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COLABORADORES
FILHOS DE

VISITAM A CBS

Com o objetivo de apresentar aos filhos o am-
biente de trabalho dos pais, a CBS Previdência 
incentivou seus colaboradores a levarem suas 
crianças para passar algumas horas com eles 
no escritório. A ideia foi compartilhar com os 
pequenos um pouco do dia a dia dos pais e 
também ensinar alguns conceitos básicos de 
educação financeira. 

A ação foi realizada no dia 09 de janeiro no 
escritório de Volta Redonda e no dia 13 de 
janeiro na sede da CBS em São Paulo. Os filhos 
dos funcionários da Fundação CSN, que em 
São Paulo compartilham o espaço com a CBS, 
também participaram do evento. 

No total, as visitas contaram com a presença de 
21 crianças entre 2 e 12 anos. Todas elas, por-
tando o crachá de seus pais, passearam pelos 
escritórios e aprenderam um pouco sobre a 
finalidade da CBS. >>

DI V E R S Ã O  E  E D U CAÇ Ã O DI V E R S Ã O  E  E D U CAÇ Ã O

Na visita de São Paulo, as crianças conheceram Sergio Gouveia, 
diretor de Administração e Seguridade
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Após trabalharem por alguns minutos 
na mesa de seus pais, as crianças ga-
nharam um cofrinho e algumas moedi-
nhas e notinhas de papel como recom-
pensa pelo esforço. Dessa forma, elas 
puderam compreender de onde vem o 
salário que os pais utilizam para pagar 
as contas da casa.
A iniciativa contou ainda com a apre-
sentação de um teatrinho e com uma 
oficina de desenho e, no final, foi ser-
vido um lanche. Como lembrança, as 
crianças levaram para casa os cofrinhos 
e a mensagem de que é preciso econo-
mizar e enchê-lo para concretizar seu 
sonho, seja ele um brinquedo, um tênis 
novo ou uma viagem de férias.

DI V E R S Ã O  E  E D U CAÇ Ã O
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Responsável pela área de Recursos 
Humanos da entidade, Claudia Pereira 
dos Reis acredita que é muito impor-
tante a aproximação entre empresa e 
colaboradores. 
“Pequenas ações, como a visita das 
crianças à CBS, demonstram todo o 
cuidado e carinho da gestão com os 
seus colaboradores, além de propor-
cionar às crianças a oportunidade de 
conhecerem o local de trabalho de seus 
pais. A visita foi mais uma ação promo-
vida por meio do nosso programa CBS 
Perto de Você, que visa contribuir para 
a construção de uma visão de futuro e 
de planejamento financeiro, neste caso, 
com uma linguagem mais lúdica.”

DI V E R S Ã O  E  E D U CAÇ Ã O

Claudia Reis, responsável pela área de RH, 
recebeu as crianças na visita de Volta Redonda
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Claudia ressalta ainda que, em 
2016, foram realizadas outras 
ações envolvendo as famílias dos 
colaboradores. 
“Demos oportunidades aos fi-
lhos, esposas e maridos para de-
monstrarem todo o seu afeto por 
meio de vídeos, fotos e cartas 
em datas especiais, como o Dia 
das Mães e o Dia dos Pais. Essas 
ações revigoram nossos colabo-
radores e ficamos felizes com 
o efeito que elas trazem para o 
nosso dia a dia”, finaliza.  

DI V E R S Ã O  E  E D U CAÇ Ã O



http://www.cbsprev.com.br/
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di a  d o  a p o s e n ta d o

CBS PARTICIPA 
DE HOMENAGEM
AOS APOSENTADOS 
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).>>
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Sergio Gouveia entregou um diploma simbólico a Carlos Afonso

Carlos Afonso contou com a companhia da família durante a homenagem

O evento, que ocorreu em 26 de 
janeiro em São Paulo, teve o objetivo 
de homenagear todos os aposentados 
do país e reforçar a cultura da previ-
dência complementar. A celebração 
contou com a palestra “A Invenção 
de uma Bela Velhice”, ministrada 
pela antropóloga Mirian Goldenberg.
Carlos Afonso Magalhães foi o es-
colhido para representar os assistidos 
da CBS em 2017. 
“Foi uma honra participar desta ho-
menagem, já que tenho muito orgu-
lho de ser beneficiário desta concei-
tuada entidade que muito fez e está 
fazendo em prol de seus aposentados 
e pensionistas. Ter sido escolhido 
entre tantas pessoas de bem só fez 
aumentar a minha admiração pela 
CBS, pois tive a oportunidade de co-
nhecer um pouco da história dos de-
mais homenageados e perceber que 
não são diferentes da minha. Pude 
também confirmar que sempre vale 
a pena doar parte do seu tempo em 
prol do bem-estar de outras pessoas, 
no meu caso, ajudando a aposenta-
dos e pensionistas idosos.”
Durante a celebração, Carlos Afonso 
recebeu um diploma simbólico das 
mãos de Sergio Martins Gouveia, 
diretor de Administração e Segurida-
de da CBS Previdência. 

               É sempre uma honra participar 
desse evento que homenageia aqueles 
que são o propósito do nosso trabalho, 
afirma Sergio.“

di a  d o  a p o s e n ta d o
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No total, aproximadamente 200 pessoas 
do segmento de previdência complemen-
tar fechada participaram da cerimônia. 
Para saber um pouco mais sobre a história 
de Carlos Afonso, clique aqui.

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.

di a  d o  a p o s e n ta d o

Uma data 
especial

Nome: Carlos Afonso Magalhães

Idade: 61 anos

Formação: técnico industrial

Tempo de trabalho na CSN: 22 anos

Áreas de atuação: laminação a quente na 

Usina Presidente Getúlio Vargas, em Volta 

Redonda (RJ), de 1975 a 1979. Beneficiamen-

to de minério e área de extração, britagem e 

blindagem de minério na mineração Casa de 

Pedra, em Congonhas (MG), de 1979 a 1997.

Tempo de aposentadoria na CBS: 20 anos

Atividade atual: presidente da ASAPEC (As-

sociação dos aposentados, pensionistas e 

idosos de Congonhas e região) como volun-

tário há 18 anos.

PERFIL DO
 HOMENAGEADO

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

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Multimidia
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i n v e st i m e n to s

Nos EUA, Donald Trump foi eleito presi-
dente e isso adicionou muita expectativa 
acerca da implementação das promessas de 
campanha, principalmente em relação aos 
rumos da política externa.
Durante a campanha eleitoral, o republica-
no prometeu revisar ou até mesmo eliminar 
acordos comerciais, deixando claro que sua 
administração terá viés protecionista e será 
focada na política interna. Outro ponto muito 
controverso foi a promessa de barrar a entrada 
de estrangeiros vindos de alguns países muçul-
manos e de refugiados. Esta medida enfrenta 
forte oposição das organizações de direitos hu-
manos e foi bastante criticada por grandes em-
presas, principalmente do setor de tecnologia.
Por outro lado, os indicadores econômicos dos 
últimos meses mostram que a economia ame-
ricana está crescendo dentro das expectativas 

No Brasil, o cenário econômico ainda passa 
por um momento de mudanças e isso traz 
muitos desafios. A queda no nível de ativi-
dade econômica se reflete na queda de ar-
recadação e, assim, as contas do governo fi-
cam muito pressionadas. Para tentar ajustar 
as contas públicas, a equipe econômica do 
governo vem tentando implementar uma 
série de reformas.  
Uma das propostas é a reforma da previ-
dência, que enfrenta forte oposição dentro 
do próprio governo e por parte de entidades 
sindicais. Buscando o equilíbrio das con-
tas públicas e tendo em vista as mudanças 
demográficas verificadas, como o envelhe-
cimento da população e o aumento da ex-
pectativa de vida, o seu objetivo é garantir 

de mercado. O relatório do Departamento 
de Trabalho indica que, em dezembro, houve 
criação de 156 mil postos de trabalho, frente 
expectativa de 178 mil.
Embora abaixo das estimativas de mercado, 
este é o 75º mês consecutivo de criação de 
vagas. Além disso, no último mês de 2016 
houve alta anual nos salários de 2,9%. Con-
tudo, a taxa de desemprego que, em novem-
bro, foi de 4,6% subiu para 4,7% em dezem-
bro, mas ainda permanece em patamares 
historicamente baixos.
Na Europa, segundo o Instituto de Estatística 
Europeu (Eurostat), a inflação na zona do Euro 
teve grande aceleração em dezembro e chegou 
a 1,1%, bem acima do mês anterior, que foi de 
0,6%. Dessa forma, alcançou o nível mais alto 
desde setembro de 2013, superando as estima-
tivas dos analistas. Contudo, as atenções estão 

a sustentabilidade do sistema. Se continuar 
com as regras atuais, o governo corre o risco 
de, dentro de alguns anos, não ter como hon-
rar com os pagamentos das aposentadorias. 
No campo político, há muitas incertezas, já 
que há um grande número de parlamenta-
res e ministros do governo que estão sen-
do investigados pela Polícia Federal. Outra 
mudança foi o sorteio para a substituição 
do relator da Operação Lava Jato, Teori Za-
vascki, que faleceu em um acidente aéreo. 
Os desdobramentos deste processo podem 
colocar ainda mais tensão nas relações po-
líticas e dificultar as negociações para apro-
vação das reformas.
Por outro lado, a equipe econômica do go-
verno já conseguiu bons resultados. Um 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

voltadas para a saída do Reino Unido da zona 
do Euro. Para a primeira-ministra britânica, 
Theresa May, as negociações devem se iniciar 
em março, mas, para isso, ainda dependem de 
aprovação do parlamento.
A China fechou 2016 com crescimento do 
PIB de 6,7%, acima da meta do governo que 
era de 6,5%. A inflação, medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor (CPI – na sigla em in-
glês), apresentou desaceleração em dezembro, 
fechando o ano em 2,1%, com queda em rela-
ção a novembro, que foi de 2,3%. O principal 
fator que puxou o índice para baixo foram os 
itens de alimentação, que caíram de 4% para 
2,4%. Em contrapartida, o Índice de Preços ao 
Produtor (PPI) superou as expectativas proje-
tadas pelo mercado, que eram de 4,8%, tendo 
grande aceleração, atingindo 5,5%. 
 

exemplo são os juros cobrados no cartão 
de crédito, que, em novembro, chegaram a 
459,53% a.a.. De acordo com o presidente 
Michel Temer, há negociações junto ao mer-
cado financeiro para redução destas taxas.
Outro ponto positivo é a inflação, que, de acor-
do com o índice oficial (IPCA) medido pelo 
IBGE, fechou 2016 em 6,29% a.a., pouco aci-
ma da meta estipulada, que é de 4,5% a.a., mas 
abaixo do nível máximo permitido (6,5% a.a.).
Este cenário traz melhoras para o ambiente 
de negócios e diminui o risco da economia, 
abrindo espaço para que o Banco Central 
(BC) baixe gradativamente a taxa básica de 
juros da economia (Selic), que encontra-se, 
atualmente, em 13% a.a.. 
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA
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RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2016*

20,24%15,68%

154,19%

11,65%

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

Plano Suplementação
da Média Salarial

9,50
77,38 24,831%
3% 2%

1.890,44
94%

Plano 35% da Média Salarial

361,47
93%

16,79 7,06 1%
4% 2%

3,87

Plano Milênio

178,26

62,50 65,86
10%

4% 4%

1.382,59
82%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

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

Plano 35% da Média Salarial
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61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 246,34%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 13,80%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 129,77%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50%

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

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
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55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 129,77%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50%

Plano Suplementação da Média Salarial
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9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 125,57%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 97,50%

Plano Milênio - cota
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R E P R ES E N TAT I V I DA D E

No dia 31 de janeiro, 
foi realizada pela 
ABRAPP (Associa-
ção Brasileira das 
Entidades Fecha-
das de Previdência 

Complementar), pelo SINDAPP (Sindi-
cato Nacional das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar) e pelo 
ICSS (pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social), a 
Solenidade de Posse dos Colegiados para 
a gestão de 2017 a 2019.
Diretor de Administração e Seguridade 
da CBS, Sergio Martins Gouveia foi em-

possado como membro do Conselho Deli-
berativo da ABRAPP, membro do Conselho 
Fiscal do SINDAPP e membro do Conselho 
Diretivo do ICSS.
Representante da entidade na eleição rea-
lizada em dezembro, Sergio alcançou 122 
votos para a vaga da ABRAPP, ficando em 
quarto lugar, e 97 votos para a vaga do SIN-
DAPP, o que lhe garantiu o segundo lugar. 
No total, foram empossadas na ABRAPP as 
25 associadas mais votadas e no SINDAPP 
as 5 associadas mais votadas.
No caso do ICSS, Sergio integrou a chapa 
“Aprimorar para Fortalecer”, que saiu vence-
dora na eleição realizada em 30 de janeiro.

CBS passa a integrar 
conselhos da ABRAPP,
do SINDAPP e do ICSS



R E P R ES E N TAT I V I DA D E

A cerimônia, que aconteceu em São Pau-
lo, contou com a presença de mais de 300 
profissionais ligados ao segmento.

***
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R E P R ES E N TAT I V I DA D E

                  Fico muito feliz pela confiança 

que os colegas depositaram em mim. Vou 

trabalhar ativamente para a realização do 

programa de fomento, que busca permitir 

que a previdência complementar supere 

seus desafios e volte a crescer”, afirma.

“
Graduado em Ciências Econômicas pela Fun-

dação Armando Álvares Penteado – FAAP, 

com Administração – Lato Sensu e Análise 

de Sistemas – Lato Sensu pela Universida-

de Presbiteriana Mackenzie, Sergio Martins 

Gouveia atua há mais de 30 anos no segmen-

to de Previdência Privada.

Atualmente, além de diretor de Administração 

e Seguridade da CBS Previdência, é mem-

bro da Comissão Técnica Nacional de Rela-

cionamento com o Participante da ABRAPP, 

coordenador da Comissão Técnica Regional 

Sudoeste de Relacionamento com o Partici-

pante da ABRAPP, membro da Comissão de 

Ética do SINDAPP e Delegado Sindical do 

SINDAPP no Estado de São Paulo.

Sergio Gouveia foi à solenidade de posse 
acompanhado por colaboradores da CBS Previdência

Saiba mais sobre 
o nosso representante
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Conheça a 
história da
Ana Paula
e inspire-se.

O despertar de manhãzinha da estudante de Fisioterapia 

Ana Paula Vianna Cavalcante, de 42 anos, tem uma 

missão: todo dia é dia de caminhar ao ar livre. Ana prati-

ca caminhada diariamente no Recreio. Ela conta que ca-

minhar tem ajudado bastante no tratamento para as do-

res nos joelhos. “A circulação é ativada, o que ajuda 
a diminuir os incômodos. Também tenho alcançado 
outros resultados positivos, como o emagrecimento. 
Sem contar a disposição, que aumentou bastante”, 
diz. Ana aconselha que a caminhada seja feita durante 

o dia: “caminhar ao amanhecer faz com que eu me 
sinta mais disposta para realizar outras atividades 
ao longo do dia.”
Assim como qualquer atividade ao ar livre, o recomenda-

do é que a caminhada seja finalizada antes das 10h ou 

iniciada depois das 16h, pois a incidência dos raios so-

lares é menor. Apesar disso, o uso do protetor solar é in-

dispensável e deve ser feito, inclusive, nos dias nublados. 

Os benefícios da caminhada para a saúde são inúmeros, 

entre eles estão combate ao colesterol, estímulo à circu-

lação sanguínea e respiração, ajuda no controle de diabe-

tes e da pressão alta, melhora na postura, diminuição do 

estresse e estímulo à sensação de bem-estar e auxílio no 

tratamento contra insônia, ansiedade e depressão. 

Um estudo feito na Escola de Economia de Londres, no 

Reino Unido, avaliou que caminhar de forma acelerada 

por, pelo menos, 30 minutos, é mais eficaz na perda de 

peso que malhar ou praticar outros esportes. Para tornar 

Caminhar
é saúde

dicas  d e  sa ú d e



Conheça a 
história da
Ana Paula
e inspire-se.

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

a atividade ainda mais saudável e prazerosa, o ar livre é 

a melhor opção, pois proporciona maior impacto no solo 

do que o uso de aparelhos. Em relação à forma correta, 

primeiro é necessário pisar com o calcanhar e depois com 

as pontas dos pés, contrair o abdômen e manter a postura 

correta. Quanto à velocidade, o ideal é começar devagar e 

acelerar aos poucos. Outra dica importante é a hidratação 

do corpo, com água ou isotônicos. 

Antes de praticar qualquer atividade física, mesmo que seja 

uma simples caminhada, é fundamental que seja feita uma 

avaliação médica, que identifique possíveis problemas, 

como doenças e lesões. Ana lembra ainda que não existe 

idade ideal para começar a se preocupar com a saúde físi-

ca e emocional e aconselha: “pratique exercícios para ter 
mais qualidade de vida, agora e depois”, finaliza.

CURSOS:
Alongamento | Ginástica 
Natação | Hidroginástica
Musculação | Zumba | Basquete
Futsal | Power Flex | Vôlei
Cross training | Judô

Tel.: (24) 3343-4297
End.: Rua 21, nº 501 
Vila Santa Cecília
Volta Redonda – RJ

O clube com o melhor 
custo-benefício
de Volta Redonda.

FAÇA UM CURSO
NO RECREIO

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

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

Confira a seguir 10 dicas que vão te ajudar a fugir do calote 
e a ter sempre dinheiro para realizar todos os seus sonhos. 

1. Não gaste mais do que ganha: a regra parece simples, mas, 
na prática, não é bem assim. Quem gasta mais do que ganha fatal-
mente fica endividado e muitos não têm esse controle. 

2. Faça o orçamento doméstico: levante todos os gastos, inclu-
sive aqueles que parecem desprezíveis, como o café na padaria. 
Anotar tudo em uma planilha de orçamento doméstico ajuda a 
ter uma visão completa da situação financeira da família. Nosso 
hotsite possui vários tipos de planilha, clique aqui e confira. Em 
seguida, junte a família para decidir quais gastos podem ser corta-
dos, quanto é possível guardar e onde aplicar o dinheiro poupado.

3. Crie o hábito de poupar: especialistas sugerem ter uma re-
serva de emergência que cubra, pelo menos, seis meses do to-
tal de despesas da família. Esse dinheiro deve ser investido em 
uma aplicação de fácil retirada. Se a família não tem renda certa, 
é melhor guardar mais.

4. Não avance no limite do cheque especial: se todo mês você 
precisar usar o cheque especial para cobrir as despesas, é sinal 
de que está gastando mais do que ganha. Tente diminuir grada-
tivamente o endividamento e passe a comprar somente à vista.

5. Cuidado com o cartão de crédito: pagar apenas o rotativo 
do cartão todo mês é certeza de alto endividamento. Ao usar o 
cartão, tenha em mente o quanto pode gastar e se conseguirá 

pagar a fatura integralmente. O ideal é ter apenas um cartão de 
crédito, mas, se você não está conseguindo controlar seus gas-
tos, peça o cancelamento e fique um tempo sem essa opção.
 
6. Fuja do consumismo: avalie sempre se a compra é real-
mente necessária e use o cartão de crédito apenas quando tiver 
planejado uma compra que caiba no orçamento. Outra boa dica 
é sair de casa com o dinheiro contado para as despesas do dia.

7. Economize nas pequenas despesas: boas dicas são dimi-
nuir as refeições fora de casa, arrumar vazamentos, apagar as 
luzes ao sair de um ambiente, falar menos ao telefone e pesqui-
sar preços antes de comprar.

8. Evite levar as crianças ao supermercado: elas têm grande 
poder de persuasão e sempre querem o produto que tem brin-
quedo, que costuma ser bem mais caro.

9. Corte as despesas supérfluas: o dinheiro economizado 
deve ser poupado.

10. Tenha planos: tenha objetivos de curto, médio e longo pra-
zos. Ninguém consegue poupar por muito tempo sem que tenha 
um destino para esse dinheiro, que pode ser a compra de uma 
casa ou a aposentadoria.

Gostou desta dica? Confira diversas informações sobre te-
mas variados no hotsite do CBS Perto de Você, nosso progra-
ma de educação previdenciária e financeira.

Com informações do portal UOL Economia.

Confira 10 passos para 
evitar a inadimplência

Cuidar do orçamento é fundamental para ter uma vida financeira saudável, 
colocar os projetos em prática e evitar o endividamento.

http://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

Acessado a partir do site da CBS Previdência, o hotsite do CBS Perto de Você, nosso programa 
de educação previdenciária e financeira, conta com temas variados e disponibiliza conteúdos de forma 
simples e atrativa. 

No portal, que é atualizado constantemente, é possível conferir dicas e informações sobre assuntos como:

Para quem busca uma forma de controlar melhor os gastos, o hotsite disponibiliza também cinco 
tipos de planilhas de orçamento, direcionadas para a família, para os estudantes, para os apo-
sentados, entre outros. 

O portal conta ainda com um quiz, no qual é possível testar como andam os seus hábitos e, a partir 
do resultado, descobrir qual é o seu perfil.

Clique aqui e confira todas as novidades e ferramentas disponíveis no hotsite do CBS Perto de Você.

Conhece nosso hotsite
de educação previdenciária

e financeira?

Conhece nosso hotsite
de educação previdenciária

e financeira?

n

aConsumo

a Investimentos

a Previdência complementar

a Cartilhas

a Vídeos

aDicas de leitura

aDepoimentos de participantes

aAções do CBS Perto de Você

aHistórico do nosso programa

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


Programação – Março
04/03 - Danni Costa e Carol Soufer 
11/03 - Jorge Guilherme
18/03 - Victor Yuri
25/03 - Diogo Senna

Bela Vista
do 

(24) 3344-1900
Informações:

O prato mais tradicional da culinária brasileira à vontade com acompanhamentos 
deliciosos e música ao vivo, especialmente para reunir a família e os amigos.

SÁBADOS
12h às 15h 

*Buffet à vontade e bebida à parte.

Música ao vivo

Isenção de taxa de serviço
Estacionamento gratuito

Sem cobrança de couvert artístico


