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P ROX I M I DA D E

Em agosto, ocorreram 
novos encontros por 
meio do CBS Perto de 
Você, nosso programa 
de educação previden-
ciária e financeira. Re-
alizadas em cidades de 
Minas Gerais, as inicia-
tivas tiveram como alvo 
diversos públicos da-
quela região e fizeram 
parte do nosso “Ciclo 
de palestras Educação 
Financeira para todos”. 
Confira mais informa-
ções a seguir. >>
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P ROX I M I DA D E

Foi ministrada, no dia 22 
de agosto, uma palestra 
com foco em educação fi-
nanceira para os funcioná-
rios da CSN alocados em 
Arcos (MG).
O encontro teve duração 
de aproximadamente 1h30 
e contou com a participa-
ção de quase 30 colabora-
dores de diversas áreas de 
atuação.
Ao longo da apresentação 
foram abordados temas 
como orçamento familiar, 
consumo consciente, eco-
nomia doméstica, inadim-
plência, endividamento, 
a importância de poupar, 
entre outros. Além disso, 
foram passadas também 
algumas dicas sobre como 
utilizar melhor o cartão de 
crédito.
A iniciativa foi muito bem 
avaliada pelos participan-
tes. Entre os que respon-
deram a pesquisa de satis-
fação distribuída após o 
encontro, 100% pretende 
aplicar em sua vida os con-
ceitos aprendidos, sendo 
que 88% irão fazê-lo ime-
diatamente.

Gastos 
controlados
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Com o objetivo de incentivar a reflexão sobre o tema, foi 
realizado no dia 22 de agosto um encontro sobre educação 
financeira com os alunos do Garoto Cidadão, projeto da 
Fundação CSN.
Feita na sede do projeto em Arcos (MG), a iniciativa contou 
com a presença de aproximadamente 20 alunos, com idades 
entre 11 e 16 anos, e teve duração de 1h30.
Entre os assuntos do encontro destacam-se sonhos e pro-
jetos para o futuro, planejamento financeiro, formas para 
controlar o orçamento, os perigos do consumismo, endivi-
damento, entre outros.
Para deixar a apresentação mais descontraída e incentivar a 
participação dos alunos, foram ainda exibidos alguns vídeos 
e realizado um quiz, que ajudou a identificar qual o tipo de 
consumidor (gastador ou poupador) de cada participante.

Aprendendo 
a poupar

P ROX I M I DA D E
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Buscando despertar o interesse pelo 
assunto, no dia 22 de agosto foi feita 
uma palestra sobre educação finan-
ceira para os alunos da unidade do 
Senai de Arcos (MG).
Entre os temas abordados ao longo 
da apresentação estavam orçamento, 
consumo, planilhas de receitas e des-
pesas, números da inadimplência no 
Brasil, dicas sobre cartão de crédito e 
empréstimo pessoal, gastos do dia a 
dia, entre outros.
Responsável por ministrar a palestra, 
Marcelo Rodrigues Vieira, supervi-
sor de Relacionamento da CBS, acha 
esse tipo de ação muito importante. 
“Fiquei muito feliz em, mais uma 
vez, poder ministrar a palestra de 
educação previdenciária e financeira 
para os alunos do Senai de Arcos. 
Tivemos uma excelente interação 
com todos que estavam presentes, 
inclusive com perguntas sobre orça-
mento pessoal, previdência privada, 
entre outros assuntos. É gratificante 
saber que cada vez mais as pessoas 
estão mostrando interesse pelo tema, 
principalmente os mais jovens, que 
queremos que em um futuro próxi-
mo se tornem adultos responsáveis 
por gerir os seus recursos financeiros 
de forma eficiente”.
O encontro, que teve duração de 
aproximadamente 1h30, contou com 
a participação de mais de 100 alunos 
com idades entre 18 e 25 anos.

De olho no 
orçamento

P ROX I M I DA D E P ROX I M I DA D E
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Em 23 de agosto, alguns profissionais 
da CBS Previdência estiveram pre-
sentes na Associação dos Aposenta-
dos e Pensionistas de Congonhas e 
Região – ASAPEC, em Congonhas 
(MG), e na Associação dos Apo-
sentados, Pensionistas e Idosos de 
Conselheiro Lafaiete – AAPICL, 
em Conselheiro Lafaiete (MG).
O objetivo dos encontros, que con-
taram com aproximadamente 1 hora 
de duração cada, foi tirar dúvidas dos 
assistidos e apresentar os principais 
projetos que estão sendo colocados 
em prática na CBS Previdência.
Os dirigentes das associações partici-
param das conversas e receberam o 
maior número de informações possí-
veis para que também tenham con-
dições de ajudar a esclarecer as ques-
tões dos aposentados e pensionistas 
da sua região sempre que necessário.

Mais perto das 
associações

P ROX I M I DA D E

Profissionais da CBS esclarecem dúvidas dos 
dirigentes e associados da AAPICL. 

Dirigentes da ASAPEC recebem os colaboradores da CBS.
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P ROX I M I DA D E

Mais uma vez, a CBS Previ-
dência foi até o Centro de 
Educação Tecnológica – 
CET, em Congonhas (MG), 
para um encontro que teve 
como tema principal a edu-
cação financeira.
Realizada em 24 de agosto, a 
ação contou com a participa-
ção de quase 80 jovens que 
debateram e fizeram reflexões 
sobre temas como orçamento 
pessoal, controle de gastos, 
consumismo, inadimplência, 
uso do cartão de crédito, pe-
rigos do empréstimo pessoal, 
entre outros assuntos.
Ao longo da apresentação, 
que teve aproximadamente 
1h30, os alunos puderam ain-
da assistir alguns vídeos, que 
colocaram em pauta temas 
como o descontrole finan-
ceiro e a dificuldade em lidar 
com despesas imprevistas.
A iniciativa teve um resul-
tado muito bom. Entre os 
jovens que responderam a 
pesquisa de satisfação feita 
após a palestra, 55% revelou 
não ter conhecimento ante-
rior sobre o tema educação 
financeira e 100% afirmou 
que pretende aplicar em 
sua vida o que aprendeu no 
encontro.

Foco na educação 
financeira
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P ROX I M I DA D E

Em 24 de agosto, a CBS Previdência foi recebida pelos colaboradores 
da CSN alocados na Mineração Casa de Pedra, em Congonhas (MG).
O objetivo do encontro, que teve como público-alvo os funcionários 
que são também facilitadores do RH, foi ressaltar as vantagens dos 
planos de previdência complementar oferecidos pela CBS, passar in-
formações sobre os canais de relacionamento disponíveis e destacar as 
ações e os projetos que estão em andamento.
A apresentação, que durou cerca de 2 horas, contou com a presença de 23 
colaboradores de diferentes áreas da mineração, que fizeram perguntas e pu-
deram esclarecer dúvidas sobre diversos assuntos relacionados à entidade.
Entre os retornos recebidos após o encontro, estava o pedido para que 
este tipo de ação acontecesse com mais frequência. Por entender que 
estar sempre próximo dos seus participantes é fundamental, a CBS irá 
programar novas apresentações em Casa de Pedra. Se você também 
tem interesse em receber os nossos profissionais na sua localidade, 
envie um e-mail para cbsatendimento@cbsprev.com.br, que iremos 
analisar o seu pedido.

Previdência 
complementar 
em destaque 
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P ROX I M I DA D E

Para fechar as ações do 
CBS Perto de Você em 
agosto, foi realizada uma 
oficina de educação finan-
ceira para os alunos do 
projeto Garoto Cidadão 
de Congonhas (MG).
No encontro, foram discu-
tidos assuntos como pla-
nejamento e realização de 
projetos futuros, economia 
no dia a dia, controle de 
gastos, consumismo, for-
mas de crédito, endivida-
mento, entre outros.
Magda Cristina Puygcerver 
Cunha, coordenadora do 
Garoto Cidadão de Congo-
nhas, reforçou a importância 
de levar o tema educação 
financeira para os jovens. 
“Agradeço a parceria de 
sempre com a CBS. Falar 
sobre o tema “finanças” 
ajuda a orientar a trajetória 
para a realização dos nos-
sos sonhos”.
A oficina, realizada em 25 
de agosto, contou com a 
presença de 21 alunos com 
idades entre 13 e 16 anos 
e foi mais uma das ações 
realizadas pela CBS Previ-
dência em parceria com a 
Fundação CSN.

Planejando 
o futuro

https://www.einstein.br/doencas-sintomas/cancer-prostata


https://www.einstein.br/doencas-sintomas/cancer-prostata
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Inaugurado em 1989, o 
Sider Shopping Center 
completou, em 30 de outu-
bro, 28 anos. Localizado em 
Volta Redonda (RJ) e consi-
derado um dos mais com-
pletos centros de compras 
da região Sul Fluminense, 
o empreendimento da CBS 
Previdência busca sempre 
oferecer as melhores opções 
para os seus clientes.
E eles não são poucos: o 
Sider recebe aproximada-
mente 18 mil pessoas todos 
os dias. Para atender as 
expectativas deste público, 
o shopping conta com uma 
grande variedade de opções 
para compras e entreteni-
mento. Ao todo, são apro-
ximadamente 11,5 mil m² 
de área bruta locável, 74 
lojas, 27 quiosques, 4 salas 
de cinema, 19 opções para 
alimentação e mais de mil 
vagas rotativas de estaciona-
mento cobertas.

sider shopping
chega aos
28 anos

A N I V E R S Á R IO
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A N I V E R S Á R IO

sider shopping
chega aos

A N I V E R S Á R IO

Totalmente revitalizado, o 
empreendimento da CBS 
é frequentado pelos mo-
radores de Volta Redonda 
e também de municípios 
próximos, como Barra do 
Piraí, Resende, Porto Real, 
Barra Mansa, Piraí, Pinhei-
ral e Itatiaia, o que totaliza 
cerca de 750 mil pessoas.

               O Sider faz parte do 

patrimônio dos nossos mais de 

34 mil participantes, por isso, 

buscamos aprimorá-lo constan-

temente. Com isso, queremos 

mantê-lo como uma referência 

no setor e oferecer um serviço 

cada vez mais completo para 

os clientes”,  afirma Edgar 
Silva Grassi, diretor de Ad-
ministração e Seguridade 
da CBS Previdência.

Para comemorar o ani-
versário de 28 anos do 
shopping, no dia 30 de 
outubro, foi realizado um 
show tributo ao cantor 
Djavan, chamado “Djavan 
Review”, com os cantores 
Eliton e André. A apresen-
tação ocorreu na praça de 
alimentação e foi aberta a 
todos os clientes.

”
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T R E I N A M E N TO

CBS realiza
 seminário para
conselheiros

A CBS Previdência promoveu, no dia 18 de setembro, mais um treinamento para os membros 
dos conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade. Com o título “Papel do Conselho na Gover-
nança e Efeitos das alterações das taxas de juros nos planos de benefícios”, o seminário contou 
com a participação de 14 pessoas, entre conselheiros e colaboradores da CBS. 
Realizado em São Paulo, o curso teve o objetivo de reforçar alguns conceitos sobre governan-
ça e detalhar os efeitos das alterações das taxas de juros nos planos de benefícios administra-
dos pela entidade. >>

Edgar Silva Grassi, diretor de Administração e Seguridade da 
CBS, ministra seminário para os conselheiros da entidade.
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............................................................................................

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

Encontro reforçou conceitos sobre governança e detalhou os efeitos 
das alterações das taxas de juros nos planos administrados pela CBS.

Entre os temas aborda-
dos no encontro estavam 
princípios de governança, 
desafios da previdência 
atualmente, impactos da 
longevidade na socieda-
de, na Previdência Social 
e na Privada, forma de 
cálculo da Taxa de Juros 
dos planos, informações 
sobre o mercado de Pre-
vidência Complementar, 
entre outros.
Responsável por minis-
trar o seminário, Edgar 
Silva Grassi, diretor de 
Administração e Seguri-
dade da CBS, considera 
importante realizar esses 
encontros. “Buscamos 
estar sempre próximos 
dos nossos conselheiros. 
Acho fundamental com-
partilhar e discutir este 
tipo de conteúdo, pois, 
dessa forma, podemos 
tirar dúvidas e deixá-los 
mais seguros para tomar 
as decisões necessárias no 
dia a dia”.
O seminário “Papel do 
Conselho na Governança 
e Efeitos das alterações 
das taxas de juros nos 
planos de benefícios” foi 
mais uma das ações rea-
lizadas por meio do CBS 
Perto de Você, nosso pro-
grama de educação previ-
denciária e financeira.

T R E I N A M E N TO

CBS realiza
 seminário para
conselheiros

T R E I N A M E N TO
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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê e d u caç ão  f i n a n c e i r a

A CBS Previdência realizou, em 21 de se-
tembro, dois encontros com foco em edu-
cação financeira para as turmas do segun-
do semestre do curso Capacitar Hotelaria, 
que acontece no Hotel-Escola Bela Vista, 
em Volta Redonda (RJ). 
Com duração de cerca de 1h30 cada, as 
duas ações contaram, no total, com a par-
ticipação de mais de 50 jovens, com idades 
entre 16 e 29 anos.
As apresentações buscaram chamar a aten-
ção dos alunos para temas como planeja-
mento, controle orçamentário, consumismo, 
primeiro salário, endividamento, causas da 
inadimplência, o perigo dos juros, a impor-
tância de poupar e de fazer uma previdência 
complementar, entre outros.
Responsável por ministrar as palestras, Isabella 
Benedito, integrante da equipe de Relaciona-
mento da CBS, considera esse tipo de iniciativa 
muito importante para o futuro dos jovens. 
“Essas ações nos permitem mostrar aos 
alunos como tomar decisões financeiras mais 
conscientes para alcançar os seus objetivos. 
Além disso, buscamos incentivá-los a fazer 
um planejamento financeiro e a refletir sobre 
os impactos dos gastos supérfluos do dia a dia 
no orçamento mensal”.
Nas pesquisas de satisfação realizadas após os 
encontros, 56% dos alunos afirmou que não 
tinha qualquer conhecimento sobre educação 
financeira e 100% disse que pretende aplicar o 
que aprendeu no seu dia a dia.
Essas ações fizeram parte da iniciativa ciclo de 
palestras “Educação Financeira para todos”, 
do programa CBS Perto de Você, e foram rea-
lizadas em parceria com a Fundação CSN.

CBS 
ministra
novas 
palestras
no Capacitar 
Hotelaria
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

No dia 11 de outubro, a CBS Previdência 
participou como convidada da 29ª edição 
do “Conheça ETPC”, realizada na Escola 
Técnica Pandiá Calógeras, em Volta Redon-
da (RJ). O objetivo do evento, que reúne alu-
nos, pais e colaboradores de empresas da região, 
é integrar conhecimento acadêmico e prático.
Para 2017, o tema escolhido foi “A mate-
mática está em tudo” e a CBS Previdência 
fez uma palestra abordando temas relacio-
nados à educação financeira. Na apresenta-
ção, que durou cerca de 30 minutos, foram 
passados também detalhes sobre as ações 
do CBS Perto de Você, nosso programa de 
educação previdenciária e financeira.
Além da palestra, a CBS contou ainda com 
um stand, no qual os profissionais da en-
tidade puderam esclarecer as dúvidas dos 
participantes do evento, dar dicas e reforçar 
a importância da educação financeira para 
as decisões do dia a dia.

CBS
participa 
do evento 
“Conheça 
ETPC”



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

Olá, pessoal! Mais dois meses se 
passaram e já estamos aqui nova-
mente com outro assunto que mexe 
com as suas finanças. E, por falar em 
finanças, já se programaram para as 
festas de final de ano? Que tal pensar 
em investir, pelo menos, 10% daquela 
remuneração extra? #ficaadica ;)

Hoje, vamos falar um pouquinho sobre 
como a economia internacional acaba 
afetando a vida dos brasileiros. Vocês 
podem notar que sempre escrevemos 
sobre o Cenário Internacional em nossos 
informativos antes de justificar a renta-
bilidade dos investimentos. E as pessoas 
podem se perguntar: mas o que isso tem 
a ver com nossas aplicações no mercado 
financeiro aqui no Brasil? Meu objetivo 
é justamente fazer este link e tornar mais 
fácil a compreensão deste tema.
Que o mundo passou a integrar-se mais 
rapidamente após o advento da internet 
e do desenvolvimento de novas tecno-
logias de informação, ninguém tem 

dúvida. Toda essa conectividade afeta 
diretamente as decisões dos investido-
res ao redor do mundo. Instantanea-
mente pode-se ter acesso a fatos, even-
tos e declarações que, em um piscar de 
olhos, mudam o apetite do investidor. 
E o que isso tem a ver? Os investidores 
estão espalhados pelo mundo! A libe-
ração do comércio e do fluxo de capital 
entre as nações aprofundou a interde-
pendência das economias e intensificou 
a existência dos investidores globais. 
Esses investidores têm apetites diver-
sos, como busca de maior retorno para 
o seu investimento, busca pela diversifi-
cação do seu portfólio, busca por ativos 
financeiros com menores riscos e etc.
O Brasil é considerado um país emer-
gente, ou seja, que ainda tem muito 
potencial para desenvolver-se e gerar 
riqueza. Isso atrai os investidores globais 
em busca de maior retorno para seus in-
vestimentos. Todavia, o risco de investir 
aqui ainda é muito alto, fazendo com 
que investidores entrem e saiam do país 

conforme outras alternativas mundiais 
se tornem menos ou mais interessantes. 
Logo, se, por exemplo, a Índia apresen-
tar uma perspectiva melhor de cresci-
mento e um ambiente mais propício 
para negócios, esses investidores globais 
destinarão seus recursos para lá ao invés 
de aplicarem no Brasil.
Também devemos levar em conta a 
atuação dos bancos centrais ao redor 
do mundo. Depois da crise de 2008, 
os bancos centrais dos EUA, da União 
Europeia e do Japão injetaram muito 
dinheiro em suas economias com o 
intuito de fazer a população voltar 
a consumir e, assim, reanimar suas 
economias. De fato, a economia nestes 
países voltou a crescer, principalmen-
te nos EUA, mas, o resultado mais 
impressionante foi o fluxo de dinheiro 
que os investidores residentes desses 
países acabaram destinando aos países 
emergentes. Isso porque, mais uma vez, 
esses investidores foram em busca de 
maior retorno.

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 Finan-
ças 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 Executiva de Investimentos }

Entenda como a economia 
internacional afeta a vida 
dos brasileiros.

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

Por Flávia Dias

O Brasil 
e sua relação
econômica 
com o mundo}

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

Os investimentos dos estrangeiros po-
dem ser diretos na economia real, por 
meio de compra/criação de empresas 
ou bens reais, ou podem ser financei-
ros, por meio de compra de papéis da 
dívida pública, ações, debêntures e 
outros ativos financeiros existentes.
Outra forma de atrair recursos do exte-
rior é por meio da exportação de bens 
e serviços. Por exemplo, toda vez que 
exportamos minério, alimentos, petró-
leo e outros produtos estamos trazendo 
recursos externos para o Brasil.
Atualmente, a moeda mais aceita nas 
negociações internacionais ainda é 
o dólar americano, então, resumi-
damente, se atraímos mais recursos 
do exterior, seja com exportações ou 
investimentos estrangeiros, estamos au-
mentando as nossas reservas de dólar. 
Porém, se gastamos mais consumindo 
do exterior, seja com importações, 
envio de lucro para matrizes estran-
geiras, viagens internacionais, servi-
ços de seguradoras internacionais ou 
investimentos no exterior, apenas para 
citar alguns exemplos, logo, estaremos 
diminuindo as nossas reservas de dólar.
Para monitorar como está essa nos-
sa relação com o exterior, o BACEN 
(Banco Central Brasileiro) divulga 
mensalmente a Nota do Setor Externo. 
Nesse documento, ele mostra todos os 
recursos que recebemos do exterior, 
assim como todos os recursos que 
enviamos ao exterior. E por que este 
documento é importante? Porque os 
investidores farão uma análise de como 
está a movimentação da reserva de 
dólar e traçarão perspectivas futuras 
para o valor do dólar. Quanto maior 
for a nossa reserva, menor será o valor 
desta moeda frente ao real, ou seja, se 

para ter U$ 1 eu precisava gastar R$ 4, 
com o aumento da reserva eu precisarei 
gastar menos que R$ 4 porque temos 
mais dólares disponíveis para venda.

E por que o preço do dólar é importante?
 
1) Porque ele afeta a inflação. Produtos 
importados ficam mais caros quando 
o dólar sobe. Porém, considerem que 
não são apenas os produtos finais que 
consumimos ou as viagens que faze-
mos, mas, também, todos os serviços e 
produtos que importamos e utilizamos 
como intermediários na produção. Os 
preços dos insumos, como minério de 
ferro, aço, petróleo, gasolina, carnes e 
cereais, também são impactados pelo 
valor do dólar, pois tem seu preço ne-
gociado no mercado internacional.

2) Porque ele torna o Brasil mais atrati-
vo internacionalmente. Quando o dólar 
está alto, os “gringos” podem comprar 
mais reais, ou seja, eles precisam gastar 
menos dólares para comprar nossos 
produtos e serviços. Assim, nossas ex-
portações ficam mais atrativas, o turis-
mo de estrangeiros no Brasil aumenta, 
mais investimentos são destinados ao 
país e por aí vai.
Então, concluímos que o dólar precisa 
ter um valor de equilíbrio para que não 
contribua para o aumento da inflação, 
mas que também não elimine a atrativi-
dade dos produtos e serviços brasileiros 
no exterior. Logo, a expectativa quanto 
ao valor do dólar será dada pelo monito-
ramento das nossas contas externas.
Monitorar o que está acontecendo no 
cenário internacional é importante 
porque nos dá uma diretriz sobre como 
os recursos financeiros disponíveis no 

mundo podem acabar vindo para o 
Brasil ou podem acabar saindo da-
qui. Quanto maior for a quantidade 
de gringos trazendo dinheiro para o 
Brasil, mais caros ficarão os produtos 
brasileiros. Entretanto, o contrário 
também é verdadeiro, pois quanto mais 
gringos saindo do Brasil, mais barato 
ficam os produtos, pois os estrangeiros 
começam a se desfazer de seus investi-
mentos, jogando o preço para baixo. E 
lembre-se: os gringos estão por todos 
os lados! Na procura pelas nossas 
exportações, na concorrência pelas 
nossas empresas, nos investimentos nas 
empresas que eles já detêm no Brasil, 
na procura pelos Títulos Públicos, na 
compra das ações e por aí vai.

Bem, pessoal, espero ter ajudado 
com esse assunto. Se tiverem dúvi-
das, enviem para a nossa redação 
que teremos um imenso prazer em 
esclarecê-las. Podem também propor 
novos conteúdos a serem abordados 
aqui, ok?!

Já vou me antecipando e desejando 
a todos Boas Festas! Aproveitem com 
moderação! ;)

Nos vemos no ano que vem!
Flávia Dias

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

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
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No cenário internacional, os EUA mostraram 
continuidade do crescimento econômico no 
segundo trimestre do ano em comparação ao 
mesmo período de 2016, apesar de alguns in-
dicadores terem vindo abaixo das expectativas 
de mercado. De acordo com estimativas do De-
partamento de Comércio, o crescimento verifi-
cado foi o maior nos últimos dois anos. O PIB 
(Produto Interno Bruto) teve uma expansão 
de 3,1% entre abril e junho, frente ao mesmo 
período do ano passado. Já a alta verificada no 
primeiro trimestre foi de 1,2%.
Entretanto, devido aos fenômenos climáticos 
que afetaram o país nos últimos meses, dados 
divulgados pelo Departamento de Emprego 
mostraram que houve fechamento de aproxi-
madamente 33 mil vagas formais de empre-
go em setembro. Esse resultado ficou muito 
abaixo das expectativas dos analistas, que era 

O cenário nacional mostrou ainda um ambiente 
político indefinido e que coloca muitas incerte-
zas acerca da continuidade dos ajustes da econo-
mia, além de preocupações com as eleições pre-
sidenciais de 2018. Acontecimentos dos últimos 
meses colocaram em dúvida a força do governo 
em levar adiante a reforma da previdência. Tida 
como uma das mais importantes e também a que 
terá mais dificuldade em ser aprovada no Con-
gresso Nacional, a reforma enfrenta forte oposi-
ção dentre os parlamentares, tendo em vista que 
muitos não querem se desgastar politicamente, 
visando as eleições do ano que vem.
Entretanto, ainda que pesem as tensões polí-
ticas, de acordo com pesquisas realizadas por 
analistas do mercado financeiro, o Brasil está 
em um processo de recuperação econômica e 
vem demonstrando ter potencial de continui-
dade de melhora ao longo do próximo ano.
Segundo informações medidas pela Fundação 

de criação de 80 mil postos de trabalho.
Paralelo a isso, o presidente americano, Do-
nald Trump, vem tentando promover gran-
des reformas na economia com o objetivo de 
impulsionar o mercado interno. Dentre os 
projetos propostos está uma grande reforma 
tributária, que deve diminuir fortemente a 
tributação sobre as empresas. Com o intuito 
de atrair investimentos produtivos, esta re-
forma pode aumentar a competitividade dos 
produtos americanos, principalmente frente 
aos produzidos na China.
Na zona do Euro, a economia continuou mos-
trando tendência de crescimento. A atividade 
industrial teve seu melhor mês desde 2011. O 
índice de gerentes de compras (PMI, na sigla 
em inglês) foi a 58,1 pontos, frente a 57,4 do 
mês anterior. Segundo a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Confiança 
do Consumidor subiu 1,4 ponto em setembro, 
atingindo 82,3 pontos. Este resultado teve o 
mesmo nível de junho e aparenta ter relação 
com a leve recuperação do mercado de tra-
balho e com a queda no nível de inflação. Pa-
ralelamente a isso, de acordo com pesquisas 
realizadas pela Fenabrave, a venda de carros, 
caminhões e ônibus novos apresentou cresci-
mento de 24,5%. Este resultado foi o segundo 
melhor do setor neste ano. 
De acordo com o Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), foram criadas 
35.457 vagas formais de trabalho em setembro. 
Este resultado foi o melhor para o mês desde 
2014 e foi o quinto mês consecutivo de saldo 
positivo do indicador neste ano. Porém, a taxa 
de desemprego ainda continua alta; no trimes-
tre encerrado em agosto, este indicador ficou 
em 12,3%. Todavia, em relação ao trimestre 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

(OCDE), no primeiro trimestre deste ano a 
economia apresentou um avanço de 1,9% e, no 
segundo trimestre, uma elevação para 2,3%. De 
acordo com as projeções, o crescimento deve per-
manecer estável até o final deste ano.
A economia chinesa continua mostrando for-
ça e os indicadores divulgados recentemente 
apontam para continuidade da tendência de 
crescimento. O PIB teve alta de 6,8% interanual 
no terceiro trimestre, resultado em linha com as 
expectativas dos analistas de mercado. Os inves-
timentos em infraestrutura e no setor imobiliário 
tiveram alta de 11,3% e 8,15% até setembro, ace-
lerando frente ao mês de agosto, quando mostra-
ram 7,9% e 10,9%, respectivamente. O conjunto 
de indicadores se mostrou bastante favorável e 
sugeriu que a China atingirá a meta de cresci-
mento de cerca de 6,8% em 2017.

encerrado em maio, houve uma queda de 4,8%. 
Estes dados corroboram com as expectativas de 
crescimento e, em conjunto com os projetos de 
reforma da economia, criam um ambiente de 
negócios muito mais previsível e competitivo 
para a retomada da atividade produtiva.
A inflação oficial (IPCA), medida pelo IBGE, 
desacelerou em setembro, ficando em 0,16%, 
após atingir 0,19% no mês anterior. Em setem-
bro de 2016, o índice tinha apresentado alta de 
0,08% e, no acumulado do ano, chegou ao total 
de 1,78%, menor resultado acumulado desde 
1998. O total dos doze meses alcançou um pa-
tamar de 2,54%. Assim, o Banco Central con-
tinua efetuando cortes na taxa básica de juros 
(SELIC), chegando a 8,25% a.a., com expectati-
vas de chegar a 7% a.a. ao final de 2017.

i n v e st i m e n to s
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dicas  d e  sa ú d e

Prática esportiva 
melhora a qualidade
de vida das crianças 
e faz toda a diferença 
para o desenvolvimento
e aprendizado.

Com o aprimoramento das tecnologias, o passatempo das crianças 

está cada vez mais moderno e interativo nas telas de videogames, 

celulares e tablets. No entanto, pais, avós e toda a família precisam 

ficar atentos a esse costume. Apesar dos avanços tecnológicos, os 

momentos de recreação necessitam de práticas saudáveis, que esti-

mulem o contato com outras pessoas e situações diversas. 

A OMS – Organização Mundial da Saúde recomenda duas horas por 

dia de exercícios para crianças de até cinco anos e uma hora por dia 

para crianças e adolescentes até os 17 anos. Outra recomendação 

importante é que até os 14 anos a criança faça diferentes práticas 

esportivas para desenvolver a coordenação motora.

Uma das alternativas que divertem as crianças ao mesmo tempo em 

que contribuem para o desenvolvimento não só físico, mas também 

afetivo, social e cognitivo, é o esporte em equipe, como o basquete e o 

vôlei, oferecidos no Clube Recreio em Volta Redonda. Essas modalida-

des incentivam a velocidade, a resistência, a força, o trabalho em equi-

pe, a organização e a proatividade. Além disso, os pequenos apren-

dem a lidar com a competição e buscam metas e objetivos comuns. 

Praticando uma atividade física desde cedo, a criança vai encontrar 

regras, convivência com outras crianças e ensinamentos que ela le-

vará para a vida, como a importância da disciplina e da persistência. 

Além de fazer os pequenos se mexerem e saírem do sedentarismo, 

os exercícios contribuem para a perda de peso. Isso reflete direta-

mente no risco de desenvolverem doenças como diabetes, hiperten-

são e colesterol na vida adulta. E os benefícios não terminam por aí: 

um estudo do Reino Unido, realizado pelo “British Journal of Sports 

Medicine” com cerca de 5 mil alunos de até 16 anos, constatou que 

crianças e adolescentes que praticam esporte têm mais facilidade de 

aprendizado, melhor concentração e bom humor, o que resulta em 

melhores notas na escola.

Para o coordenador de Atividades Esportivas do Recreio, Deivison 

Ritson, o esporte praticado desde a infância estimula o hábito da prá-

tica na fase adulta. “Essa continuidade na atividade esportiva contri-

bui para a formação de um adulto ativo e saudável, com mais quali-

dade de vida e bem estar.”

Esporte na infância
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dicas  d e  sa ú d e

Confira a grade de programação infantil do Clube Recreio em Volta Redonda:

- NATAÇÃO: segunda a quinta-feira a partir dos 3 anos.

- FUTSAL: segunda, terça, quarta e sexta-feira a partir dos 7 anos.

- VÔLEI E BASQUETE: Escolinha Oficial do Flamengo no Recreio 

Terça, quarta, quinta e sexta-feira para meninos e meninas de 7 a 17 anos.

Mais informações: (24) 3343-4297

Recreio 
Rua 21, nº 501 – Vila Santa Cecília

Volta Redonda - RJ

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

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

Lembra daquelas metas que você planejou na virada do ano? 
É hora de avaliá-las, ver quais merecem um esforço adicional 
e quais devem ser adiadas, revistas ou modificadas. Essa re-
flexão ajuda a tomar as decisões necessárias para acelerar a 
realização de planos ou corrigir a rota para chegar ao fim do 
ano com a sensação de missão cumprida. Veja o passo a passo 
para fazer isso e mãos à obra.

1) Relembre seus planos: procure lembrar tudo o que você 
projetou para o ano. Faça uma lista do que tinha em mente e 
marque os itens que já conseguiu realizar ou que estão em an-
damento. Celebre as conquistas!

2) Reveja itens pendentes: pense sobre os motivos que leva-
ram a adiá-los. Pode ser que algo tenha mudado em sua vida e 
certos planos deixaram de ser prioridade. Faça uma limpeza na 
lista e procure manter apenas aqueles planos que você ainda 
deseja concretizar ou iniciar.

3) Cheque sua situação financeira: é comum responsabilizar-
mos o dinheiro (ou a falta dele) pelos planos que deixamos de 
realizar. Para que seu balanço seja eficaz, avalie sua situação. 
Use uma planilha, um aplicativo, um caderno de anotações ou 
qualquer ferramenta que te ajude a identificar em qual das se-
guintes situações você se encontra: saldo negativo, saldo empa-
tado ou saldo positivo. O nosso hotsite conta com diversas pla-
nilhas de orçamento que podem te ajudar nessa tarefa. Clique 
aqui e conheça as opções disponíveis.

4) Saia do negativo: se você está nessa situação, a prioridade 
deve ser superá-la. O primeiro passo para isso é listar as dívi-
das: some tudo que deve no cartão de crédito, cheque especial, 
créditos pessoais, contas atrasadas, entre outros. Em seguida, 
verifique seus gastos e busque cortar o que for supérfluo. Por 
fim, renegocie as dívidas com juros mais altos (cartão de cré-
dito, cheque especial, empréstimos pessoais) e procure fontes 
alternativas de renda.

5) Supere o 0 X 0: se você sempre termina o mês com o saldo 
empatado, seus planos podem acabar empacados. Para superar 
essa situação, procure fazer pequenas mudanças nos gastos do 
dia a dia, tente poupar um pouco do dinheiro que ganha (progra-
me uma aplicação mensal e automática para o dia em que recebe 
o salário) e avalie se pode vender algo que está parado em casa 
(muitas vezes, acumulamos coisas que poderiam servir para ou-
tras pessoas e virar dinheiro para uma reserva financeira).

6) Invista suas economias: investir o dinheiro que sobra no fim 
do mês pode ajudar a acelerar a realização dos seus projetos. A 
primeira providência é montar uma reserva de emergência para 
imprevistos. Recomenda-se investir o valor equivalente a, pelo 
menos, três meses de despesas em aplicações com alta dispo-
nibilidade. Se você já montou a sua reserva, busque investimen-
tos que tenham rendimentos um pouco melhores, como CDBs, 
LCIs, Tesouro Direto ou uma previdência complementar. 

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 Meu Bolso em Dia.

Não espere o ano acabar 
para pôr a vida em ordem

Com a correria do cotidiano, a vida passa rápido e, quando menos se espera, chegamos 
perto do fim do ano, que é um ótimo momento para fazer um balanço dos nossos projetos.

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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continua na prómixa edição!

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

Atualmente, a CBS Previdência administra cinco planos de benefícios: Plano de 35% da Média Salarial, 

Plano de Suplementação da Média Salarial, Plano Misto de Benefício Suplementar – Plano Milênio,

 Plano CBSPREV Namisa e Plano CBSPREV.

E, para que os cerca de 34 mil participantes encontrem as informações relativas ao seu plano com mais 

facilidade, o site da CBS (www.cbsprev.com.br) conta com um menu exclusivo para cada um deles.

Os planos estão localizados na parte superior do portal e, ao clicar no seu, você é direcionado para 

uma página que permite consultar informações como:

Os itens estão disponíveis conforme o plano de benefícios e as informações são atualizadas constantemente. 

Acesse o site da CBS Previdência e tire suas dúvidas.

Sabe onde encontrar as
informações do seu plano?

n

aDetalhes do plano

aRegulamento

aCartilha

aRentabilidade por segmento

aComposição da carteira

aEvolução patrimonial

aValor da cota

aSimuladores

aInformações sobre tributação

aImposto de Renda

aOpções em caso de desligamento do patrocinador

aFormulários




