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A CBS Previdência recebeu, em 26 de no-
vembro, o certificado de Empresa Cidadã 
pelo seu Relatório Anual (ano base 2013), 
concedido pelo Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado do Rio de Janeiro, pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro e pela Federação do Comércio 
do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio 
técnico da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ.
O projeto, que chega à sua 12ª edição, reco-
nhece a qualidade das informações contábeis 

CBS PREVIDÊNCIA
RECEBE Certificado
de Empresa Cidadã

e socioambientais publicadas nos relatórios 
anuais de organizações de todos os portes.
No processo de certificação são avaliados 
quesitos como transparência, balanço so-
cial e demonstrações contábeis, valores de 
investimentos em Recursos Humanos, tec-
nologia, pesquisa e desenvolvimento e apli-
cação dos recursos.
A CBS Previdência já havia recebido o certi-
ficado de Empresa Cidadã pelo seu Relatório 
Anual em 2009, 2010 e 2012. 

c o n q u ista
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“É uma honra receber
novamente o certificado de
Empresa Cidadã. É um reconhe-
cimento ao nosso trabalho e 
reforça o nosso compromisso 
com a transparência e com o 
desenvolvimento social e
sustentável do país”, afirma 
Sergio Martins Gouveia, 
Diretor de Administração
e Seguridade da CBS.

“

“ ......................................................

Responsável pelas informações contá-
beis do Relatório Anual da CBS Previ-
dência, Edgar Silva Grassi, gerente de 
controladoria da entidade, recebeu o 
Diploma de Mérito Contábil.

“Desenvolvo esse trabalho desde 2008 
e, ao longo desse período, já recebe-
mos o certificado quatro vezes. Isso 
demonstra que estamos no caminho 
certo e que as informações que divul-
gamos atingiram o nível de qualidade e 
de transparência exigidos”, afirma.  

TRABALHO
RECONHECIDO

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

c o n q u ista
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a educação do corpo 
sedentário

Alongamento

Iniciar uma atividade requer atenção e cuidados especiais. Não bas-
tam apenas a boa vontade e o desejo de buscar se desenvolver 
fisicamente. Antes de qualquer coisa, é preciso preparar o corpo 
para receber as cargas de exercícios que virão e exigirão um pouco 
de sacrifício dos músculos sedentários e não acostumados ao dia a 
dia de um atleta iniciante ou amador. 
Para que a estrutura física de nossos corpos possa absorver bem 
e sem riscos todo o esforço que a prática de exercícios exige, é 
preciso educar nossos músculos e articulações. Para isso, o alon-
gamento é imprescindível, pois permite que a estrutura corporal se 
adapte da melhor forma possível à atividade que será praticada. 
A falta de alongamento pode comprometer a sua atividade física 
e aumentar a incidência de lesões musculares. Depois do treino, 
o alongamento tem a função de relaxar a musculatura, evitando 
dores. Porém, é preciso estar atento ao limite de seu corpo: o alon-
gamento demasiado – forçando até níveis de dores muito intensas 
– também é prejudicial. 
Independente da idade ou do condicionamento físico, qualquer 
pessoa pode realizar alongamentos. A variação deverá ocorrer 
somente na intensidade. Um atleta iniciante e sedentário deve co-
meçar com séries leves e ir aumentando gradativamente. Já os 
atletas de alto rendimento, que possuem uma rotina de atividades 
bem estabelecida, conseguem desenvolver alongamentos mais 
complexos, pois seus corpos estão preparados para isso.
Mesmo quem não tem uma rotina de exercícios moderada e pro-
gramada pode aproveitar os benefícios do alongamento. Um estu-
do realizado pela Academia Americana de Medicina Esportiva in-
dica que idosos devem fazer séries de alongamentos para manter 
a flexibilidade do corpo. Essa rotina permite que eles mantenham 
uma boa saúde e realizem mais facilmente suas tarefas diárias.
Os tipos de alongamento podem variar para cada forma de exer-
cício físico, mas existe uma série básica que serve para todos. Se 
seu treino for mais intenso, o ideal é complementar essa série com 
outros tipos de alongamento.

dicas  d e  sa ú d e
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Existem algumas atividades que tornam o alongamento ainda mais aprimorado. Elas permitem que todas as outras, que 
exigem mais do corpo, sejam executadas com melhor desempenho, além de oferecerem maior resistência e flexibilidade.

O Power Flex mistura diversas técnicas, tais como Tai Chi Chuan, Pilates e Yoga, e busca trabalhar a respiração, movi-
mentos fluídos e controle corporal, dando ênfase à força e à flexibilidade. Foi criado para atender um público específico, 
que busca melhorar o desenvolvimento e a manutenção nos outros programas de atividade física.

Já o Treinamento Funcional oferece exercícios que trabalham, prioritariamente, a melhora da postura e do desempenho 
esportivo. Por meio de um programa específico, a atividade resgata a capacidade corporal das pessoas na realização 
das diversas práticas esportivas e físicas. Ambas contribuem consideravelmente para aumentar a qualidade de vida de 
seus praticantes como um trabalho rotineiro de alongamento intenso.

	Reduz o risco de lesões musculares ou entorses articulares 
(torcicolos, câimbras, etc.)

	Reduz as tensões, relaxando a musculatura

	Aumenta a flexibilidade e a amplitude dos movimentos, me-
lhorando o desempenho esportivo

	Torna mais fáceis algumas atividades físicas desgastantes, como 
corrida, natação, etc., preparando a musculatura para o exercício

	Reduz o encurtamento muscular

	Melhora a circulação sanguínea, prevenindo contra proble-
mas articulares nos braços, pernas ou costas

	Melhora a coordenação motora

	Previne contra problemas posturais

	Auxilia no relaxamento mental, reduzindo o estresse

	Contribui para a cicatrização óssea, em casos de fratura

	Desenvolve a propriocepção (consciência corporal), à medida 
que a pessoa concentra-se na parte que está sendo alongada

	Reduz as cólicas menstruais

	Ajuda no aquecimento, pois eleva a temperatura corporal

Benefícios do alongamento:

Exercícios que são mais do que um simples alongamento

O Power Flex e o Treinamento Funcional 

são atividades que fazem parte da grade 

de cursos oferecidos pelo Recreio do Tra-

balhador, em Volta Redonda. Sem restrição 

de idade, possuem horários que atendem 

aos mais variados públicos. Os cursos 

estão disponíveis para toda a comunida-

de e sócios do Recreio têm um desconto 

especial nas mensalidades. Para mais in-

formações, entre em contato pelo telefone 

(24) 3343-4297 ou envie um e-mail para 

recreio@csn.com.br.

Horários das aulas:
- POWER FLEX

Professora Joyce Fernandes

2ª e 4ª feira – 7h, 8h e 18h

3ª e 5ª feira – 8h

6ª feira – 8h e 18h

- TREINAMENTO FUNCIONAL

Professoras Tiana Rosa e Joyce Fernandes

2ª e 4ª feira – 19h

3ª e 5ª feira – 9h 

Power Flex e TreinamenTo 
Funcional no recreio.................................................

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

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

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

A economia norte-americana continuou a apresentar 

tendência de melhora, permitindo que em outubro o 

FED anunciasse oficialmente o encerramento do seu 

programa de recompra de ativos, o Quantitative Ea-

sing (QE). Diante disso, considera-se cada vez mais 

iminente um aumento das taxas de juros nos EUA 

para o próximo ano. Por outro lado, o declínio nos 

preços das commodities e o fortalecimento do dólar 

têm prejudicado o desempenho das demais econo-

mias mundiais. O cenário cada vez mais desafiador 

vem levando os agentes de Estado a pôr em prática 

medidas de incentivo à economia, como as taxas ne-

gativas de remunerações dos depósitos, a recompra 

de títulos públicos, a redução das taxas de juros, en-

tre outras políticas monetárias expansionistas. 

O bimestre SET-OUT foi mar-

cado pela especulação do mer-

cado financeiro quanto ao re-

sultado da corrida presidencial. 

Na maior parte do período, os 

investidores se mostraram pro-

pensos a tomar risco, todavia, 

com o resultado indicando a 

reeleição, o mercado financei-

ro inverteu suas expectativas e 

grande parte dos ganhos. 

Especulações à parte, a econo-

mia brasileira continuou a mos-

trar dados decepcionantes, com 

destaque para a divulgação do PIB 

do 2º trimestre (-0,6% a.t.), indi-

cando recessão técnica, queda na 

criação de novas vagas de empre-

go e nas vendas do varejo restrito 

(não inclui automóveis) e aumen-

to no déficit da conta de transa-

ções correntes (que mede a relação 

de troca do país com o exterior), 

acendendo uma luz amarela quan-

to ao preço do dólar no futuro. 

Além disso, apesar do aumento 

da ociosidade na economia, a infla-

ção corrente segue persistentemente 

acima de 6%, pressionada ainda pela 

desvalorização cambial. 

Somando as condições desafiadoras 

da economia brasileira às incerte-

zas quanto ao seu direcionamento, 

mantemos a previsão de forte vola-

tilidade nos próximos meses para o 

mercado financeiro.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2014*

15,40%12,74%

-33,25%

12,44%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS

Em milhões de R$ / outubro 2014

* A rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro a outubro.

Plano Suplementação
da Média Salarial

7,30
68,45 27,681%
4% 1%

1.669,71
94%

Plano 35% da Média Salarial

338,36
93%

14,85 7,471%
4% 2%

2,97

Plano Milênio

131,83
81,28 63,186%
4% 3%

1.785,77
87%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
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O histórico da Meta Atuarial dos planos 35% e Suplementação informado em edições anteriores sofreu alteração visando refletir a Meta Atuarial de INPC+3,5% a.a., retroativa ao Exercício de 2012, 
conforme Premissa Atuarial aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, registrada em Ata nº 284 de novembro/2013 com o objetivo de atender ao Ofício 5020/CGAT/DITEC/PREVIC de 2013.

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 156,53%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 9,48%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 76,49%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 71,59%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 79,29%

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

Plano 35% da Média Salarial
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120,00%

100,00%

140,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

55,44% 66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 148,17%

55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 9,79%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 76,49%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 71,59%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 79,29%

Plano Suplementação da Média Salarial
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2009 2010 2011 2012 2013 2014*

50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 120,95%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 10,66%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 81,05%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 71,59%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 79,29%

Plano Milênio
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D
esde outubro, a 
CBS Previdência 
ampliou as ações 
do CBS Perto de 
Você, seu progra-
ma de educação 
previdenciária e 
financeira. Em 

parceria com a Fundação CSN, a entida-
de ministrou palestras com foco em edu-
cação financeira para os colaboradores 
das unidades da fundação e para alunos 
do Centro de Educação Tecnológica – 
CET, em Congonhas, MG.
A parceria com a Fundação CSN tem o 
objetivo de diversificar as ações que são 
realizadas pelo programa e ampliar o seu 
público-alvo. “A CBS acredita que a edu-
cação financeira é um dos pilares funda-
mentais para o desenvolvimento susten-
tável da sociedade e é muito gratificante 
poder expandir o alcance dos conceitos 
que buscamos disseminar”, afirma Sergio 
Martins Gouveia, diretor de Administra-
ção e Seguridade da entidade.
André Leonardi, gerente geral da Fun-
dação CSN, reforça que a educação 
financeira é essencial para todos, pois 
proporciona mais liberdade e autonomia 
na hora de tomar decisões no dia a dia. 
“Hoje, o acesso ao crédito é mais fácil, o 
que aumenta a responsabilidade na hora 
de decidir como organizar as finanças. 
Por isso, é importante ter um momento 
de reflexão sobre este assunto, com a aju-
da de um profissional que ofereça ferra-
mentas e informações técnicas que nos 
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De 20 a 24 de outubro, os colaboradores 
das unidades da Fundação CSN partici-
param da 19ª SIPAT - Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho, rea-
lizada na Escola Técnica Pandiá Calógeras 
– ETPC, em Volta Redonda (RJ). 
Entre outros assuntos, ao longo da sema-
na foram ministradas cinco palestras por 
diferentes profissionais da CBS que tive-
ram como tema a Educação Financeira. 
No total, os encontros, que duraram em 
média uma hora, contaram com mais de 
70 participantes. >> 

Momentos de reflexão
na 19ª SIPAT

levem a pensar sobre o que realmente 
é importante para o nosso bem-estar 
e sobre como devemos nos planejar 
para alcançar aquilo que queremos”. 
As palestras contaram com a partici-
pação de cerca de 150 pessoas. Entre 
esses participantes, 70% avaliou o 
tema abordado como “ótimo” e 99% 
afirmou que vai aplicar na sua vida os 
conceitos aprendidos. “Esse retorno é 
muito importante para nós e mostra 
que estamos conseguindo auxiliar as 
pessoas a tomar suas decisões finan-
ceiras com mais consciência e segu-
rança”, finaliza Sergio Gouveia. 

c b s  p e rto  d e  vo c ê

Guttemberg do Amaral Pires Rodrigues
ministra palestra durante a 19ª SIPAT.
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“Em minha opinião, o tema foi abordado com 
clareza e objetividade e trouxe um alerta 
para que não caiamos nas armadilhas do 
consumismo e do desperdício. Diariamente 
nos deparamos com o apelo da mídia com 
promoções, facilidade no pagamento, juros 
baixos, ofertas de cartões de créditos... E, 
sem perceber, em pouco tempo nosso sa-
lário se torna insuficiente para pagar as 
dívidas que assumimos. Por isso, valorizo a 
iniciativa de trabalhar esse tema que preci-
sa ser cada vez mais discutido.

Já estou aplicando no meu dia a dia as 
dicas que recebi, utilizando meu rendimen-
to de forma inteligente, gastando dentro 
da razão e não na emoção, ou seja, com-
prando o que preciso e não simplesmente 
o que quero. Penso na minha renda total e 
avalio o que posso comprometer e o que 
devo guardar para uma emergência. Dessa 
forma, estou valorizando o meu trabalho 
diário e utilizando o bom senso na hora 
de gastar o meu salário.”

“Achei a palestra de educação financeira 
bem interessante e útil, ainda mais para 
os dias atuais. É importante abordar tal 
tema para aprendermos a administrar 
melhor o nosso dinheiro. Com tantos car-
tões de crédito, talões de cheque e outras 
opções, fica fácil perder o controle e 
ficar devendo mais do que podemos. Com 
palestras desse tipo, conseguimos ter 
maior consciência e cuidado na hora de 
usufruirmos do nosso salário.

Acho que o conhecimento adquirido no 
encontro pode ser aplicado de várias for-
mas. Eu, por exemplo, mesmo não tendo ainda 
uma renda fixa, posso ajudar na minha 
casa apagando as luzes durante o dia, não 
abrindo a geladeira toda hora e fechando 
a torneira que está aberta sem necessidade, 
o que vai contribuir para um menor gasto 
de energia e água em minha residência.”

Andréia Paula Lycurgo Pereira,
pedagoga.

Quéren Lycurgo Pereira,
aluna do 2º ano da ETPC.

Além de dicas de consumo consciente, as 
palestras proporcionaram reflexões sobre a 
importância de poupar e possibilitaram a tro-
ca de experiências por meio de depoimentos 
dos colaboradores que estavam presentes.
Essa foi a primeira ação realizada pela enti-
dade por meio do seu programa de educação 
previdenciária e financeira em parceria com a 
Fundação CSN e a avaliação dos participantes 
foi muito boa. Confira alguns depoimentos:

”

”

c b s  p e rto  d e  vo c ê
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Em 14 de novembro, foi realizada no 
Centro de Educação Tecnológica – CET, 
em Congonhas (MG), uma palestra sobre 
educação financeira para os alunos do 
Curso de Aprendizagem Industrial (CAI) 
e das turmas de Mecânica e de Segurança 
do Trabalho do Pronatec. Com duração 
de 1h30, o encontro contou com a parti-
cipação de mais de 70 jovens, com idades 
entre 18 e 25 anos.
Tendo como tema central a educação 
financeira, a palestra abordou de forma 
dinâmica e bem humorada assuntos como 
economia doméstica, consumo conscien-
te, endividamento, orçamento familiar e 
facilidades para obtenção de crédito, além 
de trazer dicas sobre como poupar e como 
fazer do cartão de crédito um aliado.
O objetivo do encontro foi fomentar entre 
os jovens a reflexão sobre a forma de ad-
ministrar os seus bens e os bens comuns 
e, dessa forma, ajuda-los a fazer escolhas 
mais conscientes agora e no futuro. Confi-
ra depoimentos de quem participou:

Consciência financeira 
desde cedo

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

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

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

Educação Financeira
Durante a palestra realizada em Congonhas, Marcelo Vieira
abordou temas como economia doméstica e consumo consciente.

“É fundamental realizar encontros de 
educação financeira com os alunos para 
ajuda-los a ter consciência sobre como 
administrar os próprios recursos e so-
bre como lidar com o dinheiro da forma 
certa, com planejamentos adequados. É 
importante também investigar o nível de 
conhecimento dos alunos e a percepção 
que eles têm do Brasil.

Hoje, a facilidade de se obter crédito é 
grande, como a de realizar sonhos de 
consumo que, muitas vezes, acabam se 
transformando em dificuldades financei-
ras. Por isso, é válido a escola propor-
cionar esses momentos que reforçam a 
ética e a responsabilidade social que 
estão envolvidas no ganho e no uso do 
dinheiro, ajudando na formação de jovens 
capazes de poupar e de planejar gastos, 
tendo uma relação adequada e saudável 
com o dinheiro.

A realização da palestra foi muito útil. 
Os alunos gostaram dos conhecimentos 
passados e ainda aprenderam sobre a im-
portância de fazer uma previdência com-
plementar para ter um futuro tranquilo.”

Marta Amélia Fagundes, 
aluna do Pronatec.”

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



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

Marta Amélia Fagundes, 
aluna do Pronatec.
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Administrados pela Fundação CSN, o CET, 

em Congonhas, e a ETPC, em Volta Redon-

da, estão com as matrículas abertas para o 

ano letivo de 2015. Os cursos disponíveis 

são voltados para alunos que buscam for-

mação técnica ou preparação para uma 

vaga na universidade.

O CET lançou ainda uma novidade para os 

jovens estudantes da região do Alto Para-

opeba, em Minas Gerais: a partir de 2015, 

a escola contará com turmas do 6º ao 9º do 

Ensino Fundamental. Além disso, as matrí-

culas estão abertas para o Ensino Médio e 

para os cursos técnicos de nível médio, dis-

poníveis para quem busca uma capacitação 

focada no mercado de trabalho. 

Já os estudantes do Sul Fluminense podem 

se matricular em um dos tradicionais cursos 

técnicos concomitantes com o Ensino Mé-

dio disponíveis na ETPC, que completou 70 

anos em 2014. Nessa modalidade, o aluno 

recebe a formação técnica em paralelo com 

a preparação para o Enem e os vestibulares. 

CONTATOS:
Centro de Educação Tecnológica – CET
Tel.: (31) 3731-1092

E-mail: comunicacaocet@csn.com.br

Escola Técnica Pandiá Calógeras – ETPC
Tel.: (24) 3340-5400

E-mail: secretaria.etpc@csn.com.br

MATRíCULAS ABERTAS
......................................................

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

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

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

“Observo que a maioria dos jovens não se 
interessa pela educação financeira, só 
está preocupada em conseguir emprego e 
em se divertir. Sem orientação, gastam todo 
o salário em satisfação de desejos imedia-
tos, não se prevenindo contra imprevistos. 
Raros são os que pensam em chegar a uma 
idade avançada sendo produtivos, vivendo 
saudável e tranquilamente.

O jovem sonha, mas se esquece de plane-
jar e investir em sua formação profis-
sional para que seu futuro seja conside-
ravelmente bom. Para que isso ocorra, é 
preciso não se acomodar com pequenas 
conquistas, assumir responsabilidades e 
tomar o controle de seus gastos, além de 
administrar seu dinheiro de forma equili-
brada para que seja realmente uma pessoa 
independente e não escrava de suas dívidas. 
É preciso também avaliar a necessidade de 
suas compras e investimentos, porém,
realizando as metas pessoais. 

A busca pela qualidade de vida no presente 
e no futuro está diretamente relacionada à 
sua forma de adaptação diante de cada fase 
da vida. Por isso, devemos nos preocupar 
com a nossa saúde financeira de maneira 
inteligente para que possamos produzir e 
desfrutar do nosso esforço pessoal seja
em curto, médio ou longo prazo.”

Guilherme Alcântara Pinto, 
aluno do CAI.”
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Na próxima edição, você aprenderá mais sobre as tábuas atuariais.

Para entender melhor como é avaliado um plano de benefícios, é preciso conhecer um pouco mais sobre 
o que é atuária.
A atuária avalia periodicamente o valor que deve ser acumulado pelo plano de previdência para que 
todos os participantes recebam corretamente seus benefícios de aposentadoria ou de pensão. 

A rentabilidade mínima esperada dos investimentos se traduz no que chamamos de meta atuarial. Essa meta é 
definida anualmente e precisa ser cumprida para garantir o pagamento dos benefícios de todos os participan-
tes do plano de benefícios.

Em 2014, a CBS Previdência trabalhou com as seguintes metas atuariais para os seus planos de benefícios: 

Perfil dos participantes e de seus beneficiários 

Suas perspectivas de vida

Valor da contribuição mensal

Modalidade do plano 

Rentabilidade mínima esperada dos investimentos

* Por se tratar de um plano da modalidade Contribuição Definida, a meta atuarial é apenas para os benefícios de risco. 
** O Plano CBSPREV também é da modalidade Contribuição Definida e não possui benefícios de risco, por isso, não 
tem meta atuarial.

Você sabe o que significa e para que
serve a meta atuarial?

Você sabe o que significa e para que
serve a meta atuarial?

Para fazer esse cálculo, entre outros pontos importantes, são levados em consideração:

a

a
a

a

a

Plano
35%

Plano
Suplementação

Plano
Milênio

Plano
CBSPREV Namisa*

Plano
CBSPREV**

Meta 
Atuarial 
(2014)

INPC + 3,5% INPC + 3,5% INPC + 4% IPCA + 4% ------

e d u caç ão  p r e v i d e n ci á r i a



Receita
Especial

Quindão do Bela Vista

A partir de agora, a cada edição 

a “CBS em foco” vai trazer para 

você uma nova receita. São delícias 

testadas e aprovadas pelos frequen
ta-

dores do Hotel - Escola Bela Vista, 

um dos mais tradicionais da cidade 
de 

Volta Redonda. Confira e aproveite!

Ingredientes:
- 200g de coco
- 600g de açúcar
- 20 gemas
- 1 garrafa de leite de coco de 200ml
- 1 garrafa de água de 200ml
- Corante amarelo comestível (opcional)

Modo de preparo:
Misture o coco e o açúcar (500g) e acrescente o leite de coco e a 
água. Por último, coloque as gemas e o corante e misture bem.

Unte uma fôrma com bastante margarina e coloque uma camada de 
açúcar (100g) no fundo (2mm de espessura). Derrame vagarosamente 
a mistura sobre o açúcar.

Tampe o quindão com uma fôrma de pizza ou outra tampa e asse em banho-ma-
ria (200ºC). Deixe no forno até dourar por cima (cerca de duas horas).


