
INFORMATIVO
INFORMATIVO
CBS Previdência

INFORMATIVO  n.º 208   São Paulo, 30 de outubro de 2020.                                                                                                      www.cbsprev.com.br 

Com a aprovação do processo de retirada de patrocínio do Plano Namisa pelas empresas CSN Mineração e Minérios Nacional, todos 
os participantes do plano deverão formalizar a sua escolha entre as opções previstas na legislação. Relembramos quais são elas:

O Receber, em parcela única, o valor a que tiver direito com a retirada;
O Transferir-se para outro plano de benefícios de caráter previdenciário, podendo, inclusive, ser o Plano CBSPREV, administrado 
pela CBS Previdência;
O Fazer uma combinação das opções previstas anteriormente.

Todos os participantes do Plano Namisa devem formalizar a escolha por uma destas opções entre os dias 02/11/2020 e 31/12/2020. 
Independentemente da data em que a opção for formalizada, o pagamento ou transferência ocorrerá em 29/01/2021.

Confira como fazer a sua opção

Cada participante do Plano Namisa receberá um kit contendo o Termo de opção da retirada e a proposta de adesão do Plano 
CBSPREV (somente quem ainda não fez a solicitação por e-mail à CBS Previdência).

Os kits dos participantes que trabalham na Mineração Casa de Pedra e na Mina de Fernandinho serão entregues pelos facilitadores 
de cada unidade a partir do dia 02/11/2020. Os demais participantes do plano irão recebê-los em sua residência pelos Correios.

É necessário ler, preencher, assinar e devolver os documentos juntamente com uma cópia do documento de identidade ou 
da CNH. Os participantes que optarem pelo recebimento de valores deverão incluir também uma cópia do comprovante bancário, 
que conste nome (é obrigatório que o participante seja o titular da conta), agência e número da conta.

Para fazer a entrega da documentação e formalizar a sua opção, os participantes do Plano Namisa devem escolher uma das alter-
nativas a seguir:

1) Mineração Casa de Pedra
- Facilitador da unidade no mesmo local onde o kit foi retirado
- Área 39 (contêiner de atendimento da CBS Previdência atrás do Meio Ambiente)
Horário de atendimento: segunda, terça, quarta e quinta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 15h30
Telefone para contato: (31) 3749-1053 | Ramal: 1053

2) Mina de Fernandinho
- Facilitadora Renata Rosa de Miranda ou Lilian Valent Silva Garcia

3) Congonhas
Rua Dom Pedro I, 35 – Centro (CET - Centro de Educação Tecnológica)
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30
Telefone para contato: (31) 3761-2425
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4) Conselheiro Lafaiete
Rua Feliciano José da Costa, 185 – 3º andar – sala 301
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Telefone para contato: (31) 3761-2425

Os participantes que residirem em outras cidades e/ou que não puderem comparecer pessoalmente a um destes locais de atendi-
mento devem enviar os documentos referentes à sua escolha com o reconhecimento de firma, por autenticidade, de sua assinatura 
para o seguinte endereço:

CBS Previdência: 
Rua 25-A, nº 153 – 2º andar – Edifício Milênio – Vila Santa Cecília – Volta Redonda/RJ – CEP: 27260-160

Atualize seus dados

É fundamental que o endereço, o número de celular e o e-mail dos participantes estejam em dia para que a CBS Previdência possa 
entrar em contato. Para verificar as suas informações e atualizá-las, caso seja necessário, utilize o Minha Conta. Confira como fazer isso:

O Entre no site da CBS Previdência e digite o seu CPF e a sua senha no Minha Conta*.
O Acesse o item “Alteração”, localizado no menu superior da página.
O Escolha qual item deseja alterar (endereço, telefone ou e-mail).

Para esclarecimento de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br ou pela Central de Atendi-
mento Telefônico (0800 026 81 81).

L*Caso não saiba a sua senha de acesso ao Minha Conta, clique em “esqueci minha senha” e uma senha provisória será direcionada para o e-mail 
que consta do seu cadastro na CBS. Se não tiver e-mail cadastrado, entre em contato conosco por um dos canais de Relacionamento.


