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T RO CA  D E  C O N H ECI M E N TO

No dia 29 de março, a CBS Previdência recebeu um grupo de profissionais de Angola com o 
objetivo de trocar experiências e apresentar um pouco do trabalho realizado pela entidade.
Ao longo da visita, foram compartilhadas informações sobre a nossa estrutura organizacio-
nal, práticas de governança corporativa, controles internos, ações de comunicação e relacio-
namento, entre outros assuntos. >>

cbs previdência
recebe grupo
de angola
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T RO CA  D E  C O N H ECI M E N TO

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

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

Edgar Silva Grassi, diretor de Administração e Seguridade da 
CBS, ministrou uma aula sobre Contabilidade em Entidades
de Previdência para os profissionais.

Claudiane Barbosa de Almeida, gerente de Compliance, compartilhou
com o grupo informações sobre a CBS durante a visita.

Ao todo, o grupo era composto 
por 10 angolanos, que vieram 
ao Brasil participar de um cur-
so para formação na Faculda-
de FIPECAFI, em São Paulo. 
O objetivo era aprender como 
fazemos a nossa Previdência 
Complementar para implantar o 
sistema em seu país.
Ao longo do curso, Edgar Silva 
Grassi, diretor de Administra-
ção e Seguridade da CBS Pre-
vidência, foi o responsável por 
ministrar para os profissionais 
a matéria “Contabilidade em 
Entidades de Previdência” e, 
durante as aulas, surgiu a ideia 
da visita.

             Foi uma honra ter a opor-
tunidade de compartilhar conheci-
mentos e experiências com esse 
grupo que veio de tão longe com 
o intuito de aprender sobre Previ-
dência Complementar para levar 
ao seu país o sonho de uma apo-
sentadoria digna e com qualida-
de. A CBS está sempre de portas 
abertas para receber profissionais 
que buscam aprender um pouco 
mais sobre o nosso segmento, 
finaliza Edgar.

“

“

cbs previdência
recebe grupo
de angola
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l ac r e  s o l i d á r io

E
m março, o Sider Shopping, 
empreendimento da CBS 
Previdência, lançou a cam-
panha “Lacre Solidário”. 
O objetivo da ação, feita 
em parceria com o Lions 

Club de Volta Redonda, é arrecadar la-
cres de latinhas de alumínio, que serão 
trocados por cadeiras de rodas para 
instituições e/ou pessoas carentes que 
tenham essa necessidade.
Para cada cadeira de rodas são necessá-
rias 140 garrafas pets cheias de lacres. 
Até agora, já foram arrecadados lacres 
para cerca de 15 garrafas pets. A cam-
panha não tem prazo para término.

participe
da campanha 
do sider
shopping
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l ac r e  s o l i d á r io

Camile Teixeira, gerente de marke-
ting do Sider, acredita que a ação 
tem tudo para ser um sucesso. 
“Decidimos realizar a campanha 
porque sabemos que podemos 
contribuir muito, graças ao nosso 
grande fluxo de clientes. Com isso, 
buscamos ajudar a melhorar as co-
munidades da nossa região”.
Se você também quer colaborar 
com a campanha, junte lacres de 
latinhas de alumínio e deposite 
em um dos quatro pontos de
coleta que estão espalhados por 
cada um dos pisos do Sider 
Shopping. Quanto mais lacres 
forem arrecadados, mais pessoas 
poderão ser auxiliadas.  

l ac r e  s o l i d á r io
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T R A N S PA R Ê N CI A

relatório
anual 2018
já está
disponível

Em abril, a CBS Previdência publicou o seu 
Relatório Anual 2018. Com o intuito de pres-
tar contas e seguindo os princípios da boa 
governança, o documento traz os principais 
resultados das ações realizadas durante o ano 
para atingir a Missão e os objetivos definidos 
no Planejamento Estratégico da entidade. >>

T R A N S PA R Ê N CI A
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T R A N S PA R Ê N CI A

Elaborado pela equipe de Comunicação a partir 
de informações fornecidas pelas diversas áreas 
da CBS, o relatório busca também fomentar ain-
da mais a importância de investir em um plano 
de previdência complementar.

O Relatório Anual 2018 está disponível no site da 
CBS Previdência em duas versões: completa e re-
sumida. Os demonstrativos contábeis e pareceres 
desse período também já foram publicados.

Clique aqui e boa leitura!

https://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/RelatorioAnual
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A P R E N DI Z A D O

Olá, pessoal! Na revista anterior 
abordamos a questão do tempo em 
nossos investimentos e vimos como 
faz toda a diferença começarmos a 
poupar o mais cedo possível. Sabemos 
que as fases da vida nos proporciona-
rão maior ou menor disponibilidade 
de recursos para o investimento, mas, 
se fizermos disso um hábito, a troca 
do consumo presente pelo atingimen-
to da nossa meta no futuro se torna-
rá bem menos sacrificante.

É estranho quando a gente fala em 
futuro, né? Parece algo tão dis-
tante.... Mas, e se encarássemos o 
futuro como caixinhas, sendo cada 
uma delas uma meta. Poderíamos, 
então, criar 3 caixas: “metinha, 
Meta e METONA”. Vou explicar: a 
metinha seria aquela caixa destinada 
a concentrar nossa poupança para o 
futuro bem próximo (dinheiro para 
comprar aquele tênis que estamos 

paquerando faz tempo ou eletrô-
nico ou eletrodoméstico ou para ir 
naquele restaurante bacana); a Meta 
seria a caixa que concentraria os 
investimentos de médio prazo (di-
nheiro para aquela viagem de férias 
ou para aquele celular caro ou, até 
mesmo, para a anuidade de um cur-
so de inglês, pós-graduação, etc.); e 
a METONA seria aquela caixa para 
o futuro mais distante (dinheiro 
para a compra de um carro, da casa 
própria, do estudo no exterior e 
da APOSENTADORIA, afinal, não 
queremos viver na dependência 
de um emprego para sempre, né? 
Mesmo porque uma hora já nem 
teremos mais disposição para isso). 
É importante notar que, quando 
falamos em aposentadoria, estamos 
falando em ter a opção de parar de 
trabalhar para então termos mais 
tempo livre para fazer outras coisas 
na vida. Também poderíamos cha-

mar de conquista da nossa indepen-
dência financeira ;) 

A neurociência tem mostrado que 
podemos remodelar nossos hábitos 
criando um mecanismo de gatilho 
para o nosso cérebro acompanhado 
de uma recompensa pela nova roti-
na adotada. A recompensa já temos: 
atingir as metas das nossas 3 caixi-
nhas de investimento! Precisamos 
agora do gatilho. Quando você ade-
re ao plano de aposentadoria da sua 
empresa, por exemplo, está criando 
um gatilho, pois mensalmente será 
descontado do seu salário o di-
nheiro que você está destinando 
para a caixinha da METONA. Para 
a caixinha da metinha, sugiro que 
você comece a poupar pequenos 
valores semanais condizentes com 
as suas metinhas. Assim, se você tem 
como meta, por exemplo, comprar 
um tênis que custa R$ 600, logo, se 

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 }

Crie metas e comece a
planejar hoje o seu futuro.

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

Por Flávia Dias

Montante a
ser investido
e rendimento}

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

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

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

você juntar R$ 50,00 por semana, 
poderá comprar o seu tênis no final 
de 3 meses! Pare e pense. Será que 
você não está gastando R$ 50,00 
por semana em coisas que você nem 
quer tanto assim? E como transfor-
mar isso em um gatilho? Tem uns 
aplicativos de planejamento finan-
ceiro bem legais, nos quais você 
cadastra as suas metas e o app envia 
mensagens para o seu celular te lem-
brando de investir a quantia deter-
minada. Eles te ajudam, inclusive, 
a ficar de olho no seu Orçamento 
para que o seu planejamento não 
se perca diante da correria da vida. 
Outro gatilho seria a criação de um 
grupo familiar de Whatsapp, no 
qual as pessoas pudessem se lembrar 
mutuamente sobre os investimentos 
a serem feitos para atingir a meta 
planejada. Mas, ok... Papel, cane-
ta e uma boa agenda são ótimos 
aliados para isso também! Não tem 
desculpa. A renda está curta e você 
não está conseguindo poupar? Está 
com dívidas muito altas? Volte duas 
edições da nossa revista e veja como 
lidar com essas questões ;). Na nossa 
edição número 32, falamos sobre 
Endividamento. Por ora, compro-
meta-se a criar seus gatilhos para o 
investimento e escreva suas recom-
pensas em forma de metinhas, Metas 
e METONAS. Você verá que o hábito 
de poupar entrará na sua rotina de 
uma forma muito mais prazerosa. 
Ah e não desista rapidamente! A 

neurociência também diz que leva 
cerca de 60 dias para que os novos 
hábitos se tornem rotina. 

O montante a ser poupado e inves-
tido vai depender das suas metas 
de vida, mas, sugere-se que 20% da 
renda seja destinada à sua pou-
pança. A matemática financeira 
também pode te ajudar a estabele-
cer quanto você precisa poupar por 
dia, semana, mês ou ano para que 
a sua meta seja atingida. Exemplo: 
digamos que você tenha como meta 
juntar dinheiro para viajar ao ex-
terior e que, para isso, você precise 
acumular R$ 15.000,00. Para juntar 
este valor, você pode trabalhar com 
duas variáveis: o tempo, que cha-
maremos de N, e o rendimento em 
juros, que chamaremos de I. Logo, 
você tem a seguinte conta matemáti-
ca: Valor Futuro (VF): R$ 15.000,00, 
N = 12 meses, I = 0,53% a.m.. Nessas 
condições, você precisaria juntar, por 
mês, R$ 1.214,24. Agora, imagine que 
você tem mais tempo para poupar e 
que o seu N é de 24 meses ao invés 
de 12. Seguindo a mesma fórmula 
matemática, você precisaria poupar, 
apenas, R$ 588 por mês. O rendi-
mento também influencia muito! 
Quer ver? Se, no primeiro exemplo, 
você conseguisse um rendimento de 
0,80% a.m., você precisaria pou-
par R$ 1.196,12 por mês. Juntando 
maior prazo para poupar e maior 
rendimento, sua poupança mensal 

cairia para R$ 569,58! Falando em 
números pequenos, poderíamos 
juntar R$ 18,99 por dia e teríamos
 R$ 569,58 para investir no final
 de 30 dias! 

Não se esqueça, porém, que a pers-
pectiva de retorno dos investimentos 
está atrelada ao risco que eles pro-
porcionam. Para isso, você precisa 
buscar investimentos adequados ao 
seu perfil de investidor. É conserva-
dor e o retorno está baixo? Então, 
planeje-se melhor e poupe por mais 
tempo! COMECE PEQUENO, 
MAS COMECE HOJE!

Abs e até a próxima! ;)

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

i n v e st i m e n to s
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A economia americana continua aqueci-
da, com sinais de continuidade do cres-
cimento mostrando avanço de 3,15% no 
PIB no primeiro trimestre do ano. Alguns 
agentes de mercado acreditam que há 
uma possível recessão à frente, porém, 
os sinais até o momento não confirmam 
e mantém esta possibilidade em um ho-
rizonte de tempo mais distante. Enquanto 
isso, segue a escalada das tensões comer-
ciais com a China. Estas disputas ainda le-
varão algum tempo até serem totalmente 
resolvidas e estão bastante relacionadas 
com questões de transferência de tecno-
logia e propriedade intelectual. Mesmo 
que o ambiente político de ambos os la-
dos seja favorável para um acordo, há exi-

O cenário nacional reflete, principal-
mente, as incertezas relacionadas aos 
projetos de reforma da economia, que es-
tão tramitando no Congresso Nacional. 
Há enormes expectativas favoráveis atre-
ladas à aprovação dessas medidas. Den-
tre as principais está a reforma da previ-
dência, que vem enfrentando bastante 
oposição. De acordo com o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
acredita-se que pode ser votada ainda no 
primeiro semestre e, quanto menos al-
terações forem feitas no projeto, melhor 
será o resultado para as contas públicas e 
para a perenidade da própria previdên-
cia. A dívida pública já chega a 78,4% do 
PIB e a reforma foi proposta visando o 
equilíbrio fiscal e a diminuição no ritmo 
de crescimento deste endividamento. A 
economia esperada para os próximos 10 

gências americanas e concessões do lado 
chinês ainda não pacificadas. 
A China, por sua vez, vem mostrando si-
nais de arrefecimento econômico e, para 
tentar dar continuidade ao ritmo de cres-
cimento visto nos últimos anos, o governo 
vem implementando uma série de medi-
das de incentivo, como a redução na taxa 
de depósitos compulsórios dos bancos, vi-
sando aumentar a liquidez no mercado e, 
assim, baratear o crédito para pequenas e 
médias empresas. O governo acredita em 
um incremento de aproximadamente 45 
bilhões de dólares na oferta de crédito. No 
primeiro trimestre do ano, a China apre-
sentou 6,4% de crescimento do PIB, em 
relação ao mesmo período do ano passa-

anos é de cerca de R$ 1 trilhão, dessa for-
ma, o governo poderá organizar as contas 
públicas e conseguir priorizar investimen-
tos em outras áreas. Contudo, as incertezas 
quanto ao tamanho das alterações que se-
rão feitas pelos parlamentares trazem mui-
tos riscos ao ambiente de negócios, pois 
pesa na decisão de adiar investimentos por 
parte dos empresários.
Os indicadores mostram que a retomada 
econômica está muito fraca. A inflação ofi-
cial (IPCA) do mês, medida pela IBGE, ficou 
em 0,57%, sendo que o acumulado em doze 
meses está em 4,94%, acima do centro da 
meta para 2019 estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), que é de 4,25%. 
Esta meta tem um intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual (p.p.), podendo variar 
entre 2,75% e 5,50%.
Com alta taxa de desemprego, que atinge 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

do. A meta do governo é um crescimento 
entre 6% e 6,5% no ano.
Na zona do Euro, o desempenho econômi-
co veio com menos força que o esperado. 
O PIB expandiu 0,4% no primeiro trimes-
tre do ano em relação ao último trimestre 
de 2018. Já a taxa de desemprego ficou em 
7,7%. Os indicadores refletiram impactos 
de fatores climáticos, como o baixo índice 
de chuvas e mudanças na regulação para a 
produção de veículos. A última reunião do 
BCE (Banco Central Europeu), ocorrida em 
abril, não trouxe nenhuma alteração de taxa 
de juros, mas destacou a fraca atividade da 
economia, deixando claro que, se necessá-
rio, novas medidas de estímulos econômi-
cos podem ser anunciadas.

i n v e st i m e n to s

aproximadamente 13% da população eco-
nomicamente ativa, cerca de 13,5 milhões 
de pessoas, a demanda deve continuar fraca 
pelos próximos meses. O nível de ociosida-
de da indústria está em cerca de 24% da ca-
pacidade instalada, de acordo com pesquisa 
divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Os resultados vêm fra-
cos desde a greve dos caminhoneiros, em 
maio do ano passado. A taxa de juros bási-
ca da economia (Selic) está atualmente em 
6,50% a.a. e, nesse cenário, a expectativa de 
agentes de mercado é de que, ainda esse 
ano, o Banco Central (BC) efetue cortes na 
taxa para impulsionar a economia. 
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6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 9,08% 10,56% 4,16%

11,39% 24,18% 36,18% 48,82% 63,78% 88,10% 111,09% 124,88% 143,36% 151,45%

9,75% 22,48% 32,76% 43,47% 58,99% 80,09% 105,29% 125,69% 140,15% 145,04%

2,61% -9,11% 1,39% -1,79% -4,55% -16,39% 14,28% 45,76% 68,24% 84,71%

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
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40%
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2015 2016 2017 2018 2019*

15,18% 34,30% 44,92% 60,53% 68,44%

15,18% 16,60% 7,91% 10,77% 4,93%

15,40% 29,32% 37,57% 48,73% 53,63%

13,27% 29,12% 41,95% 51,05% 54,12%

-12,41% 19,72% 52,71% 69,46% 93,52%

* Rentabilidade acumulada até abril de 2019.

* Rentabilidade acumulada até abril de 2019.

* Rentabilidade acumulada até abril de 2019.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

80%

90%

70%

I N V EST I M E N TO s
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vilabusinesshotel vilabusinesshotel

Prático, moderno e econômico
no coração de Volta Redonda

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

Prático, moderno e econômico
no coração de Volta Redonda

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

Desde abril, o site da CBS Previdên-
cia conta com uma nova página que 
permite aos participantes solicita-
rem suas contribuições esporádicas 
com mais rapidez e facilidade. 

Disponível no menu dos planos Milênio e CBSPREV 
com o título “Contribuição Esporádica”, a nova ferra-
menta possibilita fazer a solicitação após o preenchi-
mento de poucas informações e sem a necessidade 
de entrar em contato com a CBS por um dos canais 
de relacionamento.  
A contribuição esporádica pode ser feita sempre 
que o participante desejar e não possui limite de va-
lor. Portanto, todas as vezes que entrar um dinheiro 
extra ou sobrar um pouco no fim do mês, aproveite 
para investir no seu plano de previdência comple-

Peça sua 
contribuição

esporádica pelo
nosso site

mentar e utilize a nossa nova ferramenta para solici-
tar o seu boleto.
Além de colaborar para o aumento do seu saldo, a 
contribuição esporádica te ajuda a pagar menos Im-
posto de Renda. Quem faz a declaração completa 
do IR pode deduzir dos rendimentos tributáveis anu-
ais as suas contribuições para a previdência com-
plementar, até o limite de 12%.

Faça as contas e distribua as suas contribuições 
esporádicas ao longo do ano, assim, elas pesam 
menos no bolso e você consegue aproveitar ao má-
ximo esse incentivo fiscal. Caso precise, o nosso 
Simulador de Imposto de Renda pode te ajudar 
com os cálculos.

n ov i da d e  pa r a  vo c ê

https://www.cbsprev.com.br/Simuladores/SimuladorIR
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dicas  d e  sa ú d e

Prática ainda incentiva 
o trabalho em equipe 
e a organização.

As evoluções tecnológicas das últimas décadas facilitaram o amplo acesso 

a aparelhos eletrônicos. Como resultado, as brincadeiras e atividades físicas 

perdem cada vez mais espaço para os jogos eletrônicos, vídeos e redes so-

ciais entre as crianças e adolescentes.

Segundo a Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês), 

crianças e adolescentes de 8 a 18 anos passam, em média, sete horas por 

dia usando celulares, tablets, computadores e videogames. A AHA recomenda 

que os pais limitem o tempo de utilização desses aparelhos em até duas horas 

por dia e evitem usá-los perto dos filhos, estimulando a interação familiar. Para 

crianças de 2 a 5 anos, o tempo deve ser ainda menor, de uma hora diária.

Em todo o mundo, quatro em cada cinco adolescentes não praticam exercí-

cios físicos com frequência, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O indicado é que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos pratiquem 60 minu-

tos de atividade física ao menos três vezes por semana.

Outro levantamento da OMS mostra que 47% dos adultos brasileiros não 

praticam atividades físicas suficientemente, posicionando o país entre os 

mais sedentários do mundo e como o mais sedentário da América Latina.

O comportamento sedentário pode agravar o risco de doenças cardiovascu-

lares, AVC e diabetes do tipo 2. De acordo com Deivison de Amorim Ritson, 

coordenador de atividades esportivas do Recreio, “esses problemas podem 

ser evitados principalmente com hábitos saudáveis e atividades físicas”. 

Esportes como vôlei e basquete são boas opções para os pequenos, uma 

vez que contribuem para o desenvolvimento físico, afetivo, social e cognitivo 

e ainda proporcionam momentos de diversão. Outros benefícios dessas mo-

dalidades são o incentivo ao trabalho em equipe, organização e proatividade. 

Eles também aprendem a lidar com estratégias, competição e a buscar me-

tas e objetivos comuns.

O Clube Recreio conta com aulas de vôlei e basquete da escola oficial do 

Flamengo para meninos e meninas de 7 a 17 anos. Os alunos aprendem 

com professores qualificados e têm chances de seguir carreira profissional.

Atividade física melhora 
o desenvolvimento de
crianças e adolescentes



Atividade física melhora 
o desenvolvimento de
crianças e adolescentes
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Confira a grade de aulas:

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

Vôlei Terça e 
Quinta

Horários Faixa Etária Turma

16h45 11 a 13 anos Mista

17h45 14 a 17 anos Feminina

18h45 7 a 10 anos Mista

Mais informações:

P

b

Basquete Quarta e 
Sexta

Horários Faixa Etária Turma

15h 14 a 17 anos Masculina

16h A partir de 12 anos Feminina

17h 11 a 13 anos Masculina
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Se o seu orçamento está apertado ou já entrou no vermelho, 

chegou a hora de rever seus hábitos de consumo. 

Muitas vezes, gastamos nosso dinheiro sem nem perceber e o 

que parece inofensivo pode se mostrar um grande vilão. Anali-

se cuidadosamente os seus gastos e procure fazer pequenas 

mudanças no dia a dia. Isso pode representar uma enorme 

diferença no fim do mês. 

Confira algumas dicas que podem te ajudar a reduzir as despesas:

• Coma menos fora de casa;

• Deixe o carro na garagem;

• Pesquise preços;

• Reduza despesas (avalie no seu orçamento quais despesas 

podem ser eliminadas, mesmo que temporariamente, e as que 

você consegue reduzir);

• Economize água e luz (observe o tempo no banho, feche a tor-

neira enquanto ensaboa a louça, acumule roupas para lavar na 

máquina ou para passar, substitua as lâmpadas pelas econômi-

cas, procure manter a casa aberta para aproveitar a luz natural 

e desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiver usando);

• Reveja seus hábitos (verifique quais gastos podem ser redu-

zidos. Reveja ou substitua o plano da academia, preste aten-

ção nas compras de pequeno valor, como aquele cafezinho 

após o almoço ou o sorvete no lanche);

• Leve lista para o supermercado (em função dos preços altos, 

uma revisão detalhada dos seus gastos pode fazer uma gran-

de diferença no final do mês. Restrinja-se ao necessário);

• Avalie os serviços contratados (pacote de dados do celular, 

serviços de TV a cabo e internet, plano de saúde, etc. Verifi-

que um por um e avalie a possibilidade de negociar preços, 

cogitando a troca de fornecedor ou de pacote se valer a pena).

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.

Orçamento: 
pequenas mudanças 
podem fazer uma 
grande diferença

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 utilizou algum dos simuladores existentes no nosso site? Atualmente, contamos com quatro ferramentas e

todas podem ser acessadas por meio do item “Simuladores”, disponível em “Serviços” no menu superior 

da página inicial do site.

Confira mais detalhes sobre cada um dos nossos simuladores:

Agora que você já conhece melhor os quatro simuladores, acesse o site da CBS Previdência e projete o seu futuro.

Aproveite os simuladores
disponíveis no site

da CBS Previdência

Simulador de Imposto de Renda: possibilita calcular de forma rápida e fácil quanto é necessário in-

vestir anualmente no seu plano de previdência complementar para aproveitar ao máximo a vantagem 

fiscal em função do abatimento de IR.

Plano CBSPREV – Simulador de renda mensal futura: permite fazer uma projeção sobre o valor futuro 

da aposentadoria em função das contribuições que serão feitas para o plano ao longo do período ativo.

Plano Milênio – Simulador de renda mensal futura e de valor de resgate: oferece a possibilidade de proje-

tar o valor futuro da aposentadoria em função das contribuições que serão feitas para o plano ao longo do 

período ativo e também do valor que poderia ser resgatado, em caso de desligamento do patrocinador.

Plano Milênio – Simulador de renda sobre o percentual do FGB: ajuda a calcular o valor do benefício men-

sal caso o participante escolha se aposentar pela modalidade Renda Financeira (percentual do FGB).
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hotelbelavistavr hotelbelavistavr

TALHARIM
AÇAFRÃ0-DA-TERRA, MANJERICÃO E CHOCOLATE

ESPAGUETE
BETERRABA, UVA, ESPINAFRE E SPIRULINA

PIZZAS

RODA DE PARMESÃO

NHOQUE (SEM GLUTEN)

LASANHA (OPÇÃO VEGANA)

MASSAS FEITAS NA HORA
E BUFFET À VONTADE

com sobremesas inclusas

Bebidas à parte

Festival

Bebidas à parte
R$39,90
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