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 A CBS Previdência disponibilizou em 
seu site um canal exclusivo para o en-
vio de denúncias de casos concretos 
ou potenciais de fraudes, práticas de 
corrupção, conflitos de interesse e vio-
lação do Código de Ética e Conduta.
Para fazer uma denúncia não é ne-
cessário se identificar, basta descre-
ver o fato e a data em que ocorreu. 
As denúncias cadastradas são envia-
das diretamente para os e-mails dos 
membros do Comitê de Ética e Con-
duta da CBS, o que garante total cre-
dibilidade ao processo.
Ao receber a denúncia, o comitê irá 
apura-la e deliberar sobre a aplicação 
de medida disciplinar, caso o fato de-

cbs
previdência
lança
canal 
de denúncias

nunciado seja confirmado. O resulta-
do da apuração será compartilhado 
somente com os membros dos órgãos 
de administração da CBS Previdência.
“A disponibilização deste canal, além 
de ser uma importante prática do seg-
mento de fundos de pensão, possibi-
lita mais transparência ao processo, 
já que representantes de todos os ór-
gãos de governança da CBS partici-
pam da apuração de casos concretos 
ou potenciais de fraudes, práticas de 
corrupção, conflitos de interesse e vio-
lação do Código de Ética e Conduta”, 
destaca Claudia Pereira dos Reis, as-
sessora de Compliance da entidade.

C R E DI B I L I DA D E
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previdência
lança
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É importante ressaltar que o Comitê de Ética e Conduta existe desde 2004 e até hoje não 
recebeu nenhuma denúncia.
Lembramos que o novo canal destina-se apenas às denúncias relativas à CBS Previdência. 
Para conhecê-lo, acesse o item “Fale Conosco” disponível no menu do nosso site.

C R E DI B I L I DA D E
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DI A  D O  A P O S E N TA D O

No dia 26 de janeiro, ocorreu em São Paulo a Cerimônia Comemorativa ao Dia do Aposen-
tado, 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). 
Mais uma vez, a CBS Previdência esteve presente no evento, que tem o objetivo de homenagear 
todos os aposentados do país e reforçar a cultura da previdência complementar. A celebração 
contou com a palestra “Qualidade de Vida na Terceira Idade”, ministrada por Ainor Lotério. >>

CBS Previdência participa 

DE HOMENAGEM
AOS APOSENTADOS
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AOS APOSENTADOS

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

Neste ano, Ronaldo João Gori, um dos sócios 
mais antigos da CBS, foi o escolhido para repre-
sentar os assistidos da entidade.

Hoje, na minha idade, vejo como é importante a Pre-

vidência Privada, pois o combinado é cumprido e o 

seu futuro é planejado por você e não por governos, 

em todo o mundo, incompetentes na matéria. Ainda 

bem que temos a CBS. Fiquei muito honrado em 

ser escolhido para representar meus companheiros 

neste ano de 2016.”

”
Nome: Ronaldo João Gori
Idade: 79 anos 

Formação: Técnico Metalurgista, Eco-
nomista, Administrador de empresas, 
Professor Universitário (Mestre LS em 
Educação e Economia) e Advogado.

Tempo de trabalho na CSN: 33 anos 
08 meses e 02 dias.
Tempo de aposentadoria na CBS
Previdência: 30 anos

Quer conhecer um pouco mais so-
bre a história de Ronaldo João Gori? 
Clique aquiV e assista ao vídeo sobre 
o nosso aposentado homenageado.

PERFIL DO
 HOMENAGEADO

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

”

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Multimidia
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DI A  D O  A P O S E N TA D O

No início da celebração, 
Ronaldo recebeu um diplo-
ma simbólico das mãos de 
Sergio Martins Gouveia, 
diretor de Administração e 
Seguridade da CBS.

Os aposentados são a razão de 

existir da Previdência Complemen-

tar, por isso, é sempre uma honra 

participar deste evento tão impor-

tante para o nosso segmento”, 

afirma Sergio.

No total, mais de 200 pessoas 
do segmento de previdência 
complementar fechada parti-
ciparam da cerimônia de ho-
menagem aos aposentados. 

O Dia Nacional do Aposen-
tado é comemorado em 24 de 
janeiro porque nesse mesmo 
dia, em 1923, foi assinada a 
Lei Eloy Chaves, que criou 
a caixa de aposentadorias 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.

””

Você sabia?

Ronaldo Gori e Sergio Gouveia, diretor
de Adminstração e Seguridade da CBS
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DI A  D O  A P O S E N TA D O
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p rox i m i da d e

CBS inicia atendimento
presencial em Santa Catarina

A partir do dia 21 de março, as cidades 
de Criciúma, Içara, Siderópolis e Ca-
pivari de Baixo, todas localizadas em 
Santa Catarina, passarão a contar com 
um atendimento presencial mensal da 
CBS Previdência.
Esse trabalho será feito pelo profissional 
Luiz Claudio, que estará um dia por mês 
nas associações de aposentados de cada 
localidade. O objetivo da iniciativa é aju-
dar os participantes da região a resolver 
suas principais dúvidas e necessidades.
“Apesar de as associações de aposentados 
fazerem muito bem o trabalho de orien-
tação e auxílio aos nossos participantes 
sempre que necessário, acreditamos 
que a disponibilização desse novo aten-

dimento pessoal na região aumentará 
a proximidade e fará com que eles se 
sintam mais acolhidos pela CBS”, afirma 
Ronaldo de Paiva Lima, coordenador 
de Relacionamento da entidade.
A notícia do novo atendimento presen-
cial foi comunicada aos dirigentes das 
associações de aposentados da região 
no início de março por Ronaldo, Sergio 
Martins Gouveia, diretor de adminis-
tração e Seguridade da CBS, e Fanny 
Solange Busato Batista, integrante do 
Conselho Deliberativo da entidade, e a 
recepção não poderia ter sido melhor, 
afinal, esse era um pedido dos próprios 
aposentados. >>
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p rox i m i da d e

Os representantes das associações ficaram muito 
satisfeitos com a notícia do novo atendimento

Confira a seguir como ficou definido o cronograma de atendimento da CBS nas cidades de Criciú-
ma, Içara, Siderópolis e Capivari de Baixo em 2016:

CRONOGRAMA ANUAL DE ATENDIMENTO DA CBS PREVIDÊNCIA EM SANTA CATARINA

CAPIVARI DE BAIxO
Associação dos Aposentados 

e Pensionistas da CBS
de Capivari de Baixo:

------------------------------------
Rua João Ernesto Ramos,

nº 420 – Centro.
9h às 11h

IçARA
Associação de Aposentados

e Pensionistas de Içara:
------------------------------------

Rua Paulino Burigo,
nº 86 – Centro. 
8h às 11h30
e 13h às 17h

CRICIúMA
Associação dos Trabalhadores 

Aposentados, Pensionistas
e Idosos de Criciúma:

------------------------------------
Rua São José, Bloco 03, 

Sala 56 – Centro.
8h às 12h e 13h30 às 17h

SIDERóPOLIS
Associação de Aposentados 

e Pensionistas da Previdência 
Social de Siderópolis:

------------------------------------
Rua D, nº 40 – Bairro Cohab.

8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h

 2016 Segunda Terça Quarta Quinta

Março 21 22 23 24

Abril 11 12 13 14

Maio 16 17 18 19

Junho 13 14 15 16

Julho 11 12 13 14

Agosto 15 16 17 18

Setembro 12 13 14 15

Outubro 17 18 19 20

Novembro 21 22 23 24

Dezembro 12 13 14 15
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Olá, pessoal! 
Novo ano se inicia e nós con-
tinuamos no firme propósito 
de trazer para vocês um con-
teúdo que ajude a entender 
um pouco mais sobre as di-
versas possibilidades de apli-
cações no mercado financeiro 
brasileiro. No ano passado, 
iniciamos esta coluna falando 
sobre os ativos de Renda Fixa. 
Aqueles que além de possuí-
rem data de vencimento, têm 
sua remuneração atrelada à 
um indicador que pode ser 
CDI, um índice Inflacionário 
ou uma taxa pré-fixada de 
juros, lembram? Este ano, va-
mos avançar um pouco e co-
nhecer ativos mais arriscados. 
Começaremos conceituando a 
Renda Variável.

Os investimentos em Renda 
Variável são aqueles para os 

quais não podemos estabe-
lecer uma remuneração por 
meio de taxa de juros, por 
isso, dizemos desconhecer 
o retorno que teremos com 
esses investimentos. Geral-
mente, esses ativos também 
não possuem prazo de venci-
mento. As ações negociadas 
em bolsa de valores são um 
exemplo prático de ativos de 
Renda Variável. Ao comprar 
uma ação, trabalhamos com 
uma expectativa de retor-
no baseada no desempenho 
futuro esperado da empresa, 
mas, se porventura os lucros 
da empresa forem impacta-
dos de forma negativa, o pre-
ço da ação irá cair e, assim, 
corremos o risco de perder o 
valor investido. 

Mas, afinal, o que é uma 
ação? Ação é um pedacinho 

da empresa. Quando com-
pramos uma ação estamos 
nos tornando sócios desta 
empresa e a remuneração do 
nosso investimento é dada 
pelo valor da ação no mer-
cado mais os lucros que a 
empresa distribuirá aos seus 
acionistas. Os lucros que a 
empresa distribui são chama-
dos de Dividendos. Algumas 
empresas também distri-
buem outros recursos finan-
ceiros chamados de Juros 
sobre Capital Próprio.

Para investir em ações é pre-
ciso, antes de qualquer coisa, 
conhecer sobre o negócio 
da empresa e confiar na sua 
equipe de gestão, pois você 
precisa acreditar que a empre-
sa continuará a ter sucesso no 
futuro. É importante ter em 
mente que você estará corren-

Flávia Dias, Gerente 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. Membro da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da ABRAPP. 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 de Investimentos da CBS Previdência }

Os investimentos em Renda Variável são
aqueles para os quais não podemos estabelecer
uma remuneração por meio de taxa de juros.

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

Por Flávia Dias

Modalidade de
Investimentos:
Renda Variável 
- Ações (Parte I) }

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

i n v e st i m e n to  e m  pau ta
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.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

do o risco do negócio junto 
com a empresa. Como o ciclo 
de negócios de uma empresa é 
longo e volátil (ora a empresa 
tem um grande crescimen-
to no lucro, ora este mesmo 
lucro pode ser impactado 
negativamente pela queda da 
economia), dizemos que o 
investimento em ações é um 
investimento de longo prazo, 
ou seja, não é o tipo de inves-
timento a ser realizado caso 
você esteja na iminência de 
utilizar o dinheiro.

Investir diretamente em 
ações tem seus atrativos, tais 
como o recebimento perió-
dico de dividendos, a facili-
dade de negociação por meio 
de corretoras e sistemas de 
Home Broker e a eficiência 
tributária (você só paga-
rá Imposto de Renda para 
vendas acima de R$ 20mil/
mensal. O imposto será de 
15% sobre o ganho realizado 
na operação). 

Diante da complexidade das 
empresas, muitas vezes o in-
vestidor pessoa física não tem 
tempo suficiente para obter 
todas as informações neces-
sárias para concluir sobre a 
saúde financeira da empresa 
e sua perspectiva futura, por 

isso, é recomendável contar 
com a ajuda profissional de 
uma assessoria financeira, 
seja por meio do seu banco, 
da sua corretora ou de pro-
fissionais independentes. O 
importante é ter em mente 
que o dinheiro investido em 
ações não tem garantia de 
rentabilidade e que o sucesso 
da operação dependerá do 
sucesso da empresa investida.

Como se trata de um inves-
timento arriscado, pois po-
demos perder grande parcela 
do capital investido, tenha 
em mente que: 

a) Somente uma parcela dos 
seus recursos deve estar in-
vestida nestes ativos, procu-
rando sempre diversificar os 
seus investimentos, ou seja, 
busque investir em ações de 
empresas que estejam em 
setores diferentes;

b) Como as taxas de juros 
no Brasil ainda são uma das 
maiores do mundo é impor-
tante ter a maior parte dos 
seus recursos aplicados em 
ativos de Renda Fixa, assim, 
uma queda no preço das 
ações não comprometerá 
toda a sua poupança;

c) As ações são investimentos 
de longo prazo, logo, não in-
vista os recursos que você irá 
precisar utilizar nos próximos 
12 meses;

d) Faça uma análise constan-
te das empresas investidas e 
verifique se as perspectivas 
futuras da empresa ainda 
continuam boas, afinal, em-
presas ora podem estar em 
boas condições financeiras, 
ora podem se encontrar em 
apuros. 

Lembre-se: não seja um apos-
tador, mas, sim, um Investidor!

Ah! E não se esqueçam de en-
viar-nos os comentários com 
críticas, elogios e sugestões de 
pauta! Afinal, nosso objetivo 
principal é ajudá-los a trans-
por esta barreira entre a vida 
cotidiana e as finanças.

Um abraço,
Flávia Dias. 

i n v e st i m e n to  e m  pau ta

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

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2016*

1,81%1,42%

-11,59%

0,76%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / janeiro 2016

Plano Suplementação
da Média Salarial

3,14
77,34 25,381%
4% 1%

1.821,28
94%

Plano 35% da Média Salarial

357,33
93%

16,78 7,071%
4% 2%

1,28

Plano Milênio

78,93
91,84 66,504%
4% 3%

1.939,92
89%

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* Rentabilidade acumulada até janeiro de 2016.
** Rentabilidade líquida.

Plano 35% da Média Salarial

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

i n v e st i m e n to s
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Plano Milênio - cota
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DA CARTEIRA DOS PLANOS

i n v e st i m e n to s
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No final do ano passado, o FED 
subiu a taxa de juros da econo-
mia americana, tendo em vista o 
bom desempenho mostrado ao 
longo do ano pelos indicadores 
econômicos, principalmente do 
mercado de trabalho. Para 2016, a 
expectativa é de que as taxas con-
tinuem sendo aumentadas grada-
tivamente já que os indicadores 
divulgados nos primeiros meses 
do ano estão em linha com as pro-
jeções de mercado, o que sugere 
que a economia está em trajetória 
de crescimento.
Porém, uma vez que a economia 

Depois de fechar 2015 com queda 
de cerca de 4%, segundo cálculos do 
Banco Central, a expectativa para 
este ano é de que a economia na-
cional continue enfrentando muitas 
dificuldades e ainda demore para 
apresentar bons indicadores.
Muito desse momento econômi-
co desafiador se deve ao cenário 
político atual, muito conturbado, 
com o executivo com baixa popu-
laridade e quase sem apoio políti-
co no Congresso e ainda enfren-
tando uma série de complicações 
com o poder judiciário.
Tudo isso faz o governo ter grande 
dificuldade em aprovar projetos 
de ajuste na economia, criando, 

chinesa vem mostrando sinais de 
desaceleração no seu ritmo de 
crescimento e muitas economias 
emergentes estão passando por 
períodos de fortes ajustes econô-
micos, existe grande preocupação 
de que estes fatores possam afetar 
de forma negativa esta tendência.
Na atual conjuntura, analistas de 
mercado projetam que, devido a 
influências externas, tanto o pro-
cesso de crescimento econômico 
quanto o de alta nos juros se tor-
nem mais demorados. 
 Na Europa, os números da economia 
se mostram bem abaixo do esperado. 

assim, um ambiente de queda de 
arrecadação, devido ao enfraque-
cimento do setor produtivo, e ain-
da uma dívida pública crescente, 
que já se aproxima de 70% do PIB.
Esses elementos levam a um cená-
rio de deterioração e seus reflexos 
são sentidos em todos os setores da 
economia. Um dos dados mais pre-
ocupantes para o governo é o au-
mento expressivo na taxa de desem-
prego, que, de acordo com o IBGE, 
já tinge cerca de 9,6% da população 
economicamente ativa.
A inflação continua alta, chegando a 
2,18% nos dois primeiros meses do 
ano e a 10,36% no acumulado dos 
últimos 12 meses. Isso mostra que 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Isso sugere que os programas de in-
centivos utilizados pelo BCE (Banco 
Central Europeu) até agora não têm 
atingido os resultados esperados. 
A meta de inflação é de 2% a.a. e o 
número divulgado em janeiro pela 
Eurostat (Agência de Estatística da 
União Europeia) foi de 0,4%, portan-
to, bem abaixo do esperado.
Diante deste cenário, o BCE fala 
em manter a política de incentivos 
vigente atualmente e até em imple-
mentar novos mecanismos. 

os preços continuam pressionados, 
ainda que o Banco Central venha 
mantendo a taxa básica de juros nos 
atuais 14,25% a.a. na expectativa de 
reduzir o ímpeto inflacionário.
Assim, o governo federal fica ain-
da mais enfraquecido e sem credi-
bilidade, dificultando ainda mais 
o ambiente de negócios e afugen-
tando investimentos.

i n v e st i m e n to s
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Uma aula de zumba pode queimar
até mil calorias.

Para quem busca vida saudável aliada à diversão, uma 

boa alternativa é praticar Zumba, uma atividade aeró-

bica rítmica. Inspirada na música latina, Zumba mis-

tura salsa, merengue, cúmbia e reggaeton com treino 

funcional. A prática fitness é ideal para quem busca 

perder peso ou manter o corpo em dia. Uma aula, que 

dura em média 45 minutos, é capaz de promover a 

perda de até mil calorias. 

Segundo a instrutora de Zumba Fitness do Recreio, Le-

thícia Nobrega, além da perda calórica em poucos mi-

nutos, a atividade física proporciona outros benefícios 

à saúde e bem-estar. “Zumba melhora a coordenação 

motora, aumenta a flexibilidade, eleva a autoestima, es-

timula a interação social e amplia a agilidade”, diz. 

Criado pelo personal trainer e coreógrafo colombiano, 

Beto Perez, Zumba está ganhando cada vez mais adep-

tos no mundo todo, inclusive os artistas. No Brasil, a 

cantora Cláudia Leitte é uma das mais engajadas na 

prática. Para dar aulas, os instrutores precisam ser le-

galmente licenciados, o que garante que estão aptos a 

ensinar os passos e os movimentos da Zumba. 

Zumba é saúde e 
diversão na certa

dicas  d e  sa ú d e
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dicas  d e  sa ú d e

Lethícia conta ainda que o público costuma ser bem 

diversificado: “Zumba é voltada para todas as idades. 

Os movimentos são fáceis de aprender e de praticar. 

Por se tratar também de aula aeróbica e trabalhar os 

músculos do corpo, a prática requer disposição, que 

melhora com a frequência nas aulas.”

Para a aluna de Zumba, Ana Paula Viana Cavalcan-

te, a prática melhora o condicionamento físico e dá 

mais disposição. “Comecei as aulas com o intuito de 

emagrecer e nos primeiros dias já senti a diferença. O 

incentivo da instrutora é essencial. Ela é superanima-

dora e passa uma energia boa para os alunos. Todo 

mundo sai bem de lá”, relata.

Dias e horários: 
- Segunda, quarta e sexta, das 8h às 9h.
- Terça, quinta e sexta, das 19h às 20h.
Faixa etária: a partir de 13 anos

Mais informações: (24) 3343-4297

RecReio do TRabalhadoR
Rua 21, nº 501 – Vila Santa Cecília
Volta Redonda/RJ

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

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

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

ZUMba
no RecReio 
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1. Faça um planejamento financeiro: anote todas as 

receitas e despesas, fixas e variáveis, em um caderno ou em uma 

planilha. Assim, será possível acompanhar seus gastos e avaliar 

prioridades e possíveis reduções no mês.

2. Não dependa apenas do INSS: com a tendência de 

aumento da expectativa de vida do brasileiro e a instabilidade 

em relação ao cenário econômico do país, ficou mais arriscado 

contar apenas com a previdência social. Busque alternativas 

como a previdência complementar e pague o INSS mesmo 

quando estiver sem trabalho.

3. Nunca é tarde para começar: o ideal é começar o pla-

nejamento para a aposentadoria o quanto antes, utilizando o tempo 

ao seu favor. Mas, para quem já está endividado, a dica é evitar 

novas dívidas e empréstimos e renegociar com cada credor uma 

forma de pagamento que caiba no orçamento.

4. Busque algo motivador para seguir trabalhando: 
se você precisa adiar a aposentadoria ou deseja fazer uma renda 

extra, resgate um sonho profissional que ficou para trás, inicie uma 

segunda carreira ou empreenda em alguma área que dê prazer.

5. Não compre por impulso: reflita sobre o equilíbrio entre 

felicidade e consumo. Antes de efetuar alguma compra, faça sempre 

três perguntas para si mesmo: Eu quero? Eu posso? Eu preciso?

6. Prepare-se para gastos extras: é muito importante que 

seja mantida uma reserva para eventualidades.

Gostou dessa dica? Clique aqui e confira diversas 
informações sobre temas variados no hot site do 
CBS Perto de Você, nosso programa de educação 
previdenciária e financeira.

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Com informações do portal Dinheirama.

Confira dicas 
para evitar a
inadimplência 
na terceira idade

Segundo levantamento da Serasa Experian, o Brasil tem qua-
se 7 milhões de inadimplentes com 61 anos ou mais, impedi-
dos de obter crédito. São consumidores que não conseguiram 
pagar dívidas bancárias (financiamento de carros, imóveis e 
outros) ou contas de luz, água, telefonia e do varejo.
O número de devedores idosos representa 12,4% do total 
de inadimplentes inscritos no cadastro da Serasa e cor-
responde a quase um terço da população com 61 anos ou 
mais (23,7 milhões). 
Muitas dessas inadimplências também estão relacionadas 
ao crédito consignado, que o idoso solicita para colocar as 
contas da casa em dia ou ajudar a família e, posteriormente, 
acaba não conseguindo pagar as parcelas.
Confira algumas dicas que irão te ajudar a se preparar me-
lhor para essa fase da vida:

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


e d u caç ão  f i n a n c e i r a
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continua na prómixa edição!continua na prómixa edição!

A CBS Previdência possui atualmente seis comitês, que têm o intuito de auxiliar os membros dos con-
selhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva da entidade no desempenho de suas funções. 

Conheça melhor cada um deles:

propõe as alterações que julgar necessárias para atualização/aprimoramento do Código 
de Ética e Conduta; determina as ações necessárias para a divulgação e disseminação do 
código na entidade; avalia e delibera sobre casos de violação do Código de Ética e Con-
duta, conflitos de interesses, fraudes ou práticas de corrupção; delibera sobre dúvidas e 
dilemas éticos; debate e esclarece dúvidas de interpretação do texto do código; e estimula 
o comprometimento dos colaboradores e dos administradores da entidade com o Código 
de Ética e Conduta.

sugere, por meio de parecer técnico, mudanças na estratégia vigente de investimentos dos 
planos geridos pela CBS, assim como apresenta estratégias que ainda não tenham sido 
estudadas pela entidade;  avalia a Política de Investimentos da CBS, a ser elaborada pela 
Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo; avalia a Política de Crédito da 
CBS no que tange aos investimentos mobiliários; avalia os produtos de crédito (com exceção 
de CDBs), de imóveis e os que se enquadrem no segmento de Investimentos Estruturados 
(fundos imobiliários, fundos de participações e fundos multimercados); e acompanha a 
execução da estratégia de investimentos da entidade.

analisa e opina sobre a 
baixa ou venda de bens.

aprova as condições de comercia-
lização das lojas do SSC, tabelas 
de comercialização e as normas 
e procedimentos adotados nos 
processos de comercialização.

aprecia e aprova as propostas 
para liquidação dos créditos de 
liquidação duvidosa.

ratifica e/ou define posições-chave das gerências, coordenações e cargos estratégi-
cos; mapeia candidatos para os cargos de gerente, coordenador e cargos estratégicos 
(Árvore Sucessória); e revisa e aprova o “Mapeamento de Qualificação Profissional” dos 
cargos por ele mapeados.

Você conhece os comitês da CBS Previdência?Você conhece os comitês da CBS Previdência?

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

Comitê de Ética e Conduta:

Comitê Técnico de Investimentos:

Comissão de baixa/venda
de bens móveis da CBS:

Comitê de comercialização
 do Sider Shopping

Comitê de Avaliação de Propostas 
para Liquidação de Direitos Credi-
tórios de Liquidação Duvidosa:

Comitê 2 do Plano de
Sucessão da CBS Previdência:




