casa de Pedra, localizada 
em Congonhas (MG).
Neste dia, foram oferecidas 
para os colaboradores da 
unidade duas palestras com 
foco em educação financei-
ra. Entre os temas coloca-
dos em discussão ao longo 
dos encontros destacam-se 
dicas de planejamento fi-
nanceiro e orçamento do-
méstico, perigos do consu-
mismo, informações sobre 
endividamento, sugestões 
para usar melhor o cartão 
de crédito, entre outros.
As duas apresentações ti-
veram a participação de 16 
colaboradores da minera-
ção e duraram, em média, 
2h cada.
Ao final de cada um dos 
encontros, os colaborado-
res que estavam presentes 
puderam também tirar 
algumas dúvidas sobre os 
planos de benefícios admi-
nistrados pela CBS.

CBS é novamente 
recebida na Mineração 
Casa de Pedra

p r e s e n ça
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p r e s e n ça

Mais uma vez, os profissionais da 
CBS Previdência foram até a uni-
dade da CSN localizada em Porto 
Real (RJ). O objetivo da visita foi 
levar informações sobre os pla-
nos de benefícios administrados 
pela entidade.
Realizada em 07 de dezembro, a 
apresentação contou com a parti-
cipação de aproximadamente 15 
colaboradores da unidade e teve 
duração de 1h30.
Entre os temas abordados no en-
contro estavam detalhes sobre as 

Apresentação ajuda 
a esclarecer dúvidas 
em Porto Real

p r e s e n ça

vantagens e coberturas dos planos 
de benefícios, tipos e percentuais 
de contribuições existentes, dicas 
sobre planejamento financeiro, 
informações disponíveis no nosso 
site e no Minha Conta, canais de 
relacionamento, entre outros. 
A iniciativa teve um resultado 
muito bom. Entre os colaborado-
res que responderam a pesquisa 
de satisfação feita após a palestra, 
42% revelou não ter conheci-
mento anterior sobre os temas 
apresentados e 100% afirmou que 
pretende aplicar em sua vida o 
que aprendeu.
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p r e s e n ça

Entre os dias 10 e 18 de 
dezembro, a CBS Previdên-
cia ministrou quatro pales-
tras para os colaboradores 
da CSN alocados na Usina 
Presidente Vargas, em Volta 
Redonda (RJ).
O objetivo dos encontros foi 
aproximar a CBS ainda mais 
dos seus participantes e pos-
sibilitou esclarecer dúvidas e 
apresentar mais detalhes so-
bre os planos de benefícios 
administrados pela entidade.
Entre os temas abordados 
nas apresentações desta-
cam-se informações sobre 
as vantagens dos planos de 
previdência complementar, 
percentuais de contribui-
ção existentes, informações 
financeiras, canais de rela-
cionamento e veículos de 
comunicação disponíveis, 
entre outros.
Os encontros, que tiveram 
duração de cerca de 2h cada, 
contaram, no total, com a 
participação de aproximada-
mente 50 colaboradores de 
diferentes áreas da usina.

CBS marca presença na
Usina Presidente Vargas

p r e s e n ça
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No dia 11 de dezembro, os co-
laboradores da CBS Previdên-
cia foram novamente recebidos 
pelos funcionários da CSN alo-
cados em Itaguaí (RJ). Dessa vez, 
o objetivo da visita foi tirar dúvi-
das sobre os planos de benefícios 
administrados pela entidade.
No encontro, que teve duração 
de aproximadamente 1h30, fo-
ram colocados em pauta temas 
como as vantagens de possuir 
um plano de previdência com-

Troca de conhecimento
 em Itaguaí

plementar, as coberturas ofere-
cidas, tipos de aposentadoria, 
percentuais de contribuição, re-
sultados financeiros dos planos, 
canais de relacionamento dispo-
níveis, entre outros assuntos.
A apresentação contou com a pre-
sença de quase 30 colaboradores 
da CSN e foi muito bem avaliada.
Entre os que responderam a pes-
quisa de satisfação distribuída 
após o encontro, 100% pretende 
aplicar em sua vida os conceitos 
aprendidos, sendo que 62% irão 
fazê-lo imediatamente.

p r e s e n çap r e s e n ça
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Com o intuito de incentivar a reflexão 
sobre o tema, foi realizado no dia 20 de 
dezembro um encontro sobre educação 
financeira com os alunos do Centro de 
Educação Tecnológica – CET, em Con-
gonhas (MG). 
Com duração de aproximadamente 
1h30, a apresentação contou com a par-
ticipação de 55 alunos com idades entre 
17 e 24 anos.
Entre os assuntos discutidos na palestra 
estavam sonhos e projetos para o fu-
turo, planejamento financeiro, formas 
para controlar o orçamento, os perigos 
do consumismo, maneiras para evitar o 
endividamento, cuidados ao utilizar o 
cartão de crédito, dicas para reduzir os 
gastos no dia a dia, entre outros.

CBS Previdência leva 
nova palestra para o CET

p r e s e n ça
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Para fechar os trabalhos de 
2018, a equipe da CBS Previ-
dência visitou, em 27 de dezem-
bro, os colaboradores da CSN 
alocados em São Paulo (SP).
Nesta data, os profissionais da 
entidade ministraram duas 
palestras nos escritórios da em-
presa localizados na Faria Lima 
e em Santo Amaro. O objetivo 
das ações foi esclarecer dúvi-
das e apresentar mais detalhes 
sobre os benefícios e direitos 
dos participantes dos planos 
de previdência complementar 
administrados pela CBS.
Ao longo das apresentações fo-
ram discutidos temas como as 
vantagens de possuir um plano 
de previdência complementar, 
as coberturas oferecidas, tipos 
de aposentadoria, percentuais 
de contribuição, rentabilidades 
dos planos comparadas com 
outros indicadores financei-
ros, detalhes sobre a vantagem 
fiscal, veículos de comunicação 
disponíveis, canais de relaciona-
mento, entre outros.
Os dois encontros tiveram 
duração de aproximadamente 
2h e contaram, no total, com a 
presença de mais de 30 funcio-
nários da empresa.

Apresentações em 
São Paulo encerram
os trabalhos do ano

p r e s e n ça



***

{ CBS em foco  |    }14

cbs
previdência
conquista 
prêmio
abrasca
de melhor
relatório
anual

c o n q u ista
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O Relatório Anual 
2017 da CBS 
Previdência foi 
o grande vence-
dor da categoria 
“Organizações 

Não Empresariais” na 20ª edição do 
Prêmio Abrasca (Associação Brasi-
leira das Companhias Abertas).
A premiação ocorreu no dia 06 
de dezembro no Auditório da B3, 
em São Paulo.
Criado em 1999, o Prêmio Abras-
ca destaca os melhores relatórios 
anuais do país a partir da avaliação 
de critérios como clareza, transpa-
rência, quantidade de informações, 
projeto gráfico e caráter inovador. 

c o n q u istac o n q u ista

O evento de premiação ocorreu 
em São Paulo, no auditório da B3.
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c o n q u ista

Esse importante reconhecimento reforça 
nosso objetivo de prestar contas de forma 
clara e completa para todos os públicos 
de relacionamento, além de demonstrar o 
nosso compromisso com a transparência 
e com os princípios da boa governança.
Mais uma vez, o documento foi total-
mente elaborado pela equipe de Comu-
nicação da CBS Previdência, que já havia 
recebido o Prêmio Abrasca pelo Relató-
rio Anual 2014. 
“Trabalhamos com um ponto tão mági-
co e essencial, vendemos um sonho, um 
sonho de aposentadoria com qualidade. 
Nossos participantes, quando aderem ao 
nosso plano de benefícios, permitem que 
a gente sonhe com eles, e mais, deposi-

O relatório premiado foi totalmente elaborado pela 
equipe de Comunicação da CBS Previdência.
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c o n q u ista

tam na gente toda a confiança na gestão dos seus recursos. Por isso, a importância de uma 
ótima governança e da transparência nas informações. Ganhamos pela segunda vez o prêmio, 
o que demonstra que estamos no caminho certo. Esse caminho é longo e desafiador, mas como 
é gratificante para a CBS e para os nossos 34 mil participantes!”, comemora Edgar Silva Grassi, 
diretor de Administração e Seguridade da CBS.

Clique aqui e reveja o nosso Relatório Anual 2017.

Edgar Grassi (esq.), diretor de Administração e Seguridade, 
e Monica Fogazza (dir.), presidente da CBS, comemoram este

importante reconhecimento com a equipe de Comunicação.

https://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/RelatorioAnual
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

Olá, pessoal! Passaram as festas de final de 

ano e a vida volta ao normal. Cá estamos 

novamente para falar um pouquinho 

sobre as nossas finanças pessoais. Venho 

abordando temas sobre investimentos para 

ajudá-los na difícil missão de construir um 

futuro financeiramente seguro. Já apren-

demos que dinheiro na poupança só se for 

para o curtíssimo prazo, pois, com a SELIC 

a 6,42% a.a., deixar dinheiro na poupança 

é, muitas vezes, perder para a inflação, já 

que pela nova regra a poupança rende, 

apenas, 70% da SELIC.

Mas, durante essas férias, estive pensando 

sobre algo bem perturbador: será que as 

pessoas que estão lendo esta coluna têm 

tido o compromisso de guardar um dinhei-

rinho para o futuro, podendo usufruir das 

valiosas dicas que damos aqui? Ou será que 

meus amigos leitores pertencem ao grupo 

de quase 60% das famílias que declararam 

estar endividadas na pesquisa realizada 

em dezembro de 2018 pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC)? Vocês sabiam que nesta 

mesma pesquisa, 9% das famílias declara-

ram não ter condições de pagar suas dívi-

das no próximo mês? E sabem qual a maior 

dívida que elas têm? Pasmem: Cartão de 

Crédito (78% das dívidas das famílias são 

nesta modalidade)!

Por isso, para inovar, vamos começar este 

ano falando sobre endividamento. Para 

aqueles que se encontram nesta situa-

ção vamos à dica número 1: controle e 

reduza seus gastos! Como? Primeiro, 

identifique cada coisinha (principal-

mente, aquelas bem bobas mesmo, que 

te custam baratinho, sabe?!) na qual você 

está gastando o seu suado dinheirinho. Sei 

que parece chato e impossível. Mas não 

é, tá? Você vai se surpreender que aquele 

cafezinho diário após o almoço, que lhe 

custa R$ 3,50 ao dia, ao final do mês terá 

tirado do seu bolso R$ 77,00, e, ao final de 

um ano, terá lhe custado R$ 924! Ok, corte 

o café! Ou a bala! Ou o doce da sobreme-

sa! Ou qualquer outra coisa que lhe pareça 

custar barato. Já percebeu que é mais fácil 

gastarmos R$ 100 quando temos na cartei-

ra dez notas de R$ 10,00 do que quando 

temos apenas uma nota de R$ 100,00?! 

Segundo passo no controle de gastos: 

compre somente o necessário (consuma 

conscientemente). Há quem diga que 

somos seres racionais. Será? Quantas 

vezes nos deixamos levar pelas emoções 

e compramos aquilo que nem usamos 

porque “todo mundo tem”, “tá na moda”, 

“assim parecerei mais poderosa(o)”, “estou 

triste”, “estou feliz”, “depois eu dou um 

jeito de pagar” e, a melhor de todas, “Tá 

na promoção!”. Vixe! Sempre encontramos 

um motivo para ceder ao nosso impulso 

de comprar, não é verdade? Então, tenho 

uma dica valiosa para te ajudar. Antes de 

comprar qualquer coisa (pessoal, é qual-

quer coisa mesmo! Inclusive o cafezinho, 

ok?), você irá responder para si próprio: 

Preciso? Tem que ser agora? Tenho 

dinheiro? Respire. Dê mais uma volta 

no shopping e, sendo realmente necessá-

rio, pesquise o preço antes de comprar. 

Quando você colocar este hábito na sua 

vida, verá que muitas coisas não são tão 

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 }

Confira dicas para se livrar das
dívidas o mais rápido possível.

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

Por Flávia Dias

Endividamento}

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

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

necessárias e urgentes como parecem à 

primeira vista. Para te ajudar na pesquisa 

de preço, alguns sites são bem bacanas, tais 

como: Buscapé, Google e Trivago (para 

viagens). A internet pode ser uma boa aliada 

nessa hora. ; ) 

A palavra de ordem agora é economizar e 

pagar esta dívida que tira o seu sono. As-

sim, quando você voltar a dormir, poderá 

voltar a sonhar. Tem uma frase rolando no 

Instagram, cuja autoria remete à Vivienne 

Westwood, que diz assim: “Compre menos, 

escolha bem e faça durar” Perfeita, não?!

Dica número 2: renegocie sua dívida! 

Procure o credor e renegocie a sua dívida. 

Mas, só ofereça as condições que é possí-

vel pagar. Para isso, você precisa conhecer 

seu orçamento doméstico, ou seja, tenha 

consciência antecipadamente do dinhei-

ro que entra na sua conta bancária e de 

todo o dinheiro que sai (temos diversas 

planilhas à sua disposição no nosso hotsite 

https://www.cbsprev.com.br/educacao-

financeira/Planilhas). Se a sua dívida for 

o cartão de crédito ou o cheque especial, 

recorra a um banco ou financeira para ve-

rificar se você tem crédito para pegar um 

novo empréstimo e pague imediatamente 

as dívidas antigas. Claro que se você puder 

recorrer a um amigo que possa lhe empres-

tar esta grana com juros menores do que o 

do banco/financeira será maravilhoso! Mas, 

nem sempre temos este amigo tão disposto 

assim, né? Dica dentro da dica: nunca, 

em hipótese alguma, tenha dívida de 

cartão de crédito e cheque especial! São 

as dívidas mais caras do planeta! Só para 

você ter uma ideia, vamos aos números: 

os juros do cheque especial estão rodando 

por volta de 300% a.a., cerca de 12,25% ao 

mês, ou seja, aquela sua conta que virou 

no vermelho no mês e você ficou devendo 

R$ 500,00 ao banco, vira uma dívida de 

R$ 561,23 (+ R$ 61,23) no primeiro mês. 

Se isso se estender por mais um mês, esta 

dívida passa a ser de R$ 629,96 (olha que 

beleza: em dois meses, você deverá ao 

banco R$ 129,96 a mais do que realmente 

você utilizou!). A mesma coisa acontece 

no seu cartão de crédito! Então, nada de 

pagar o mínimo da fatura! Não se sabote: 

cartão de crédito é para ser pago integral-

mente. Se não consegue mantê-lo dentro 

da sua carteira, deixe-o guardado em 

casa antes de sair para passear. Compre, 

preferencialmente, à vista e habilite apenas 

a função débito! No site do Banco Central 

você pode encontrar um ranking dos juros 

cobrados pelas instituições financeiras nos 

empréstimos para as pessoas físicas. Dê 

uma olhadinha em https://www.bcb.gov.

br/estatisticas/txjuros e procure os bancos 

que cobram as menores taxas de juros. 

Você também pode tentar fazer a porta-

bilidade do seu crédito para esses bancos. 

Sempre que for trocar uma dívida pela ou-

tra, compare o CET (Custo Efetivo Total) 

que todos os bancos/financeiras precisam 

informar na simulação do empréstimo. 

Opte sempre pelo menor CET, dentro das 

parcelas que não ultrapassem 30% da sua 

renda (preferencialmente).

Dica número 3: ganhe mais dinheiro! A 

grana está curta? Perdeu o emprego? Já 

cortou todos os gastos possíveis e imagi-

náveis? (Certeza que deixou mesmo de 

tomar aquele cafezinho ou aquela cerveji-

nha ou deixou de comprar aquela blusinha 

baratinha ou, até mesmo, passou a tomar 

banho mais rapidinho, não deixa mais 

comida apodrecer em casa, usa papel hi-

giênico/sabonete/desodorante/hidratante 

com mais parcimônia, desperdiça menos 

produto de limpeza, reduziu o consumo 

de energia elétrica, água, gás?). Então, pre-

cisamos pensar no plano B para aumentar 

a renda. Não tem jeito. É “fazer um bico” 

que se fala, né? Já pensou naquilo que 

você é bom? Gosta de cozinhar? Por que 

não fazer comida para fora ou uns briga-

deiros para vender na rua? Tem habilida-

de nos reparos residenciais? Quem sabe 

oferecer seu serviço para alguém? Enfim, a 

ideia aqui é pensar sobre o que você pode 

fazer para recuperar a sua renda. Vale 

qualquer atividade lícita! Afinal, qualquer 

trabalho dignifica o homem. Também 

dá para incluir neste plano B a venda de 

tudo aquilo que não usamos mais e que 

esteja em bom estado: roupas, sapatos, 

bolsas, móveis, utensílios domésticos, 

videogame, carro, casa. Eu mesma já 

vendi itens usados. O site da OLX é um 

bom lugar para isso. Também tem um 

outro site que gosto chamado Enjoei, mas 

este cobra comissão pela venda. Você 

também pode procurar um brechó perto 

da sua casa ou na internet e oferecer seus 

objetos pessoais. Use a criatividade!

E, acima de tudo, pessoal: nunca desistam de 

sonhar! Porque são os sonhos que nos levam 

longe! Planejando tudo dá!

Um abraço e até a próxima! 

Flavia Dias

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

https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
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A economia mundial passa por uma 
redução no seu ritmo de expansão 
nos últimos meses. Os indicadores 
mostram crescimento da atividade 
em ritmo decrescente. Isso se deve ao 
aumento das tensões comerciais, me-
didas protecionistas ocorridas entre 
EUA e China e também com o México. 
Outro ponto que deve ser considerado 
foi a redução de medidas de incentivo 
econômico na Europa. Dessa forma, 
houve redução de liquidez nos merca-
dos e um dos reflexos foi a valorização 
do dólar frente às moedas locais. Este 
movimento também foi sentido nos 
mercados emergentes.

O Brasil vive um momento de oti-
mismo por parte dos empresários e 
boa parcela da população. Tendo em 
vista o novo direcionamento econô-
mico, visando o livre mercado e o 
estado mínimo, divulgado pela nova 
equipe econômica que deve coman-
dar o país nos próximos anos. Den-
tre as medidas anunciadas estão as 
necessárias reformas, com objetivo 
de equilibrar as contas públicas e 
colocar a dívida pública, que já se 
aproxima dos 80% do PIB, em traje-
tória decrescente.
Outro ponto bastante aguardado são 

Os efeitos destas mudanças foram sen-
tidos em muitos mercados ao redor 
do mundo e foram mais espalhados 
do que o inicialmente projetado. Nos 
EUA, o Banco Central Americano 
(FED) aumentou a taxa básica de ju-
ros da economia pela quarta vez no 
ano. Dessa forma, fecharam o ano em 
2,25% a.a. e, assim, atraindo mais ca-
pital para os EUA. Com isso, o gover-
no espera evitar superaquecimento da 
economia.
Na Europa, tensões políticas envol-
vendo a Itália permanecem e colo-
cam muitas incertezas e trazem risco 
para a economia na Zona do Euro. O 

as privatizações e concessões, princi-
palmente nas áreas de infraestrutura, 
com objetivo de dar mais eficiência e 
melhores resultados em setores hoje 
geridos pelo governo.
Com este cenário, tivemos no ano 
inflação (IPCA) de 3,75%, portanto, 
dentro da meta do Banco Central, que 
é de 4,5% a.a., e leve redução na taxa 
de desemprego, de 12% para 11,9%.
Apesar de muitas das incertezas te-
rem se dissipado com a definição do 
cenário eleitoral, a melhora ainda é 
muito lenta. O mercado de trabalho 
reage devagar, tendo em vista que 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

orçamento italiano apresentado em 
Bruxelas foi rejeitado pela Comissão 
Europeia e pode levar o país a sofrer 
sansões econômicas. O motivo do pro-
blema seria que o orçamento apresen-
tado não respeita o Pacto de Estabili-
dade, que prevê que a dívida pública 
do país deve ficar em patamares de 
60% do PIB. A dívida italiana já está 
em cerca de 132% do PIB e o governo 
local não sinaliza intenção de reduzir, 
pelo contrário, há intenção por parte 
do governo de aumentar os gastos com 
previdência, o que pode elevar ainda 
mais o endividamento.

i n v e st i m e n to s

este indicador é o último a refletir a 
melhora econômica, embora os re-
sultados tenham sido positivos nos 
últimos meses, com saldo de 529.554 
vagas criadas no ano.
A taxa básica de juros foi mantida em 
6,5% a.a. pela autoridade monetária, 
confirmando as expectativas de agen-
tes de mercado. Neste cenário, ana-
listas de mercado projetam que o BC 
deve manter a SELIC nestes níveis ao 
longo do próximo ano.
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Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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dicas  d e  sa ú d e

“Desde que começamos
a frequentar o clube, eu 
e minha família ficamos
mais próximos”.

Com a chegada do verão, procuramos atividades de lazer mais agita-

das, em lugares abertos, mas sem perder o conforto. Para quem tem fi-

lhos então, ir ao clube é diversão garantida! Dá para nadar, jogar futebol, 

basquete, correr, fazer musculação e muito mais! Além disso, ainda dá 

para se divertir muito e relaxar. 

Bem-estar e liberdade: essas são as sensações experimentadas por 

quem frequenta o Clube Recreio. Cercado por muito verde, compõe um 

cenário perfeito para se divertir com a família nesse verão! A sócia Isabela 

Cristina, seu marido Luiz Carlos e os filhos gêmeos Luiz Miguel e Carlos 

Gabriel frequentam o clube assiduamente e, nos finais de semana, sem-

pre estão por lá. “Estava procurando um esporte para os meus filhos, mas 
eles nunca se interessavam por nenhum. Foi quando conheci o Recreio e 
os matriculei na natação. Desde então, vamos quase todos os dias ao clu-
be! Eles amaram a receptividade dos professores, foram acolhidos muito 
bem. Faça chuva ou faça sol, nós estamos lá”, conta Isabela. 

O Recreio é um complexo poliesportivo da Fundação CSN, que oferece 

serviços de esporte e lazer para toda cidade, ideal para aproveitar com 

a família. Com uma área total de 44.000m² em excelente localização 

no bairro Vila Santa Cecília, conta com ginásio poliesportivo, praça de 

esportes, parque aquático, ampla área verde, academia, sala fitness, 

playground, lanchonete, estacionamento e Wi-Fi em todas os ambien-

tes. Oferece ainda aulas de ginástica, treinamento funcional, natação, 

hidroginástica, musculação, escolinhas de basquete, vôlei e futsal.

Além da diversão garantida, o clube une a família. “Desde que come-
çamos a frequentar o clube, ficamos mais próximos. Temos sempre 
um momento juntos, o que fortaleceu nossa relação. Acho fundamental 
encontrar uma atividade para toda a família e a nossa é frequentar o 
Recreio”. Para Isabela, a atividade preferida da família é curtir muito a 

piscina. “Acho que é a parte que mais gostamos, principalmente agora 
no verão. É um lugar para relaxar e se divertir ao mesmo tempo”. 

Verão no Recreio: 
diversão para
a família
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E, para quem assim como eles, não dispensa uma piscina, 

separamos algumas dicas:

- Para quem tem filhos pequenos, lembre-se sempre de 

levar boias.

- Outra dica superimportante é não esquecer de levar o 

protetor solar! 

- Depois que o sol baixar, uma dica é passear pelo clube 

de patinete, patins ou bicicleta com as crianças. Mas, não 

esqueça de levar o capacete, as joelheiras e as cotovelei-

ras. E, se seu filho já sabe ir passear sozinho, você pode 

aproveitar para praticar algum esporte.

E aí, ficou animado? Conheça a seguir mais vantagens de 

se associar ao Recreio e faça como a Isabela: garanta a 

diversão da sua família nesse verão!

• Melhora da qualidade de vida

• Ambiente familiar e aconchegante

• Desfrute a natureza 

• Oportunidade para fazer novos amigos

• Desfrute diversas opções de lazer

PCLUBE RECREIO: Rua 21, nº 501 

 Vila Santa Cecília - Volta Redonda – RJ

Mais informações: (24) 3340-8949 - opção 1

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

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

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

AGENDE UMA VISITA
E CONHEÇA O RECREIO.



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

Prático, moderno, econômico e bem localizado.
Perfeito também para longa estadia.

Wi-Fi Mini cozinha

Estacionamento

Ar condicionadoTV a cabo

Café da manhã

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

Você costuma utilizar o cartão de crédito e o crediário 

sem se planejar? Já aceitou o aumento do cheque es-

pecial e a oferta de cartões de lojas sem ponderar como 

isso impactaria o seu orçamento? Pois saiba que estes 

são os principais causadores de inadimplência no Brasil.

E os inadimplentes não são poucos. Segundo o Servi-

ço de Proteção ao Crédito (SPC), em 2018, o total de 

brasileiros com dívidas em atraso chegou a aproxima-

damente 63 milhões, contingente quase equivalente à 

população da Itália.

De acordo com o levantamento feito pelo SPC, em con-

junto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lo-

jistas (CNDL), 58% dos consumidores que utilizaram 

o crediário no último ano atrasaram as prestações e 

acabaram negativados. Outros 48% deixaram de pagar 

a fatura do cartão de crédito.

Entre os instrumentos de crédito mais utilizados, o car-

tão lidera o ranking, com 67% de menções. Na sequên-

cia está o crediário (27%) – carnês, boletos e cartões 

de loja –, seguido do empréstimo consignado em ban-

cos (14%) e do empréstimo pessoal em bancos (12%).

Ainda de acordo com o levantamento, três a cada dez 

consumidores (30%) reconhecem que não mensuram os 

encargos do cartão de crédito na hora de aceitar uma pro-

posta e outros 45% ignoram as taxas do cheque especial.

Quando o assunto é dinheiro, é fácil ficar tentado a pe-

dir um aumento de limite do cartão ou aceitar o crédito 

extra, afinal, essa é uma forma de conseguir comprar 

aquele item que sempre fica para depois. 

Porém, é preciso tomar muito cuidado para isso não 

prejudicar o seu orçamento mensal. Sempre acompa-

nhe de perto as suas finanças, assim, fica mais difícil se 

tornar um inadimplente e entrar em uma bola de neve.

Gostou desta dica? Confira diversas informa-
ções sobre temas variados no hotsite do CBS 
Perto de Você, nosso programa de educação 
previdenciária e financeira.Com informações do portal Finanças Femininas.

Veja quais 
foram os 
principais 
causadores de
inadimplência 
no último ano

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

É a partir do cadastro que a CBS, entre outras coisas, calcula e paga os benefícios dos seus parti-
cipantes. Dados como estado civil, sexo, data de nascimento e grupo familiar são essenciais para essa 
definição. Portanto, se você teve um filho(a), se separou, casou, tem um(a) companheiro(a) ou mudou 
de endereço, telefone ou  e-mail, precisa atualizar as suas informações na CBS Previdência.
Informações como endereço, telefone e e-mail podem ser alteradas por meio do Minha Conta ou pelo 
formulário disponível no site da CBS. Confira o passo a passo de cada canal: 

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

Sabe como atualizar o seu
cadastro na CBS Previdência?

Minha conta:
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 direcionada 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. 

Formulário disponível no site: 
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 o arquivo “Alteração de dados cadastrais”, preencha o formulário, imprima

e assine no local indicado. 

5) Escolha uma das opções a seguir para entregar a sua solicitação de alteração de cadastro:  

- Pessoalmente em um dos nossos locais de atendimento. 

- 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.

J



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

hotelbelavistavr hotelbelavistavr

O Hotel Bela Vista é o ambiente perfeito para 
tornar o seu evento ainda mais especial.


