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PAT R I M Ô N IO  DA  S UA  P R E V I D Ê N CI A

sider
shopping
há 30 anos
no coração
da cidade

O Sider Shopping celebrou, em 30 de outubro, 30 anos fazendo parte da história de 
Volta Redonda. O empreendimento, que é patrimônio da CBS Previdência, pode ser 
considerado um dos mais completos centros de compras da região Sul Fluminense e 
recebe, diariamente, cerca de 15 mil visitantes.
Além dos moradores de Volta Redonda, o complexo conta com um grande fluxo de 
pessoas de outros municípios, como Barra do Piraí, Resende, Porto Real, Barra Mansa, 
Piraí, Pinheiral e Itatiaia. Esse sucesso é resultado da grande variedade de opções para 
compras e entretenimento disponíveis. >>



PAT R I M Ô N IO  DA  S UA  P R E V I D Ê N CI A
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PAT R I M Ô N IO  DA  S UA  P R E V I D Ê N CI A

Para comemorar o aniversário de 
30 anos do shopping, foram promo-
vidos eventos gratuitos com progra-
mação para toda a família. O ponto 
alto da comemoração foi o show da 
banda Se7e cidades, cover da Legião 
Urbana. A apresentação ocorreu na 
praça de alimentação e foi aberta a 
todos os clientes.

                 O Sider é um investimento 

dos nossos mais de 34 mil participantes, 

por isso, trabalhamos para oferecer o 

que há de melhor e mais atual para os 

clientes. Nosso objetivo é que ele se 

mantenha sempre como uma referência 

no setor”, afirma Edgar Silva Grassi, 

diretor de Administração e Seguridade 

da CBS Previdência.

”

por dentro 
do sider

- 11,5 mil m² de área bruta locável

- 74 lojas

- 27 quiosques

- 04 salas de cinema

- 19 opções para alimentação

- Mais de mil vagas rotativas

de estacionamento cobertas

- Cerca de 15 mil visitantes diários
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C O N H ECI M E N TO

No dia 14 de novembro, a CBS Previdência promoveu mais um treinamento para os 
membros dos seus conselhos Deliberativo e Fiscal. >>

Conselheiros
participam de mais
um treinamento da 

CBS Previdência



C O N H ECI M E N TO
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O curso, intitulado “Renda Fixa: 
Oportunidades e Riscos”, contou 
com a participação de aproximada-
mente 10 pessoas, entre conselhei-
ros e colaboradores da CBS. 
Realizada no escritório da CSN em 
São Paulo, a apresentação abordou te-
mas como taxa de juros, aspectos ma-
croeconômicos, taxa nominal x taxa 
real, capitalização x descapitalização, 
títulos pós-fixados, pré-fixados e hí-
bridos, tipos de rentabilidades, riscos 
de mercado, entre outros assuntos. 
Ministrado por Flávia Dias, gerente 
executiva de Investimentos da CBS 
Previdência, o treinamento “Renda 
Fixa: Oportunidades e Riscos” teve 
duração de cerca de 3h.
   

C O N H ECI M E N TO
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encontro incentiva 
reflexão sobre

planejamento de vida

F I N A N ÇAS  P ES S OA I S
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E
m 26 de novem-
bro, a CBS Previ-
dência esteve pre-
sente mais uma 
vez no escritório 
da CSN localizado 
na Faria Lima, em 
São Paulo (SP). 

O objetivo dessa ação foi incentivar 
os colaboradores da unidade a re-
fletirem um pouco mais sobre o seu 
planejamento de vida para o futuro.
Durante a apresentação, foram passa-
das algumas dicas e informações sobre 
temas como orçamento, tipos de in-
vestimentos, reserva financeira para o 
pós-carreira, destaques da reforma da 
previdência, oportunidades de traba-
lho para o futuro, entre outros.
Intitulada “Finanças Pessoais – sonhe, 
planeje e realize”, a palestra foi minis-
trada por Flávia Dias, gerente executiva 
de Investimentos da CBS Previdência.

A apresentação teve duração de apro-
ximadamente 2h e contou com a 
participação de cerca de 20 colabora-
dores de diferentes áreas da CSN.

F I N A N ÇAS  P ES S OA I S

”               Considero muito importante

realizar esse tipo de ação. Os colabora-

dores que estavam presentes interagiram 

bastante, o que ajudou a enriquecer a

discussão e a reflexão sobre os assuntos 

que levamos para o encontro”.

Monica Fogazza, presidente da CBS Previdência, 
falou na abertura do encontro.
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cbs ministra
palestra 
em evento 
da abrapp

No dia 27 de novembro, foi realizado
pela Comissão Técnica de Estratégias 
e Criação de Valor Sudeste da Abrapp 
(Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar) 
o workshop “1 Minuto para o Futuro”.
Voltado para os profissionais das áre-
as de comunicação, relacionamento e 
educação financeira, o evento, que foi 
gratuito, abordou assuntos como trans-
formação digital, inteligência artificial, 
atendimento e gestão.
Maísa Rozendo, integrante da equipe
de Comunicação da CBS Previdência e 
da comissão, foi responsável por uma das 
palestras do workshop. A apresentação, 
intitulada “Start Vida Financeira”, levou 
para reflexão a educação financeira asso-
ciada ao propósito de marca como uma 
ferramenta importante para a estratégia
e criação de valor das entidades. >>

p r e s e n ça
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“Propósito é o reflexo do quanto 
o seu negócio impacta a vida das 
pessoas. Se a essência da nossa 
razão de existir é contribuir com 
o planejamento financeiro para a 
realização de futuros projetos de 
vida, logo, toda forma de comu-
nicação e relacionamento deve 
ter como base pequenas ações de 
educação financeira para nossos 
stakeholders”, afirma Maísa.

Ao longo do evento, os integrantes 
da comissão apresentaram tam-
bém o projeto “Do Entretenimento 
a Venda”, que propõe que o siste-
ma de previdência complementar 
tenha uma maior presença digital 
por meio do uso estratégico das 
redes sociais, com a produção 
de uma websérie, e do desenvolvi-
mento de uma plataforma digital 

p r e s e n ça

O evento também contou com a participação de Lucas Nóbrega, Diretor Executivo 
da Abrapp e responsável pela área de Estratégia e Criação de Valor.
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para oferecer os planos das enti-
dades associadas à Abrapp, como 
produtos/serviços financeiros de 
previdência do país. 

“A comissão entende que é urgente 
posicionar os planos de previdên-
cia fechada como uma opção de 
investimento possível para qual-
quer pessoa. A transformação di-
gital do sistema é uma opção para 
crescimento no mercado e apro-
ximação com os clientes”, enfatiza 
Antônia Maynart, integrante da 
comissão e gerente de Comunica-
ção do Infraprev. 

“O principal objetivo é facilitar o 
caminho para que as pessoas en-
contrem informações sobre planos 
de previdência privada que as aju-
dem a tomar a melhor decisão so-
bre onde aplicar o seu dinheiro. O 
mercado financeiro tem utilizado 
modelos de negócios com base em 
plataformas digitais para geração 
de valor promovendo seus produ-
tos e serviços. Como os fundos de 
pensão não são concorrentes dire-
tos, são parceiros e especializados 
no segmento de previdência com-
plementar, todos estarão contri-
buindo para o fortalecimento do 
setor”, acrescenta Maísa.

O workshop “1 Minuto para o 
Futuro” foi realizado no Teatro da 
Mongeral, no Rio de Janeiro (RJ), 
e contou com a participação de 
mais de 100 profissionais.

p r e s e n ça

cbs previdência
conquista seu

3º prêmio abrasca
O workshop foi organizado pelos integrantes
da Comissão Técnica de Estratégias e Criação
de Valor Sudeste da Abrapp. 

As gerentes de Comunicação Antônia Maynart (Infraprev) 
e Sharen Nicolau (Eletros) apresentaram o projeto da comissão.
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p r e s e n ça t r a ba l h o  r ec o n h eci d o

Pelo segundo ano consecutivo, a CBS Previdência foi a grande vencedora do Prêmio Abrasca 
de Melhor Relatório Anual na categoria “Organizações Não Empresariais”. A premiação, que 
está na sua 21ª edição, ocorreu no dia 05 de dezembro no Teatro CIEE, em São Paulo.
Criado pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) em 1999, o prêmio re-
conhece os melhores relatórios anuais do país a partir da avaliação de critérios como clareza, 
objetividade, sinceridade da linguagem, equilíbrio das informações prestadas, qualidade do 
projeto gráfico, facilidade de leitura e criatividade. >>

cbs previdência
conquista seu

3º prêmio abrasca
O workshop foi organizado pelos integrantes
da Comissão Técnica de Estratégias e Criação
de Valor Sudeste da Abrapp. 

Luiz Daury Ferreira Halembeck, membro do Conselho
Deliberativo,  representou a CBS no evento de premiação.
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Por meio do relatório, podemos demonstrar 
como fazemos a gestão dos recursos dos 
nossos participantes, afinal, a maior realiza-
ção que temos é saber que estamos inseri-
dos na vida financeira de cada um deles.
Mais uma vez, o documento foi totalmen-
te elaborado pela equipe de Comunicação 
da CBS Previdência, que já havia recebido 
o Prêmio Abrasca pelos relatórios anuais 
de 2014 e de 2017. Clique aqui e reveja o 
nosso Relatório Anual 2018.

”               É a terceira vez que ganhamos o Prêmio 

Abrasca e isso nos deixa extremamente satisfei-

tos. Esse reconhecimento comprova que temos 

conseguido prestar contas de forma simples e 

cada vez mais assertiva para os nossos públi-

cos, além de reforçar o compromisso que temos 

com a transparência e com os princípios da boa 

governança”, celebra Edgar Silva Grassi, diretor 

de Administração e Seguridade da CBS.

t r a ba l h o  r ec o n h eci d o

https://www.cbsprev.com.br/conteudo/publicacoes/arquivos/5670ACD8283313B4B47B86C13AEF0CBB.pdf
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t r a n s pa r ê n ci a

A CBS Previdência recebeu, em 11 de dezembro, o certificado de Empresa Cidadã pelo seu 
Relatório Anual 2018, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro. A cerimônia de premiação ocorreu no Auditório do CRCRJ, no Rio de Janeiro.
A iniciativa, que está na sua 17ª edição, busca incentivar o aumento da qualidade das infor-
mações contábeis e socioambientais publicadas nos relatórios anuais das organizações. >>

CBS Previdência
recebe certificado
de Empresa Cidadã 

Carlos Henrique Campos (centro), 
gerente de controladoria da CBS, 

recebeu o Diploma de Mérito Contábil.



***

{ CBS em foco  |    }16

t r a n s pa r ê n ci a

“É muito gratificante receber novamente 
o certificado de Empresa Cidadã. Essa 
conquista é mais um reconhecimento ao 
trabalho que desenvolvemos e reforça o 
nosso compromisso com a transparência 
na divulgação das informações”, afirma 
Edgar Silva Grassi, diretor de Adminis-
tração e Seguridade da CBS.

Responsável pelas informações contábeis 
do Relatório Anual da CBS Previdência, 
Carlos Henrique Campos, gerente de con-
troladoria da entidade, foi contemplado 
com o Diploma de Mérito Contábil.
No processo de certificação são avaliados 
quesitos como balanço social e demons-
trações contábeis, transparência, valores 
de investimentos em Recursos Humanos, 
atividades sociais externas, tecnologia, 
pesquisa e desenvolvimento e aplicação 
dos recursos.
A CBS Previdência já havia recebido o 
certificado de Empresa Cidadã em 2009, 
2010, 2012, 2014 e 2016.



***

{ CBS em foco  |    }17

p rox i m i da d e

novos encontros
com foco em 
educação financeira
e previdenciária

Entre outubro e dezembro, a equipe da CBS Previdência realizou sete palestras nas 
cidades de Mogi das Cruzes (SP), São Paulo (SP) e Volta Redonda (RJ). Os encon-
tros fizeram parte das ações do CBS Perto de Você e tiveram como tema a educação 
previdenciária e financeira. Confira a seguir os detalhes de cada iniciativa. >>
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p rox i m i da d e

No dia 23 de outubro, os profissionais da CBS 
Previdência estiveram presentes na unidade 
da CSN localizada em Mogi das Cruzes (SP). 
Durante a visita, foram realizadas duas pales-
tras com o objetivo de despertar a consciên-
cia dos colaboradores para a importância de 
construir reservas financeiras e de montar um 
bom planejamento para ter mais segurança e 
liberdade no pós-carreira.
Para isso, as apresentações mesclaram dicas so-
bre educação financeira com informações sobre 
os planos de benefícios administrados pela CBS.
Com duração de cerca de 1h30 cada, as pales-
tras contaram com a participação de colabo-
radores de diversas áreas da unidade.

A equipe da CBS Previdência visitou, em 
24 de outubro, os colaboradores da CSN 
alocados em São Paulo (SP). 
Nessa data, os profissionais da entidade 
ministraram duas palestras nos escritórios 
da empresa localizados na Faria Lima e em 
Santo Amaro. 
As apresentações tiveram o intuito de 
incentivar a reflexão sobre temas rela-
cionados a planejamento financeiro e de 
esclarecer dúvidas sobre os benefícios e 
coberturas dos planos de previdência com-
plementar administrados pela CBS.
Os dois encontros tiveram duração de mais 
de 2h cada e contaram com a presença de 
funcionários de diferentes áreas da empresa.

Mais perto dos participantes 
de Mogi das Cruzes

Apresentações ajudam a escla-
recer dúvidas em São Paulo



***

{ CBS em foco  |    }19

Nos dias 24 de outubro e 04 e 11 de dezembro, 
foram ministradas mais três palestras para os 
colaboradores da CSN alocados na Usina Presi-
dente Vargas, localizada em Volta Redonda (RJ).
Ao longo dos encontros foram abordados as-
suntos como planejamento financeiro, contro-
le orçamentário, consumismo, inadimplência, 
além de informações relacionadas aos planos 
de benefícios administrados pela CBS, como 
as vantagens e coberturas, tipos e percentuais 
de contribuições existentes, rentabilidades, 
opções em caso de desligamento, entre outros. 
As apresentações, que tiveram duração de 
aproximadamente 1h30, contaram, no total, 
com a participação de cerca de 230 colabora-
dores de diversas áreas da unidade.

CBS é novamente recebida
na Usina Presidente Vargas

p rox i m i da d e
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(24) 3340-2700

 www.vilahotel.com.br 

Perfeito para longa estadia, apartamentos equipados
com mini cozinha e estação de trabalho

4 salas de eventos modulares e flexíveis

Bem localizado, confortável, econômico, moderno e prático

I N V EST I M E N TO  E M  PAU TA
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Olá, pessoal! Olha nós aqui já no final do 
ano! E que ano, não? Ufa! Acabou. A Re-
forma da Previdência passou, a guerra co-
mercial EUA x China começa a mostrar um 
pouco de pacificação entre as partes com um 
acordo preliminar a respeito das taxas de 
25% a serem aplicadas sobre o comércio entre 
os dois países e os EUA diminuíram suas 
taxas de juros para o intervalo entre 1,5% a 
1,75%, amenizando o receio de reprecificação 
de ativos ao redor do mundo. Estes foram os 
temas que guiaram os investimentos em 2019. 

Houve saída significativa de estrangeiros da 
bolsa brasileira, mas, mesmo assim, a bolsa 
atingiu mais de 25% de alta! Fluxo de investi-
dores brasileiros atrás de ações baratas e com 
potencial de retorno alto. Nossa taxa de juros 
de curto prazo, a SELIC, vai terminar o ano em 
seu menor patamar histórico – 4,5% a.a. – e a 

inflação segue sob olhar atento do BC, mas ain-
da abaixo da meta de 4,25% a.a.. Sim, a recu-
peração econômica, conforme esperado no 
início deste ano, chegou bem mais branda 
do que o previsto e parece que vamos ter-
minar o ano com crescimento de apenas 1% 
contra estimativas iniciais de 2%. A baixa 
recuperação da economia contribuiu para 
que a inflação continuasse baixa. A queda da 
SELIC, associada à aprovação da Reforma 
da Previdência, provocou uma queda extra-
ordinária nas taxas de juros de longo prazo, 
com isso, vimos nossos Títulos Públicos se 
valorizarem mais de 30%, o que puxou a 
valorização da cota dos fundos imobiliários 
também. É aquilo né, pessoal, se os juros são 
menores, precisamos correr atrás de inves-
timentos mais arriscados para remunerar 
nosso patrimônio. Ou é isso, ou é economi-
zar mais dinheiro.

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 }

2020 nos reserva muitas surpresas. 
Tomara que sejam boas.

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

Por Flávia Dias

Mercado em 2019
e perspectivas para
o próximo ano }

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

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

O ano de 2020 nos reserva muitas surpresas. 
Tomara que sejam boas. O mercado finan-
ceiro está bastante otimista. O Ministério 
da Economia vai comprar mais duas brigas 
no ano que vem: Reforma do Funcionalis-
mo Público e Reforma Tributária. Promete 
ser briga de gente grande! Tudo em prol da 
redução nos gastos do Governo (diminuída 
a pressão da Previdência, a folha salarial é 
o segundo maior gasto governamental) e da 
simplificação tributária que, acredita-se, di-
minuiria a burocracia, abrindo espaço para 
maior dedicação das empresas no cresci-
mento do negócio. Não esperamos redução 
de carga tributária, mas mudança de incen-
tivos, como: diminuição de encargos sobre 
a folha salarial incentivaria a contratação de 
mais mão-de-obra, mas, com certeza, seria 
compensada em outra frente, como, por 
exemplo, na distribuição de dividendos. 

Já ouviram falar que “Tempo é dinheiro”? 
Logo, uma redução burocrática libera recur-
sos para as empresas investirem mais em seu 
negócio próprio. Assim, qualquer raciona-
lização dessa loucura tributária brasileira já 
terá um efeito positivo sobre o resultado das 
empresas. Resta saber se o Congresso vai 
chegar a um acordo. Toda reforma aprova-
da que diminua gastos do Governo tende a 
trazer um impacto positivo para as taxas de 
juros de longo prazo, pois ali ainda tem em-
butido prêmio pelo risco de calote devido à 
alta dívida pública existente. 

A grande aposta para o ano que vem parece 
ser mesmo a Bolsa de Valores. Se a recupe-
ração econômica vier, as empresas poderão, 
finalmente, recuperar suas margens de lucro 
e isso faz as ações se valorizarem. Também 
precisamos estar atentos ao fluxo de dinhei-
ro a ser direcionado para a bolsa, uma vez 
que Fundos de Pensão e Investidores estran-
geiros saíram em busca de ativos para renta-
bilizar seus portfólios e compensar as baixas 
taxas de juros existentes no mundo.
 
A euforia é grande e eu torço para que, fi-
nalmente, estejamos certos. Mas, como tudo 
pode dar errado, a melhor forma de nos pro-
tegermos ainda é ter uma carteira diversifica-
da e com algumas proteções.

Boas festas e até o ano que vem!
Flávia Dias

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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O cenário global, nos últimos meses, 
foi marcado pela continuidade da desa-
celeração da atividade econômica. Boa 
parte deste movimento tem explicação 
no direcionamento da política externa 
tomada pelos EUA em relação ao comér-
cio bilateral com os chineses. As nego-
ciações acerca do comércio entre as duas 
maiores economias do mundo continu-
am tensas e ao que tudo indica estão lon-
ge de um acordo final. Essas indefinições 
causam muitas incertezas, adicionam 
risco, mexem com os preços dos ativos 
e acabam afetando o processo de decisão 
de investimentos.
A economia americana segue mostrando 
força, com indicadores muito positivos 

No Brasil, a economia segue reagindo 
e mostrando indicadores positivos, 
ainda que aquém do esperado. Esses 
resultados estão vindo favoráveis e de 
forma consecutiva, sugerindo que está 
ocorrendo reativação do setor produ-
tivo, trazendo melhora na expecta-
tiva e na confiança dos investidores. 
As reformas estruturais já aprovadas, 
como a da Previdência, e outras que 
estão em discussão no Congresso Na-
cional devem trazer novos rumos à 
economia e atrair muitos investimen-
tos em vários setores, principalmente 
para a infraestrutura.
De acordo com dados divulgados 
pelo IBGE, foram criadas 70.852 

que afastam, pelo menos no curto prazo, 
a possibilidade de uma recessão. No ter-
ceiro trimestre, o PIB cresceu 1,9%, leve 
desaceleração em relação aos períodos 
anteriores, que foram de cerca 2%. Foram 
criadas 128 mil vagas formais de trabalho 
em outubro, resultado acima das expecta-
tivas de mercado, que eram de cerca de 75 
mil, e, assim, a taxa de desemprego ficou 
estável em 3,6%, com leve alta em relação 
aos 3,5% de setembro.
Na China, os indicadores sugerem esta-
bilidade de crescimento. O governo tem 
mostrado muita cautela com a implemen-
tação de medidas de estímulo, tendo em 
vista que as empresas já se encontram 
bastante alavancadas. De acordo com 

vagas formais de trabalho no mês, re-
sultado que, apesar de estar abaixo do 
mês anterior, mostra continuidade na 
trajetória de expansão. No acumulado 
do ano, foram criadas 841.589 vagas. 
Pesquisa PNAD, indica que a taxa de 
desemprego foi de 11,6% no trimestre 
até outubro, leve queda em relação ao 
mesmo período encerrado em setem-
bro, que foi de 11,8%.
A inflação oficial, IPCA, foi de 0,10% no 
mês e no acumulado de 12 meses está em 
2,54%, abaixo da meta do Banco Central 
(BC), que é de 4,25%. Este indicador vem 
se mantendo consistentemente abaixo 
da meta do BC já há alguns meses. Nes-
se cenário, o BC tem efetuado cortes na 
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Cenário Internacional

Cenário Nacional

dados divulgados pelo governo, o cresci-
mento do PIB no terceiro trimestre foi de 
6,0%, leve queda em relação ao período 
anterior, que foi de 6,2%.
Na Europa, o PIB expandiu 0,2% no ter-
ceiro trimestre em relação ao período an-
terior. Apesar da leve expansão registrada, 
as expectativas de crescimento continuam 
fracas. As expectativas de mercado ainda 
são de desaceleração, devido a vários fato-
res de incertezas. Dentre os principais es-
tão a indefinição quanto à saída do Reino 
Unido da União Europeia (Brexit) e a bai-
xa efetividade das medidas de estímulos 
econômicos adotadas.

i n v e st i m e n to s

taxa básica de juros (Selic) com o intuito 
de estimular a economia.
Na última reunião, no final de outu-
bro, o BC reduziu em 0,5 p.p., fixando 
a Selic em 5,00% a.a, a menor taxa des-
de a criação da série do BC, em 1986. 
As expectativas de mercado são de que 
seja feito novo corte até o final do ano e 
deve permanecer nestes níveis ao longo 
dos próximos trimestres.
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85%

Plano Milênio (Ativos 
e Ap.  Renda Financeira)

Plano Milênio 
 (Ap.  Renda Vitalícia)

Milênio AC  - Acumulado

Milênio - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado
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IBrX - Acumulado
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RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( ATIVOS E APOSENTADORIA RENDA FINANCEIRA )
* Rentabilidade acumulada até outubro de 2019.
** Rentabilidade líquida.
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Plano CBSPREV

89,61
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CBSPREV  - Acumulado

CBSPREV - Rentabilidade Anual**

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado
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2014 2015 2016 2017 2018 2019*

8,23% 21,98% 38,48% 52,17% 61,70% 79,02%

8,23% 12,70% 13,52% 9,89% 6,26% 10,71%

10,82% 27,32% 41,67% 51,47% 63,90% 73,83%

10,82% 25,53% 43,09% 57,31% 67,39% 76,02%

-2,81% -14,87% 16,36% 48,42% 64,70% 110,98%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO CBSPREV
* Rentabilidade acumulada até outubro de 2019.
** Rentabilidade líquida.
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Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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9,75% 22,48% 32,76% 43,47% 58,99% 80,09% 105,29% 125,69% 140,15% 152,53%

2,61% -9,11% 1,39% -1,79% -4,55% -16,39% 14,28% 45,76% 68,24% 107,21%

35 % - Acumulado

35 % - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado

Suplementação - Acumulado

Suplementação - Rentabilidade Anual

Meta Atuarial - Acumulado

CDI - Acumulado

IBrX - Acumulado
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9,75% 22,48% 32,76% 43,47% 58,99% 80,09% 105,29% 125,69% 140,15% 152,53%
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Milênio  BC - Acumulado
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Modalidade pode ser praticada em qualquer faixa etária.

Por ser um esporte complexo e que demanda diversas capacidades, entre 

elas força, velocidade, agilidade e coordenação motora, o basquete oferece 

muitos benefícios para a saúde, tanto física, como psicológica.

O papo de que precisa ser alto para jogar basquete é um mito: todos podem 

praticar a modalidade recreativa, de acordo com Diego Pedrosa, instrutor es-

portivo do Clube Recreio. A altura é uma exigência somente para quem sonha 

em jogar profissionalmente. “E, ainda assim, há muitos jogadores que são 

considerados baixos para o basquete atuando nas ligas NBB e NBA”, conta.

Também não há restrições de idade para o esporte, podendo ser praticado 

em qualquer faixa etária. “Conheço pessoas com mais de 80 anos que jogam 

basquete”, diz Diego.

Independentemente da idade, os benefícios são muito parecidos para quem 

pratica basquete. Porém, esse esporte exerce grande influência na infância e 

na adolescência por ser um momento de formação e desenvolvimento motor, 

social e psicológico. “O basquete é importante nessas fases da vida, princi-

palmente por exigir que os jogadores exercitem a cooperação e o trabalho em 

grupo”, avalia Diego.

Confira quais são os principais benefícios que o basquete oferece:

- Exercício completo: a prática do basquete exige o esforço de diversas 

partes do corpo em conjunto, em ações como correr, pular, lançar a bola e 

mudar rapidamente de direção. Esses movimentos fortalecem os músculos, 

melhoram o condicionamento físico, força, alongamento e flexibilidade.

- Perda de gordura e ganho muscular: por exigir que o jogador se movimente 

bastante, quando praticado com frequência, o basquete apresenta rapidamente 

resultados para perda de gordura e ganho muscular. O gasto calórico médio 

depende muito de cada pessoa, envolvendo questões como sexo, idade, me-

tabolismo e condicionamento físico. Por se tratar de um exercício aeróbico, o 

gasto pode ser grande, ficando por volta de 500 a 800 calorias por hora.

- Promove a saúde cardiovascular: a prática da modalidade aumenta a fre-

quência cardíaca, o que deixa o coração mais forte e ajuda na circulação 

sanguínea, diminuindo riscos de diversos tipos de doenças cardíacas.

Basquete:
esporte para
o corpo e
para a mente



***

{ CBS em foco  |    }27

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

Mais informações:

P

b

- Desenvolve a coordenação motora: o basquete exige que os jogadores pontuem constantemente, fazendo lances parados ou em mo-

vimento. Isso torna o esporte um excelente aliado para a melhora da coordenação motora, desenvolvimento de mira e precisão. Os saltos 

e dribles também ajudam na melhoria do equilíbrio, da consciência corporal e espacial.

- Ajuda na concentração: pensamento rápido e tomada de decisão são essenciais durante a prática do basquete. Os jogadores devem 

estar sempre alertas e pensar em estratégias em espaços curtos de tempo. Isso exercita a cognição, trazendo melhoras para a concentra-

ção e para o desempenho acadêmico.

- Diminui o estresse e a ansiedade: sempre que realizamos alguma atividade física, nosso cérebro produz uma substância chamada en-

dorfina. Ao ser liberada no sangue, ela atua no sistema límbico, a área do cérebro responsável pelo prazer. A endorfina é considerada um 

analgésico natural que diminui o estresse, a ansiedade e ajuda até no tratamento da depressão.

- Fortalece os ossos: com muitos saltos e corrida, o basquete é um esporte de atividade física intensa. Os impactos desses movimentos 

estimulam os ossos a criar uma espécie de nova camada, que os deixa mais fortes, saudáveis e diminui o risco de osteoporose. No entanto, 

é recomendado que a prática seja aliada a uma alimentação equilibrada, rica em cálcio e vitamina D.

Aproveite todos os benefícios que o basquete proporciona! O Clube Recreio oferece aulas de basquete da escola oficial 
do Flamengo, às quartas e sextas, às 15h30 e às 16h30, para alunos de 7 a 17 anos. As aulas são ministradas por profes-
sores qualificados e os alunos têm chances de seguir carreira profissional.
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Evitar aquela “olhadinha” na promoção se não for com-
prar, entrar apenas nos estabelecimentos que realmen-
te interessam e avaliar a real necessidade de determi-
nada compra. Essas são apenas algumas dicas para 
evitar gastar dinheiro por impulso nas lojas físicas.

Mas, e na internet? E-consumidores também estão su-
jeitos às compras impulsivas? Por estar menos envolvi-
do sensorialmente do que na loja física, pode ser mais 
fácil evitar as compras por impulso na rede. Em contra-
partida, a facilidade, a rapidez e a segurança de ter o 
sonhado produto (e muito mais) em “apenas um clique” 
exigem certo controle. 

Confira algumas dicas que podem te ajudar a não cair 
em tentação no dia a dia:

- Pesquise: procure o produto em várias lojas antes de 
efetuar a compra. Se for uma vontade momentânea, 
ela deve passar durante a busca.

- Defina: compre apenas o que realmente precisa. 
Evite a tentação de comprar determinado produto só 
porque ele aparece entre os mais vendidos ou porque 
está em promoção.

- Confira: pesquise as características do produto, veri-
fique se estão de acordo com a sua necessidade e não 
compre apenas para seguir a moda.

- Pense: evite comprar rapidamente. Crie o hábito de 
pensar e avaliar a compra antes de efetuá-la. Normal-
mente, quando a compra é mais por vontade do que por 
necessidade, essa pausa impede a ação por impulso.

Na rua ou na rede, o importante é planejar. Ser cons-
ciente na hora das compras evita gastos desnecessá-
rios, dores de cabeça e faz muito bem para a saúde do 
seu bolso.

   

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.

Compras: evite dar 
aquela “olhadinha”

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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O aplicativo da CBS Previdência foi desenvolvido para facilitar o seu dia a dia. 

Por meio dele, os participantes ativos podem consultar informações como saldo acumulado

na CBS, valor das suas contribuições e das contribuições do patrocinador, saldo disponível 

para empréstimo, entre outros.

Já os aposentados e pensionistas conseguem visualizar os seus contracheques, histórico de

benefícios, informes de rendimentos, saldo disponível para empréstimo e muito mais.  

Baixe o app da CBS Previdência no seu celular e acesse a sua conta de onde estiver.

Já baixou o 
seu aplicativo 

CBS Previdência?

Para baixar o app da CBS, basta pegar o seu celular e entrar na App Store ou na loja do 

Google Play. Em seguida, procure por “CBS Previdência” e clique em “instalar”. Pronto, 

agora é só abrir o app.

Para fazer o login, utilize o seu CPF e a mesma senha de acesso ao minha conta. Caso não 

saiba a sua senha, clique em “Esqueci minha senha” e uma nova será direcionada para o 

e-mail cadastrado na CBS.

O botão “NOVO CLIENTE”, disponível para os usuários do sistema IOS, não deve ser 

utilizado para cadastro na ferramenta e nem na CBS Previdência. Caso queira se tornar 

participante ou cadastrar uma nova senha de acesso, entre em contato conosco por um 

dos canais de Relacionamento disponíveis.
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Bruno Moran
Chef de cozinha do

Hotel-escola Bela Vista

Chee
Iee
- 1 unidade de Chester
- 1 colher (sopa) de margarina

- 2 folhas de louro
- 2 laranjas
- 1 colher (chá) de mel
- 1 colher (sopa) de alecrim picado

- 1 colher (sopa) de páprica picante

- Sal e pimenta do reino preta a gosto

- 100 g de bacon em tiras

- 2 colheres (sopa) de margarina

- 1 colher (sopa) de cebola

- 1 dente de alho amassado

- 1 xícara (chá) de salsão picado

- 1 xícara (chá) de banana em cubos

- 1 xícara (chá) de damasco picado

- 2 colheres (sopa) de nozes quebradas

- 1/2 xícara (café) de uva passa sem

sementes
- 1 colher (sopa) de manjericão picado

- 1 colher (sopa) de salsinha picada

- 2 xícaras (chá) de farinha de rosca

Re6pe

Tem
pe1h30

Descongele o Chester e retire os miúdos.
Coloque-o em uma assadeira e o esfregue
a margarina. Regue o Chester com uma
mistura de suco de laranja, folhas de louro,
alecrim, sal, pimenta, mel e páprica. Cubra
com papel-alumínio e leve a forno médio
(180ºC), pré-aquecido, regando de vez
em quando.
Retire o papel-alumínio e asse até dourar.
Para preparar a farofa, em uma panela,
aqueça a margarina e doure o bacon.
Acrescente a cebola, o alho, o salsão e
deixe refogar. Junte a banana, o damasco,
a uva passa, as nozes, o manjericão e
a salsa. Por fim, junte a farinha de rosca,
mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva
a seguir, acompanhando o Chester.

Me

Ee
eN

Natal O ambiente ideal para
reunir a famíliaNatalNatalNatal

Hotel Bela Vista

Ceia 24/12 às 21h

Almoço 25/12 às 12h


