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R EC O N H ECI M E N TO

E
m 23 de novembro, a CBS 
Previdência recebeu o certifi-
cado de Empresa Cidadã pelo 
seu Relatório Anual 2015, 
concedido pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do 

Estado do Rio de Janeiro.
O projeto reconhece a qualidade das infor-
mações contábeis e socioambientais publi-
cadas nos relatórios anuais das organizações. 
No processo de certificação são avaliados 
quesitos como transparência, balanço social, 

CBS PREVIDÊNCIA
recebe certificado
de empresa cidadã

demonstrações contábeis e notas explicativas, 
Código de Ética e políticas, valores de investi-
mentos em Recursos Humanos e em ativida-
des sociais externas, entre outros.
“Ficamos muito satisfeitos por receber 
mais uma vez o certificado de Empresa 
Cidadã. É um reconhecimento ao nosso 
trabalho e reforça o nosso compromisso 
com a transparência e com o desenvolvi-
mento social do país”, afirma Sergio Mar-
tins Gouveia, diretor de Administração e 
Seguridade da CBS.
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R EC O N H ECI M E N TO

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.
“É uma honra receber pela terceira vez 
o prêmio do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado do Rio de Janeiro. 
O momento que vivemos no país coloca 
cada vez mais importância no preparo 
das demonstrações contábeis de forma 
clara, objetiva e com transparência, o 
que orienta as tomadas de decisões dos 
gestores e proporciona tranquilidade ao 
segmento. O prêmio não é dirigido so-
mente a mim, mas reconhece a qualida-
de técnica de todos os colaboradores da 
CBS Previdência que também se esforça-
ram para fazer um trabalho de qualidade 
e de responsabilidade”, afirma Edgar.
A CBS Previdência já havia recebido o cer-
tificado de Empresa Cidadã pelo seu Rela-
tório Anual em 2009, 2010, 2012 e 2014.

O Relatório Anual 2015 da CBS Previdên-
cia também conseguiu lugar de destaque 
na 18ª edição do Prêmio Abrasca (Associa-
ção Brasileira das Companhias Abertas).
Totalmente elaborado pela equipe de 
Comunicação da CBS, o documento 
ficou na 5ª posição da categoria “Orga-
nizações Não Empresarias”. No total, o 
relatório da entidade acumulou 88 pon-
tos, sendo 100 o máximo possível.
Criado em 1999, o Prêmio Abrasca 
destaca os melhores relatórios anuais do 

país a partir da avaliação de critérios como 
clareza, transparência, qualidade e quanti-
dade de informações, projeto gráfico e ca-
ráter inovador. Clique aqui e reveja o nosso 
Relatório Anual 2015.

Prêmio Abrasca

http://www.cbsprev.com.br/conteudo/publicacoes/arquivos/4C29CDCCF35B458B316F36ACB72EBD94.pdf
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C B S  P E RTO  D E  VO C Ê C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Foram realizadas em outubro e novembro 
mais algumas ações por meio do CBS Per-
to de Você, nosso programa de educação 
previdenciária e financeira. Todas elas fa-
zem parte da iniciativa “Ciclo de palestras 
Educação Financeira para todos” e tiveram 
como tema principal a educação financei-
ra. Os novos encontros foram realizados 
em Volta Redonda (RJ) e buscaram auxi-
liar os participantes a tomar suas decisões 
financeiras com mais segurança. Confira a 
seguir todos os detalhes. >>

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

PARA
TODOS



***

{ CBS em foco  |    }07

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Nos dias 25 de outubro e 01 de no-
vembro, foram realizadas três palestras 
sobre educação financeira para os alu-
nos do 1º e do 2º ano do ensino fun-
damental da Escola Técnica Pandiá 
Calógeras – ETPC.
Os encontros, que aconteceram em Vol-
ta Redonda, tiveram duração de apro-
ximadamente 2h cada e contaram, no 
total, com a participação de mais de 200 
jovens, com idades entre 14 e 16 anos.
Entre os temas abordados estavam or-
çamento familiar, consumo consciente, 
economia doméstica, inadimplência, 
endividamento, a importância de pou-
par e dicas sobre como usar melhor o 
cartão de crédito. 
Jaqueline Dalbone, supervisora de 
escolarização e desenvolvimento da 
ETPC, acredita que ações como estas 
fortalecem o compromisso com a for-
mação dos alunos. 

Para Jaqueline, o programa tem uma 
linguagem jovem, o que possibilita o in-
teresse dos alunos pelo assunto tratado. 

Essa foi mais uma das ações feitas pela 
CBS Previdência em parceria com a 
Fundação CSN.

Conhecimento 
e economia

                  Essas iniciativas ajudam os 

alunos a fazer escolhas conscientes sobre 

o futuro, inclusive, financeiro, e despertam 

um olhar mais crítico a respeito das finan-

ças. Afinal, alguns já administram um orça-

mento (mesada, bolsa de estágio, etc), ou 

seja, essa é uma preocupação real”. 

                 É essencial para quem inicia 

sua vida adulta e profissional aprender 

como administrá-la. Parabéns aos idea-

lizadores do programa”, completa. 

O aluno Nathan Toschi, do 2º ano de ele-
trônica, elogiou a iniciativa, pois entende 
que este tipo de ação é para a vida. ” ”



***

{ CBS em foco  |    }08

C B S  P E RTO  D E  VO C Ê

Foram ministradas, no dia 24 de novembro, 
duas palestras sobre educação financeira 
para os alunos do curso Capacitar Hote-
laria, realizado no Hotel-Escola Bela Vista, 
em Volta Redonda.
Os dois encontros, que ocorreram no pe-
ríodo da manhã e da tarde, tiveram a par-
ticipação de mais de 40 alunos com idades 
entre 16 e 29 anos.
Com duração de aproximadamente 2h cada, 
as apresentações buscaram incentivar os 
jovens a refletir sobre temas como sonhos e 
projetos, planejamento, controle financeiro, 
consumismo, endividamento, a importân-
cia de poupar, previdência, entre outros. As 
apresentações contaram ainda com a exibi-
ção de vídeos sobre consumo consciente e 
com a realização de um quiz, que ajudou os 
participantes a identificar qual o seu tipo de 
consumidor (gastador ou poupador).
Guttemberg Rodrigues, integrante da equi-
pe de Relacionamento da CBS e responsável 
por ministrar as palestras, destaca os bene-
fícios desse tipo de iniciativa. 

O retorno sobre a ação foi muito bom. 
Entre os alunos que responderam as 
pesquisas de satisfação realizadas após 
as palestras, 50% não tinha conheci-
mento sobre o tema educação financei-
ra e 100% pretende aplicar no seu dia a 
dia o que aprendeu.

Decisões mais 
conscientes

                    As ações do programa de educação 

previdenciária e financeira da CBS Previdência 

têm despertado nos ouvintes o desejo de buscar 

mais conhecimento sobre o tema e, principalmen-

te, de colocar em prática nas suas vidas pessoais 

as dicas que passamos nas palestras. Além disso, 

muitos deles dizem que irão compartilhar o co-

nhecimento adquirido com a família, se tornando, 

deste modo, multiplicadores dos conceitos de 

educação financeira. Assim, todos ganham!”

”
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DI Á LO G O  C O M  PA RT ICI PA N T ES

Nos dias 19 e 20 de outubro, foram realizados 
em Araucária (PR) quatro encontros com 
participantes da CBS Previdência. A iniciativa 
teve o objetivo de tirar dúvidas e passar deta-
lhes sobre ações e projetos da entidade.
Agendadas a partir de um pedido de Fanny 
Solange Busato Batista, conselheira delibe-
rativa da CBS e coordenadora de Recursos 
Humanos da CSN Paraná, as apresentações 
abordaram temas como a reformulação 
do site e do Autoatendimento, regimes de 
tributação existentes, tipos de aposentado-
ria, percentuais de contribuição aos planos, 
opções em caso de desligamento do patro-
cinador, entre outros assuntos.
Ronaldo de Paiva Lima e Guttemberg Ro-
drigues, profissionais da área de Relaciona-
mento da CBS, foram os responsáveis por 
ministrar as palestras.
“Certamente, essa oportunidade nos apro-
xima mais dos participantes, especialmen-
te, em locais onde não temos uma unidade 

CBS ministra
palestras em
araucária de atendimento formada por profissionais 

da própria CBS. Fica claro que, embora 
tenhamos todo o apoio da equipe de RH do 
patrocinador daquela unidade, oferecendo 
o suporte relativo aos assuntos da entidade, 
levar nossas informações por meio de um 
profissional da própria CBS gera mais cre-
dibilidade e confiança. Além disso, o conta-
to direto com os participantes nos permite 
ter uma visão mais clara de suas necessi-
dades, dúvidas e anseios em relação ao seu 
plano de previdência complementar. Outro 
benefício foi a possibilidade de realizarmos 
uma reciclagem com a equipe de RH da 
unidade sobre os assuntos relativos à CBS 
que são mais procurados, pois isso nos per-
mitiu qualificar ainda mais os atendimentos 
realizados pela equipe”, afirma Ronaldo.
Os encontros, que foram realizados na uni-
dade da CSN Paraná, tiveram duração de 
aproximadamente 2h cada e contaram, no 
total, com a presença de cerca de 100 par-
ticipantes de áreas administrativas e opera-
cionais da empresa.
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A P R E N DI Z A D O

Em novembro, a CBS Previdência 
lançou uma nova cartilha. Com o 
título “Sabe a importância de uma 
boa gestão de investimentos para 
a sua aposentadoria?”, o material 
apresenta os principais conceitos 
e práticas utilizados na gestão 
de investimentos dos planos de 
previdência.
Com foco nas práticas adotadas 
pela CBS, a cartilha traz infor-
mações sobre previdência social, 
modalidades de planos de previ-
dência complementar existentes, 
opções de investimentos, riscos 
embutidos nos investimentos, 
entre outros temas.
Para conhecer a nossa nova car-
tilha, basta acessar o item “Mul-
timídia”, disponível em “Aprenda 
mais” no hotsite de educação 
financeira e previdenciária da 
CBS ou clicar aqui.

Conheça a nova
cartilha da
CBS Previdência

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/conteudo/Cartilhas/21/Cartilha_de_Investimentos_2016.pdf
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As negociações para a saída do Reino 
Unido da União Europeia podem ter 
início em março de 2017, de acordo com 
declarações recentes dadas pela primei-
ra-ministra britânica, Theresa May.  Po-
rém, ainda há muita divisão dentro do 
governo sobre a saída e isso pode atrasar 
o início do processo. Estas negociações, 
depois de iniciadas, devem levar pelo 
menos dois anos, tendo em vista que 
será necessário rever todos os acordos 
comerciais feitos entre o Reino Unido e 
todos os outros países membros. 
Já nos EUA ocorreram desfechos im-
portantes em relação ao meio político, 
um dos mais relevantes foi a definição 

O cenário político nacional continua 
turbulento, uma vez que as investi-
gações da Polícia Federal apontam a 
cada dia mais parlamentares e grandes 
empresários envolvidos em casos de 
corrupção. Isso coloca grande pressão 
na equipe de governo do presidente 
Michel Temer e em sua capacidade de 
implementar as medidas necessárias 
para o ajuste da economia. 
Além disso, a economia brasileira 
mostra forte desaceleração, com di-
minuição na arrecadação de impostos 
nos últimos meses e com os gastos do 
governo ainda crescentes. De acor-
do com o relatório FOCUS do Banco 
Central (BC), a expectativa é de que a 

acerca do sucessor de Barack Obama 
na presidência. Com discurso bastante 
radical durante a campanha, principal-
mente quanto às relações comerciais 
com outros países e sobre a política 
de imigração, o republicano Donald 
Trump saiu vencedor na disputa pela 
Casa Branca. Resta saber se, depois que 
assumir, conseguirá apoio no congres-
so para implementar todas essas medi-
das. Analistas apontam que isso pode 
gerar um ambiente de protecionismo e, 
dessa forma, impulsionar o crescimen-
to da economia americana.
Diante deste cenário, especialistas de 
mercado apontam grande chance de o 

produção industrial encerre 2016 com 
queda de 6,68%; já o Produto Interno 
Bruto (PIB) deve fechar o ano com re-
cuo de 3,48%.
Apesar dos indicadores econômicos 
ruins, pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) mostra que o índice de 
confiança do consumidor vem aumen-
tando nos últimos meses, o que demos-
tra que há expectativas positivas em 
relação ao futuro da economia.
A inflação oficial (IPCA) medida pelo 
IBGE mostra sinais de desaceleração e 
fechou novembro em 0,18%, bem abai-
xo do mês anterior. No acumulado de 
12 meses até novembro está em 6,99% 
a.a.. Diante deste cenário, especialistas 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

FED (Banco Central Americano) ele-
var as taxas de juros da economia na 
próxima reunião, que ocorrerá em me-
ados de dezembro. 
Na China, em novembro, a produção 
industrial cresceu 0,51% em relação ao 
mês anterior. Segundo especialistas, a 
economia chinesa tem se mostrado em 
leve trajetória de alta. Boa parte dessa 
estabilidade se deve aos estímulos eco-
nômicos dados pelo governo. De acor-
do com o Banco Mundial, a China deve 
conseguir atingir, em 2016, sua meta de 
crescimento, que é de 6,5% no ano.

apontam que o Banco Central (BC) 
deve acelerar a redução da taxa de juros 
básica da economia (Selic), que, atual-
mente, encontra-se em 13,75% a.a., de-
pois de um corte de 0,25 p.p. ocorrido 
na reunião do COPOM de novembro.
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2016*

16,35%
13,61%

154,27%

8,36%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / outubro 2016

Plano Suplementação
da Média Salarial

9,51
76,53 25,231%
4% 1%

1.888,68
94%

Plano 35% da Média Salarial

363,67
93%

16,60 7,071%
4% 2%

3,87

Plano Milênio

180,10

61,82 64,53
11%

3% 4%

1.374,84
82%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* Rentabilidade acumulada até outubro de 2016.
** Rentabilidade líquida.

Plano 35% da Média Salarial

0,00%

50,00%

100,00%

200,00%

250,00%

150,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

61,95% 70,92% 84,84% 111,48% 134,32% 161,12% 204,36% 240,09%

61,95% 5,54% 8,15% 14,41% 10,80% 11,44% 16,56% 11,74%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 127,72%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 120,77%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 113,34%

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

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

55,44% 66,08% 80,05% 103,44% 126,04% 152,99% 195,62% 229,45%

55,44% 6,84% 8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 11,45%

9,37% 21,83% 35,81% 48,94% 62,76% 79,13% 105,73% 127,72%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 120,77%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 113,34%

Plano Suplementação da Média Salarial

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

50,81% 61,41% 74,33% 121,12% 99,67% 117,26% 138,79% 198,48%

50,81% 7,03% 8,00% 26,84% -9,70% 8,81% 9,91% 25,00%

9,37% 21,83% 35,81% 51,45% 66,30% 83,91% 112,23% 134,92%

9,88% 20,59% 34,57% 45,87% 57,63% 74,69% 97,88% 120,77%

72,83% 77,34% 57,09% 75,23% 69,73% 64,97% 44,50% 113,34%

Plano Milênio - cota
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Esporte tem conquistado cada vez mais adeptos. 

Para quem busca maior força e resistência física, o 

futebol americano é uma boa alternativa. O esporte 

também proporciona melhora na respiração e na ca-

pacidade cardíaca e fortalece os ossos e os músculos 

de todo o corpo. Em relação aos benefícios psicológi-

cos, a modalidade trabalha ainda a concentração, a 

agilidade, a inteligência estratégica e a disciplina. 

Entenda o esporte
O futebol americano não para de crescer no Brasil. Se-

gundo pesquisa realizada pelo Ibope Repucom (2016), 

21% dos internautas se declararam fãs da modalidade, 

o que representa 14,3 milhões de pessoas. De acordo 

com a análise, o perfil do fã do futebol é formado, em 

sua maioria, por jovens com idade entre 18 e 29 anos. 

Nos últimos quatro anos, a audiência do Super Bowl, 

campeonato estadunidense, aumentou 800% no país. 

Em 2016, a Superliga Nacional, organizada pela Con-

federação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), 

reuniu 31 times de 21 estados brasileiros. 

Inspirado no rugby, o jogo de futebol americano é com-

posto por 22 jogadores, com 11 em cada time, e tem 

partida com duração de 60 minutos, dividida em quatro 

Futebol americano

dicas  d e  sa ú d e



dicas  d e  sa ú d e
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dicas  d e  sa ú d e

tempos de 15 minutos. Diferente do futebol comum, 

em que a disputa se dá em torno do saldo de gols, a 

modalidade tem objetivo de marcar pontos, com qua-

tro jogadas diferentes, que têm valor de até seis pon-

tos. Quando um jogador chuta a bola entre as traves, 

por exemplo, o time conquista três pontos. Já quando 

cruza a linha de end zone (zona final) adversária com 

a posse da bola, ganha seis pontos.

No Brasil, as mulheres também estão presentes no es-

porte. A Liga Feminina de Futebol Americano (LIFEFA) 

foi criada recentemente, em 2014, e lançou o primei-

ro torneio feminino no país, chamado de End Zone. A 

modalidade já é praticada por profissionais na Copa do 

Mundo de Futebol Americano Feminino, com jogadoras 

dos países Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Sué-

cia, Finlândia e Espanha. 

Turmas a partir de 
fevereiro de 2017

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

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

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

PRATIQUE FUTEBOL
AMERICANO NO RECREIO

Mais informações: (24) 3343-4431 
ou (24) 3343-0880

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

Priorizar a educação financeira das crianças também aju-
da a manter o planejamento financeiro da família em dia, 
pois, para isso, é necessária a colaboração de todos. 
Portanto, separamos algumas dicas para te ajudar nes-
sa tarefa:

Fique de olho na propaganda: as crianças são um re-
cente filão de consumo. Várias etiquetas de grife estão 
lançando produtos para esse público em especial, por 
isso, quanto mais cedo seu filho souber quanto custa 
cada produto, melhor.

Ensinamento e aprendizado: com as crianças, a fa-
mília pode remodelar sua relação com o dinheiro, pois 
elas aprendem conceitos mais rapidamente, que po-
dem ser passados aos pais. Outro ponto a favor das 
crianças é o fato de elas não terem preconceitos e es-
tarem abertas para receber novas informações.

Mesada: é muito importante na formação da criança e 
do adolescente, pois simboliza o momento no qual o 
jovem passa a ser responsável pelo próprio dinheiro.

Sustentabilidade: em épocas de consumo exagerado, 
transmita aos filhos conceitos de sustentabilidade e de 
consumo responsável para garantir um futuro melhor 
para eles e para o planeta.

Colaboração: ao aprender a lidar com o dinheiro, as 
crianças podem ajudar no orçamento doméstico, sa-
bendo quanto custa cada item, verificando se podem 
comprar algum similar ou, até mesmo, pesquisando 
produtos mais em conta.

Futuro investidor: uma criança com boa base de edu-
cação financeira pode aprender mais cedo a investir e, 
assim, garantir um futuro melhor.

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.

Ensine a economizar 
desde cedo

Ensinar os filhos a lidar desde cedo com o dinheiro, a reconhecer a importância dele e a valorizar suas 

conquistas faz com que eles se tornem adultos financeiramente responsáveis.

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/


e d u caç ão  f i n a n c e i r a
***
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e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

Acessada por meio da Central de Atendimento Telefônico (08000 26 81 81), a URA (Unidade de 

Resposta Audível) da CBS Previdência permite que os participantes consultem diversas informações 

24 horas por dia, sete dias por semana.

Ao fazer a ligação para a Central de Atendimento, o participante é automaticamente direcionado 

para o sistema, que é inteligente e integrado com o banco de dados da entidade. 

Para consultar suas informações pessoais e fazer simulações, basta digitar o CPF e a senha utili-

zada no Minha Conta. Caso ainda não possua senha, entre em contato conosco por um dos canais de 

relacionamento e solicite.

Entre as opções disponíveis para os participantes ativos destacam-se a consulta ao valor da cota do 

plano e as simulações de aposentadoria e de resgate. Já os participantes assistidos podem consultar 

o valor bruto e líquido do seu benefício e a data do pagamento.

A URA é mais uma das facilidades que a CBS disponibiliza para os seus participantes. Sempre que 

precisar, entre em contato conosco.

*A Central de Atendimento Telefônico não aceita ligações feitas pelo celular.

Conhece as facilidades 
da nossa URA?

>>>>
(URA)



(24) 3344-1900
hotel-escolabelavista@csn.com.br

Baile de 
Réveillon

NO Bela Vista

RESERVE
SUA MESA!

Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito ou débito.
Parcelamento em 3x no cartão de crédito para reservas até dia 30/12.

31de 
dezembro

a partir das 21h

Ceia, show com a Banda Guerra
e muito mais!


