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DI A  D O  A P O S E N TA D O

Mais uma vez, a CBS Previdência esteve presente na Cerimônia Comemorativa ao Dia do 
Aposentado, que é realizada anualmente pela ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar) em parceria com o SINDAPP (Sindicato Nacional 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar).
O evento, que ocorreu em 23 de janeiro em São Paulo, teve o objetivo de homenagear todos 
os aposentados do país e reforçar a cultura da previdência complementar. A celebração con-
tou, entre outras, com a palestra “A chave da felicidade na envelhescência”, ministrada pelo 
psicólogo Ricardo Faria Barros. >>

cbs previdência
marca presença

em cerimônia
comemorativa
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...................................................................................

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

O evento contou com a presença de mais de 200 pessoas.

Edgar entregou um diploma simbólico a Francisco. 

Francisco foi ao evento acompanhado pelo seu filho Marcos Rodrigues.

Em 2019, Francisco Rodrigues 
Filho foi o escolhido para represen-
tar todos os assistidos da CBS na 
cerimônia. Aposentado desde 1986 e 
morador da cidade de Arcos (MG), 
Francisco é um dos sócios fundado-
res da entidade. Conhecido na cida-
de como Déco, o aposentado, atu-
almente, integra o Grupo Seresteiro 
de Arcos e ficou muito satisfeito por 
participar da homenagem.

                   Foi uma ótima surpresa 
receber o convite para estar presente 
nesta cerimônia e uma grande honra 
representar todos os aposentados da 
CBS. Fiquei muito feliz, valeu de-
mais!”, resume Francisco. 

Durante a celebração, o nosso aposen-
tado Francisco Rodrigues Filho rece-
beu um diploma simbólico das mãos 
de Edgar Silva Grassi, diretor de 
Administração e Seguridade da CBS. 

                 É sempre gratificante parti-
cipar deste evento tão importante para 
o nosso segmento, já que homenageia 
aqueles que são o propósito do nosso 
trabalho”, afirma Edgar.

No total, mais de 200 pessoas parti-
ciparam da celebração realizada em 
homenagem aos aposentados. 

“

“

cbs previdência
marca presença

em cerimônia
comemorativa
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O Dia Nacional do Aposentado é come-
morado em 24 de janeiro porque nesse 
mesmo dia, em 1923, foi assinada a Lei 
Eloy Chaves, que criou a caixa de aposen-
tadorias e pensões para os empregados de 
todas as empresas privadas das estradas de 
ferro e deu origem à Previdência Social. 
Por isso, em 24 de janeiro é comemorado 
também o Dia da Previdência Social.

Um pouco
de história

Nome: Francisco Rodrigues Filho (Déco) 

Idade: 81 anos

Tempo de trabalho na CSN: 27 anos

Tempo de aposentadoria na CBS: 33 anos

SAIBA MAIS SOBRE O 
NOSSO HOMENAGEADO

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

Durante a celebração, Francisco recebeu um diploma simbólico.



DI A  D O  A P O S E N TA D O
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No dia 15 de fevereiro, a CSN realizou uma visita para aposentados na Mineração Casa 
de Pedra, localizada na cidade de Congonhas (MG). A iniciativa fez parte do Programa 
Reviver, desenvolvido pela empresa. 
No evento, um grupo de aproximadamente 25 aposentados que já trabalharam na mina 
puderam reencontrar amigos e conhecer mais detalhes sobre as modificações e melho-
rias que foram feitas no local ao longo dos últimos anos. >>

P RO G R A M A  R E V I V E R

CBS participa de evento 
promovido pela CSN
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P RO G R A M A  R E V I V E R

A CBS Previdência participou 
da visita como convidada e 
contou com um tempo ex-
clusivo na programação do 
dia para que os aposentados 
pudessem tirar dúvidas sobre 
assuntos relativos à entidade.
Além do atendimento realiza-
do pela CBS, os participantes 
do encontro assistiram a duas 
palestras: uma sobre bem-es-
tar na terceira idade e outra 
sobre detalhes da barragem 
que integra o complexo.
Para complementar a progra-
mação, os aposentados fizeram 
um passeio por diversas áre-
as de Casa de Pedra, no qual 
puderam tirar fotos do Miran-
te da Mina e ao lado de um 
caminhão. A última atividade 
do dia foi um almoço de con-
fraternização no restaurante do 
local, o que ajudou a encerrar a 
visita com chave de ouro.

CBS participa de evento 
promovido pela CSN

Marcelo Rodrigues, integrante da equipe de Relacionamento
da CBS, tirou dúvidas dos participantes.
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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Em 19 de fevereiro, a equipe da CBS Previdência foi recebida pelos colaboradores da CSN 
alocados em Itaguaí (RJ). O objetivo da visita foi esclarecer dúvidas sobre os planos de bene-
fícios administrados pela entidade.
Para isso, foi realizada uma apresentação abordando detalhes sobre as vantagens e cober-
turas oferecidas pelos planos Milênio e CBSPREV. No encontro, foram discutidos também 
temas como tipos e percentuais de contribuição existentes, resultados dos investimentos dos 
planos, benefício fiscal, opções em caso de desligamento do patrocinador, entre outros. Os 
colaboradores da CSN que ainda não tinham vínculo com a CBS puderam fazer na hora a 
adesão ao Plano CBSPREV.>>

Encontro ajuda
a tirar dúvidas

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

Marcello Torres Plácido da Silva, colabora-
dor da gerência de Meio Ambiente, considerou 
a iniciativa muito importante. “É de extrema 
relevância os representantes da CBS visitarem as 
unidades de Itaguaí. Dessa forma, os colaborado-
res e os novos admitidos recebem maior suporte 
técnico sobre os benefícios e demais assuntos 
relacionados à previdência complementar”.

Colaboradora da gerência de Recursos Huma-
nos, Ana Carolina da Silveira também apro-
vou a ação. “A CBS tem fomentado bastante em 
nossa unidade (Porto de Itaguaí) a importância 
da educação financeira, assim como a visão de 
futuro para o investimento em previdência pri-
vada. É fundamental atentarmos que as atitudes 
de hoje podem implicar em uma vida mais con-
fortável e segura. Obrigado CBS por nos orientar 
e ensinar o melhor caminho a trilhar”. 

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê
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Com duração de aproximadamente 1h30, 
a palestra contou com a presença de 
quase 45 colaboradores da CSN e foi mais 
uma das ações do “Ciclo de palestras Edu-
cação Financeira para todos”, iniciativa do 
CBS Perto de Você, nosso programa de 
educação previdenciária e financeira. 

Raquel Alves Furtado, integrante da 
equipe de Relacionamento da CBS e res-
ponsável por ministrar a palestra, destaca 
os benefícios deste trabalho. 

A iniciativa da CBS foi muito bem ava-
liada pelos participantes. Entre os que 
responderam a pesquisa de satisfação 
feita após a apresentação, 100% afirmou 
que os temas discutidos atenderam as 
suas expectativas.

                 Estamos convencidos que o 

programa de educação previdenciária e 

financeira deve ser um processo de educa-

ção contínua com o objetivo de prover os 

participantes de informações que os ajudem 

a planejar melhor o seu futuro e também a 

se sentirem bem acompanhados nesta ca-

minhada. Participantes devidamente educa-

dos e informados têm maior cuidado com a 

gestão do seu patrimônio e percebem que o 

sonho da aposentadoria só se concretizará 

com planejamento e disciplina.

”

”

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

A palestra da CBS buscou passar mais informações
 sobre o plano de previdência complementar.
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Com foco no desenvolvimento e aprendizado contínuos, alguns colaboradores da CBS Pre-
vidência participaram do treinamento “DESAFIOS EFPCs 2019: Investimentos e Solvência”. 
Voltado para auditores, contabilistas, técnicos de investimentos e demais profissionais de 
previdência complementar, o curso abordou cinco temas relacionados ao segmento e suas 
respectivas legislações atualizadas. >>

colaboradores
da cbs participam
de treinamento

A P R E N DI Z A D O
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As palestras do encontro foram mi-
nistradas pelos especialistas Antonio 
Gazzoni, Tiago Calçada, Frederico 
Schulz Vieira e Wagner Kladt. Para 
complementar e ilustrar os mate-
riais, foram apresentados casos prá-
ticos, o que proporcionou uma troca 
maior de conhecimento e experiên-
cias entre os profissionais presentes. 
Realizado em São Paulo no dia 13 
de março, o treinamento “DESA-
FIOS EFPCs 2019: Investimentos e 
Solvência” foi promovido pela Mer-
cer em parceria com a ANCEP (As-
sociação Nacional dos Contabilistas 
das Entidades de Previdência).

A P R E N DI Z A D O

O evento contou com a presença de diversos
 profissionais do segmento de previdência complementar.
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I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA

Olá, pessoal! Aqui estamos novamen-
te e eu gostaria de começar agrade-
cendo pela oportunidade de cresci-
mento pessoal e profissional que me 
é concedida toda vez que me dedico 
a elaborar esta coluna, cujo objetivo 
principal é a educação financeira de 
vocês. O faço com muito cuidado e 
carinho. E, ao pensar nos temas que 
aqui escrevo, a primeira pergunta 
que me vem à mente é: o que eu pos-
so escrever que fará diferença na vida 
de vocês leitores? E, dessa vez, me 
veio à mente a importância do tempo 
em nossa vida, inclusive, na nossa 
vida financeira. Mas, antes de falar 
sobre a importância do tempo para 
os nossos investimentos, falarei um 
pouquinho sobre o TEMPO propria-
mente dito.

Nessa busca, primeiro tentei con-
ceituá-lo. Recorri ao dicionário. Em 
meu querido “Aurélio”, encontrei o 
seguinte significado: “Período sem 
interrupções, no qual os aconteci-

mentos ocorrem; continuidade que 
corresponde à duração das coisas 
(presente, passado e futuro).” Pala-
vras semelhantes também ajudam a 
defini-lo: época, ciclo, era, clima, ar 
livre, oportunidade.

De imediato, lembrei-me da Teoria 
da Relatividade de Albert Einstein, 
na qual ele afirma que “não existe 
um só tempo, existem tempos diver-
sificados e que dependem da indi-
vidualidade para serem sentidos. O 
tempo corre mais devagar para quem 
se encontra em movimento e, quan-
to maior for este movimento, com 
menor velocidade o tempo passará, 
ou seja, o movimento desacelera a 
passagem do tempo”.

Meu entusiasmo pela filosofia me 
levou à Santo Agostinho: “Por conse-
guinte, o que é o tempo? Se ninguém 
me pergunta, eu sei; porém, se quero 
explicá-lo a quem me pergunta, 
então não sei” e “O correto seria 

dizer: presente do passado, presen-
te do presente e presente do futuro. 
Esses tempos estão na alma. Assim, 
o presente do passado é a memória, o 
presente do presente é a percepção e 
o presente do futuro é a expectativa”.

Seguindo na mesma “pegada fi-
losófica”, Mario Sérgio Cortella, 
filósofo contemporâneo que muito 
admiro, tem uma afirmação que está 
na tela do meu celular para que eu 
me lembre diariamente: “Tempo é 
uma questão de prioridade; quando 
digo não tenho tempo, estou dizendo 
isto não é prioridade para mim.” E 
lembro quando discursou em uma 
das suas palestras: “É preciso ser 
importante no presente. Não estou 
falando de desistência. Estou falando 
de persistência”. 

Assim, pensando sobre o tempo, o 
trago para nossa vida financeira. E, 
como em nossa vida pessoal, é pre-
ciso abrir os olhos e perceber que 

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 }

O nosso futuro será o resultado das 
decisões que tomamos no presente.

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

Por Flávia Dias

Tempo}

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

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

o nosso futuro será o resultado das 
decisões que tomamos no presente. 
Logo, um futuro financeiramente 
promissor depende de como damos 
prioridade aos nossos investimentos 
hoje. Pensemos em Joana. Ela tinha 
20 anos quando arrumou seu pri-
meiro emprego. Joana gostava muito 
da disciplina de Educação Financei-
ra que tinha na escola e já ingressou 
no mercado de trabalho sabendo da 
importância do tempo para geração 
da sua riqueza. Joana também tinha 
em mente que gostaria de parar de 
trabalhar aos 55 anos, após anos de 
dedicação à sua carreira. Logo, já 
de início, Joana comprometeu-se 
a destinar R$ 100,00 do seu salário 
mensal para investimento. E assim o 
fez por 35 anos. Considerando uma 
remuneração anual de 0,53% a.m. 
(equivalente a 6,5% a.a.), aos 55 
anos, Joana acumulou o patrimônio 
de R$ 153.225,45 e pôde pensar em 
parar de trabalhar. Para isso, ela teria 
que decidir se a quantia de R$ 949,83 
lhe seria suficiente para viver até os 
85 anos. 

Agora, imagine Paulo. Paulo só se 
deu conta de que gostaria de ter 
uma reserva financeira ao parar de 
trabalhar quando já tinha 35 anos. 
Foi quando ele conheceu Joana e 
ficaram grandes amigos. Decidiu, 
então, que como Joana, iria destinar 
R$ 100,00 do seu salário para inves-
timento. E assim o fez a partir daí. 
Por 20 anos, investiu seus recursos 

à mesma taxa de remuneração de 
Joana (0,53% a.m.). Assim, aos 55 
anos, Paulo conseguiu acumular um 
patrimônio de R$ 47.962,59. Fazen-
do os cálculos, Paulo descartou a 
possibilidade de parar de trabalhar, 
pois achou que R$ 297,31 mensais 
não seriam suficientes para ele até 
seus 85 anos. Precisaria investir por 
mais TEMPO.

Joana e Paulo investiram o mesmo 
valor e obtiveram a mesma rentabi-
lidade mensal. O que mudou foi o 
TEMPO do investimento de cada um.

Mas, ainda tem um detalhe que 
pode ter passado despercebido em 
que o TEMPO fará diferença. Ima-
gine que Joana tenha decido parar 
de trabalhar e passou a viver com 
os R$ 949,83 que ela tirava mensal-
mente dos seus investimentos. Ela 
chegou neste valor de renda mensal 
ao considerar que viveria até os 85 
anos. Agora, imaginem se Joana vive 
até os 95 anos? O que será que vai 
acontecer? Mais uma vez, o TEMPO 
será implacável. Se ela continuar a 
retirar este montante e não conse-
guir uma remuneração maior para 
o restante do dinheiro que ficará 
investido, a grana vai acabar e ela 
precisará buscar uma outra fonte 
de renda alternativa à sua reserva 
financeira.

Sobre investimentos, precisamos 
sempre considerar 3 pontos cru-

ciais: TEMPO, MONTANTE A SER 
INVESTIDO e RENTABILIDADE 
DOS INVESTIMENTOS.

Hoje, falamos sobre o Tempo. Sobre 
como é importante ter percepção no 
presente, expectativa com o futuro, 
senso de oportunidade, prioridade e 
persistência.

E, para terminar, gostaria de citar Ba-
rão de Itararé: ”A única coisa que você 
leva da vida é a vida que você leva”.
Planejamento ajuda o TEMPO a 
correr a nosso favor e não a correr-
mos contra o TEMPO. Já dizia Millôr 
Fernandes: “O importante é ter sem 
que o ter te tenha”.

Abs e até a próxima! ;)
Flávia Dias

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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O ambiente econômico mundial segue 
com sinais fracos de recuperação. Após 
meses seguidos de intensa desacelera-
ção, os governos se movimentam para 
se contrapor ao baixo dinamismo da 
economia. Dentre os sinais mais claros 
deste movimento estão a queda no vo-
lume de comércio global e no volume 
de produção de bens manufaturados, 
principalmente observados na produ-
ção de bens de capital.

Nos EUA, a economia continua mos-
trando bom ritmo de crescimento, 
porém, com dados mais amenos e que 
podem estar se acomodando, suge-

A economia nacional experimenta 
um momento de muito otimismo 
por parte dos investidores. Contu-
do, o país ainda sente os reflexos da 
forte recessão vivida nos últimos 
anos e a esperada recuperação é 
muito lenta. Os números mostram 
que a taxa de desemprego continua 
elevada e, de acordo com a última 
pesquisa do IBGE, o número che-
gou a 12,4% da população econo-
micamente ativa no trimestre en-
cerrado em fevereiro, totalizando 
cerca de 13 milhões de pessoas de-
sempregadas.

rindo desaceleração a frente. O PIB 
do quarto trimestre de 2018 ficou em 
2,6%, acima das expectativas de mer-
cado, que eram de 2,2%. De acordo 
com o Departamento de Trabalho, 
foram criados 20 mil postos formais 
de trabalho em fevereiro e a taxa de 
desemprego ficou em 3,8% no mês, 
muito influenciada pela paralização 
dos trabalhadores públicos federais 
que voltaram ao trabalho no final do 
mês anterior.

Na China, o governo vem tentando al-
gumas medidas para impulsionar mi-
cro e pequenas empresas, que foram 

O índice de confiança empresarial, 
que abrange sondagens de quatro se-
tores da economia, caiu em fevereiro, 
passando de 97,7 para 97 pontos, após 
quatro meses consecutivos de alta. Isso 
demonstra que o otimismo dos investi-
dores foi afetado pelas tensões geradas 
acerca da reforma da previdência.

Todavia, de acordo com estatística 
divulgada pelo IBGE (CAGED), em 
fevereiro houve criação de 173.139 
vagas formais de emprego. No ano, o 
saldo foi de 211.474 postos de traba-
lho, lembrando que o emprego é um 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

mais afetadas pelas tensões comer-
ciais com os EUA. Linhas de crédito, 
redução do compulsório e queda de 
impostos estão entre as principais me-
didas. Dessa forma, as novas conces-
sões de crédito tiveram aumento de 
mais de 17% nos últimos três meses. 
Estas medidas parecem estar surtindo 
algum efeito sobre a economia. O ín-
dice PMI (Índice de gerentes de com-
pra, na sigla em inglês) mostra sinais 
de estabilidade.

i n v e st i m e n to s

dos últimos indicadores a reagir com 
a possível volta do crescimento.

A inflação oficial (IPCA) divulgada 
pelo IBGE fechou o último mês em 
0,43%, ficando em 3,89% no acumu-
lado de doze meses, permanecendo 
abaixo da meta do Banco Central 
(BC), que é de 4,50% a.a.. A taxa bá-
sica de juros foi mantida em 6,5% a.a. 
pela autoridade monetária, confir-
mando as expectativas de agentes de 
mercado. A expectativa dos investi-
dores é que a taxa seja mantida nestes 
níveis pelos próximos meses.
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i n v e st i m e n to s
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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
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7,03% 15,59% 46,62% 32,40% 44,06% 58,34% 101,21% 119,43% 143,63% 152,70%

7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 9,91% 27,08% 9,05% 11,03% 3,72%
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RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( ATIVOS E APOSENTADORIA RENDA FINANCEIRA )
* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2019.
** Rentabilidade líquida.
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93%

5,53 
1% 39,12

4%
17,96

3,18

2%

4%

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

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2019*

2,47%1,56%

30,21%

1,85%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ /  fev 2019

Plano Suplementação
da Média Salarial

102,94 28,105% 1%

1.918,46
94%

Plano 35% da Média Salarial

329,82
86%

22,33 8,14
6%

6% 2%

24,47

Plano CBSPREV

75,01
96%CBSPREV  - Acumulado

CBSPREV - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

-20%

0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

8,23% 21,98% 38,48% 52,17% 61,70% 66,05%

8,23% 12,70% 13,52% 9,89% 6,26% 2,69%

10,82% 27,32% 41,67% 51,47% 63,90% 65,75%

10,82% 25,53% 43,09% 57,31% 67,39% 69,11%

-2,81% -14,87% 16,36% 48,42% 64,70% 86,31%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO CBSPREV
* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2019.
** Rentabilidade líquida.

Desempenho 
dos Investimentos
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O Plano CBSPREV teve início em nov/2013. Para demonstração neste gráfico, consideramos somente as informações 
a partir de 2014.
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1.  
Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia

-50%

0

100%

150%

50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

5,54% 14,14% 30,59% 44,69% 61,24% 87,94% 113,86% 132,68% 156,76% 165,74%

5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 13,80% 8,80% 10,35% 3,50%

11,39% 24,18% 36,18% 48,82% 63,78% 88,10% 110,79% 124,24% 142,43% 145,41%

9,75% 22,48% 32,76% 43,47% 58,99% 80,09% 105,29% 125,69% 140,15% 142,63%

2,61% -9,11% 1,39% -1,79% -4,55% -16,39% 14,28% 45,76% 68,24% 82,98%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado

Suplementação - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

-50%

0

50%

100%

150%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

6,84% 15,83% 30,88% 45,42% 62,76% 90,18% 116,14% 135,77% 160,66% 165,98%

6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 9,08% 10,56% 2,04%

11,39% 24,18% 36,18% 48,82% 63,78% 88,10% 111,09% 124,88% 143,36% 146,37%

9,75% 22,48% 32,76% 43,47% 58,99% 80,09% 105,29% 125,69% 140,15% 142,63%

2,61% -9,11% 1,39% -1,79% -4,55% -16,39% 14,28% 45,76% 68,24% 82,98%

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%

-10%

10%

-20%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019*

15,18% 34,30% 44,92% 60,53% 64,99%

15,18% 16,60% 7,91% 10,77% 2,78%

15,40% 29,32% 37,57% 48,73% 50,56%

13,27% 29,12% 41,95% 51,05% 52,60%

-12,41% 19,72% 52,71% 69,46% 91,69%

* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2019.

* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2019.

* Rentabilidade acumulada até fevereiro de 2019.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.
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70%
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(24) 3340-2700

 www.vilahotel.com.br 

Perfeito para longa estadia, apartamentos equipados
com mini cozinha e estação de trabalho

4 salas de eventos modulares e flexíveis

Bem localizado, confortável, econômico, moderno e prático
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dicas  d e  sa ú d e

Prática regular 
proporciona inúmeros 
benefícios para 
o organismo.

Considerada uma atividade física de baixo impacto e benéfica para o 

corpo inteiro, a natação é recomendada para pessoas de todas as ida-

des que buscam ter uma vida saudável.

Entre os principais benefícios da modalidade estão o fortalecimento da 

respiração, melhora na circulação sanguínea e diminuição da pressão 

arterial, além da prevenção de doenças ligadas ao cérebro e ossos, 

como Alzheimer e artrose.

Por ser um esporte que estimula o corpo todo, a natação também é uma 

boa escolha para a melhora da postura, aumento de resistência física e 

equilíbrio, assim como para manter ou perder peso.

Os músculos trabalham cinco vezes mais na água do que no ar. Logo, 

quando comparada a outras categorias esportivas, a natação resulta em 

maior gasto calórico. Além disso, o pulmão libera mais oxigênio para o 

sangue e para o coração ao nadar, melhorando a condição das células. 

Quando praticada de forma regular e moderada (entre duas e quatro 

vezes por semana, em sessões de 30 a 60 minutos), a natação retarda 

o envelhecimento do organismo e os sinais da idade, mantém as artérias 

saudáveis e a memória mais apurada. 

Em relação à saúde emocional, a prática reduz o estresse, melhora a 

autoestima e ajuda a diminuir a ansiedade. Além disso, auxilia na me-

lhora do sono e descanso. 

O Clube Recreio oferece aulas de natação às terças e quintas para pú-

blicos a partir de 3 anos. O complexo do parque aquático possui piscina 

olímpica, infantil e aquecida. Entre os planos disponíveis, há a opção de 

matrícula nas atividades esportivas ou associação ao clube para acesso 

a todas as atividades por valores diferenciados. 

Natação: 
esporte para
todas as idades
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Pratique Natação no Recreio
Aulas às terças e quintas, das 7h às 19h.

dicas  d e  sa ú d e

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

Facebook: recreiovr

Instagram: @recreiovr

Rua Trinta e Três, nº 10 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ | CEP: 27260-010

(24) 3340-8949 | recreiovr.com.br

GRADE DAS AULAS

7h - adultos a partir de 15 anos 14h15 - crianças entre 3 e 6 anos

8h - adolescentes entre 9 e 14 anos 15h - crianças entre 7 e 9 anos

9h - crianças entre 7 e 9 anos 16h - adolescentes entre 9 e 14 anos

9h15 - crianças entre 3 e 6 anos 17h - adultos a partir de 15 anos

10h - crianças entre 6 e 7 anos 18h - adultos a partir de 15 anos

10h - adultos a partir de 15 anos 18h - adolescentes entre 8 e 13 anos

12h10 - adultos a partir de 15 anos 19h - adultos a partir de 15 anos

Mais informações:

P

b
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Todo início de ano vem aquela vontade de fazer tudo diferente 

e de realizar muitos sonhos. Que tal aproveitar o momento e 

colocar as suas metas no papel? A partir daí, o caminho é ca-

prichar no planejamento, estabelecendo prazos para alcançar 

seus objetivos e o dinheiro necessário para isso.

Enxergando suas prioridades, fica mais fácil encontrar moti-

vação para poupar dinheiro. Afinal, deixar de realizar seus so-

nhos de consumo, sem uma razão definida, pode se tornar um 

hábito bem difícil de adquirir. 

Confira um passo a passo que pode te ajudar a criar o hábito 

de poupar:

1) Organize seu orçamento: preencha sua planilha de orça-

mento com muita atenção e seja bastante detalhista e realista 

nas informações que listar. O nosso hotsite tem diversos tipos 

de planilha de orçamento que podem te ajudar. Clique aqui e 

mãos a obra!

2) Controle suas contas: estabeleça como regra gastar sem-

pre menos do que ganha.

3) Procure poupar: com as contas em ordem, crie o hábito de 

separar parte do seu salário, transferindo-o para outra conta ou 

aplicação financeira. O ideal é fazer isso já no dia em que re-

ceber o pagamento, assim, há menos risco de usar o dinheiro 

para outra coisa.

4) Reveja seus hábitos: na rotina acelerada, é muito comum gas-

tarmos sem nem perceber. São as chamadas “despesas invisíveis”. 

Identifique-as na sua planilha de orçamento e procure evitá-las.

5) Cuide do seu dinheiro: isso significa saber muito bem no 

que você gasta, buscando formas de economizar no dia a dia 

para esticar seu salário ao máximo.

Criando o hábito de poupar e fazendo pequenas mudanças 

no dia a dia, você vai ver que é possível economizar todos os 

meses. A partir daí, o segredo é investir bem o seu dinheiro, 

mesmo que seja pouco. Isso vai te ajudar a transformar seus 

sonhos e projetos em realidade mais rapidamente.

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.

Meta para 
o ano novo: 
aprender 
a poupar!

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

Já imaginou quanto gostaria de receber mensalmente ao se aposentar? Se está perto da aposentadoria, 
já projetou qual será o valor do seu benefício mensal?
Para te ajudar a fazer estes cálculos, a CBS Previdência disponibiliza dois simuladores
no Minha Conta.

Entre no site da CBS Previdência, acesse o Minha Conta e faça a sua simulação.

O login à sua área restrita é feito por meio de CPF e senha. Caso não saiba a sua senha, clique em 
“Esqueci minha senha” e uma nova será direcionada para o e-mail cadastrado na CBS. Os participantes
sem e-mail cadastrado devem entrar em contato conosco por um dos canais de relacionamento disponíveis.

Simule a sua 
aposentadoria 

no Minha Conta

O primeiro, chamado “Projete seu futuro”, é destinado aos parti-

cipantes que ainda estão começando a acumular seu patrimônio. 

Após o preenchimento de informações como o ano previsto 

para a aposentadoria e o valor mensal que pretende receber, a 

ferramenta permite simular o quanto é necessário acumular e a 

contribuição mensal que deve ser feita para atingir o seu objetivo.

Já o segundo simulador é direcionado para quem está mais 

próximo do momento da aposentadoria. Nele, o participante 

simula por meio da ferramenta o seu benefício mensal com 

base no valor acumulado até o momento no seu FGB (Fundo 

Gerador de Benefício).
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Feijoada
Bela Vistano 

SÁBADOS
A partir das 12h

Buffet à vontade
com sobremesas inclusas

Área infantil com monitoria Estacionamento gratuito
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