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cbs previdência 
revitaliza seu hotel
Vila Business inaugura um novo conceito de hotelaria em Volta Redonda. PÁG 04
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Feijoada
Bela Vistano 

SÁBADOS
de 12h às 15h 

Buffet à vontade - Sobremesas inclusas

Música
ao vivo

15% de desconto para empresas conveniadas:
colaboradores CSN, CBS e Fundação CSN

Bebidas à parte

(24) 3344-1900
www.hotelescolabelavista.org.br

Informações:

Área infantil com monitoria Estacionamento gratuito Isenção de taxa de serviço
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Empreendimento da CBS Previdência, o Vila Business Hotel, antigo Sider Palace Hotel, foi total-
mente revitalizado. O retrofit teve duração de menos de um ano e buscou deixar o hotel, localizado 
em Volta Redonda (RJ), mais moderno e confortável para os clientes. >>

cbs previdência 
revitaliza seu hotel

V I L A  B U S I N ES S  H OT E L
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As obras incluíram desde a parte estrutural até a 
troca de todo o mobiliário, roupas de cama e ba-
nho, TVs e louças. Confira a seguir mais detalhes 
sobre o que foi feito:

• Substituição da rede elétrica e hidráulica;
• Substituição dos elevadores sociais;
• Substituição de janelas, portas, revestimentos, 
tomadas elétricas, luminárias, louças e acessórios 
dos banheiros e lavabos e pintura das paredes;
• Substituição de todos os aparelhos de ar-condicionado;
• Substituição de todos os móveis;
• Instalação de placas indicativas (programação visual);
• Rebaixamento de teto de todos os ambientes;
• Adequação de banheiros PNE (Portadores de Ne-
cessidade Especiais) em apartamentos e nas áreas 
comuns do hotel; 
• Reforma do elevador monta carga;
• Reforma das caldeiras;
• Reforma da coifa (cozinha);
• Instalação de uma plataforma hidráulica para 
acessibilidade dos cadeirantes;
• Instalação de um jardim vertical na recepção;
• Adequação das instalações em conformidade com 
o projeto de combate a incêndio aprovado pelo Cor-
po de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro;
• Reforma da recepção com instalação de Market Place;
• Reforma da área administrativa;
• Instalação de Sistemas de CFTV;
• Reforma dos portões das garagens;
• Substituição de bombas de recalque;
• Realocação da Casa de gás;
• Envelopamento de todo o edifício com brises metálicos;
• Reforma total da fachada, com substituição de 
vidraças e instalação de nova estrutura metálica na 
marquise com letreiro luminoso;
• Instalação de totem e letreiro luminoso no alto do hotel;
• Paisagismo interno e externo.
 

V I L A  B U S I N ES S  H OT E L
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Monica Fogazza, presidente da CBS Previdência, destaca a importância do projeto. “Atualmen-
te, administramos um patrimônio de mais de R$ 5 bilhões e buscamos sempre cuidar desses 
recursos com responsabilidade para poder honrar os compromissos que temos com os nossos 
mais de 35 mil participantes. O Vila Business Hotel é uma parte desse patrimônio e precisáva-
mos investir para recuperá-lo e valorizá-lo.”
Após a reforma, o hotel passou a contar com 114 apartamentos equipados com estação de traba-
lho e minicozinha. O espaço ainda é integrado por uma loja de conveniência, academia, lavande-
ria, estacionamento e quatro salas moduláveis para eventos com capacidade para até 70 pessoas.

V I L A  B U S I N ES S  H OT E L V I L A  B U S I N ES S  H OT E L
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“Além de deixá-lo mais moderno 
e confortável para os hóspedes, o 
retrofit do Vila Business trouxe um 
novo conceito de hotelaria para 
Volta Redonda. A partir de agora, 
quem visita a cidade possui uma 
opção de hospedagem que alia 
qualidade, economia e localização 
privilegiada, próxima a restauran-
tes, ao Sider Shopping Center e à 
entrada principal da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN)”, des-
taca Edgar Silva Grassi, diretor de 
Administração e Seguridade da 
CBS Previdência.
Além da valorização do imóvel, a 
obra resultou também em benefícios 
para a região no seu entorno, que 
ganhou um agradável boulevard de 
convivência e novos empreendimen-
tos comerciais, proporcionando mais 
opções para os seus hóspedes e para 
os moradores da cidade.
Claudia Pereira dos Reis, gerente 
de Administração e Relacionamento 
da CBS e responsável por acompa-
nhar a reforma, reforça a importân-
cia do projeto. “O retrofit possibili-
tou a continuidade do negócio, uma 
vez que agora podemos oferecer 
um ambiente seguro, bonito e mo-
derno para os hóspedes. A taxa de 
ocupação do hotel aumentou con-
sideravelmente e a sua revitalização 
possibilitou também a alavancagem 
dos negócios no entorno, já que o 
calçamento completo do quarteirão 
e o projeto paisagístico realizados 
no boulevard estão atraindo impor-
tantes restaurantes.”

V I L A  B U S I N ES S  H OT E L
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Confira no vídeo a seguir detalhes sobre o processo de revitalização do Vila Business Hotel e veja 
como o investimento feito pela CBS Previdência alcançou resultados surpreendentes.

V I L A  B U S I N ES S  H OT E L V I L A  B U S I N ES S  H OT E L

http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/Noticia/1253
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No dia 08 de novembro, foi realizado o 
lançamento oficial do Vila Business Hotel. 
O evento aconteceu no próprio empre-
endimento da CBS, que, após o retrofit, 
passou a ser operado pela Fundação CSN.
O coquetel de lançamento contou com 
a presença de Samuca Silva, prefeito de 
Volta Redonda, Maycon Abrantes, vice-
prefeito e Secretário Municipal de Ação 
Social, Pedro Gutemberg, diretor da UPV 
da CSN, e Rosana Passos, diretora de RH 
da CSN, além de outros executivos e auto-
ridades locais.
Ao longo do evento, os alunos do proje-
to social Capacitar Hotelaria e Serviços, 
desenvolvido pela Fundação CSN, ficaram 
responsáveis por recepcionar os convida-
dos e levá-los para conhecer as dependên-
cias do hotel. Para completar a noite, os 
alunos do Projeto Garoto Cidadão, tam-
bém da Fundação CSN, realizaram uma 
apresentação musical.

Lançamento 
oficial

Pedro Gutemberg, diretor da UPV da CSN, destaca 
a importância do empreeendimento para a cidade.

Monica Fogazza, presidente da CBS, afirma 
que o retrofit foi fundamental para valorizar o

 patrimônio dos participantes da entidade.

V I L A  B U S I N ES S  H OT E L
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CBS PARTICIPA 
DE cerimônia
comemorativa

Em 24 de janeiro, ocorreu em São Paulo a Cerimônia Comemorativa ao Dia do Aposentado, 
realizada anualmente pela ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar) em parceria com o SINDAPP (Sindicato Nacional das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar).>>

DI A  D O  A P O S E N TA D O
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DI A  D O  A P O S E N TA D O

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

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

Claudia Reis entregou um diploma simbólico a Carlos Alberto.

Carlos Alberto foi ao evento acompanhado de sua esposa Cicília. 

Profissionais da CBS também participaram do evento.

               Os aposentados são a 
razão do nosso trabalho, por isso, 
é sempre uma honra participar 
deste evento tão importante para o 
segmento”, afirma Claudia.“

Como em todos os anos, a CBS Pre-
vidência marcou presença no evento, 
que tem o objetivo de homenagear os 
aposentados e disseminar ainda mais 
a cultura da previdência complemen-
tar no país. A celebração contou com 
as palestras “Economia comporta-
mental e Aposentadoria”, ministrada 
por Henrique Noya, e “Felicidade 
gera Longevidade”, ministrada por 
Heloísa Capelas. 
Em 2018, o escolhido para representar 
os assistidos da CBS foi Carlos Alberto 
Martins Ramos. “Foi uma grata sur-
presa receber o convite para participar 
desta cerimônia e uma grande honra 
representar todos os aposentados da 
CBS. É um merecido reconhecimento 
a todos aqueles que abdicaram de par-
te de suas vidas e suaram suas camisas 
em prol do trabalho. Agradeço a CBS 
não só pelo convite, mas por poder 
hoje ter uma vida digna e por poder 
usufruir das boas coisas que a aposen-
tadoria nos oferece.”
Durante a cerimônia, Carlos Alberto 
recebeu um diploma simbólico das 
mãos de Claudia Pereira dos Reis, 
gerente de Administração e Relacio-
namento da CBS. 

No total, cerca de 200 pessoas parti-
ciparam da celebração realizada em 
homenagem aos aposentados. 



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

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

Carlos Alberto foi ao evento acompanhado de sua esposa Cicília. 

Profissionais da CBS também participaram do evento.
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{ CBS em foco  |    }13

DI A  D O  A P O S E N TA D O

O Dia Nacional do Aposentado é 
comemorado em 24 de janeiro por-
que nesse mesmo dia, em 1923, foi 
assinada a Lei Eloy Chaves, que criou 
a caixa de aposentadorias e pensões 
para os empregados de todas as em-
presas privadas das estradas de ferro e 
deu origem à Previdência Social. Por 
isso, em 24 de janeiro é comemorado 
também o Dia da Previdência Social.

Um pouco
de história

Nome: Carlos Alberto Martins Ramos 

Idade: 61 anos

Formação: técnico industrial

Tempo de trabalho na CSN: 45 anos e 7 meses

Áreas de atuação: superintendência geral de 

automação e instrumentação e superintendên-

cia geral da laminação a frio na Usina Presi-

dente Vargas, em Volta Redonda (RJ), de 1972 

a 1997. Se aposentou pela CBS neste mesmo 

ano, porém, continuou exercendo suas ativi-

dades por mais dois anos como contratado. 

Em agosto de 1999, foi novamente contratado 

para a implantação da CSN Paraná, onde per-

maneceu por mais 18 anos na coordenadoria 

técnica de manutenção.

Tempo de aposentadoria na CBS: 21 anos

SAIBA MAIS SOBRE O 
NOSSO HOMENAGEADO

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

Olá, pessoal! Enfim, começamos um 

novo ano e junto com ele vem aque-

la sensação de uma nova oportuni-

dade para vivenciarmos e aprender-

mos algo diferente. Vou aproveitar 

a coluna deste mês para falar um 

pouquinho sobre como a economia 

brasileira e o mercado financeiro se 

comportaram em 2017 e como isso 

impactou a rentabilidade dos nossos 

planos de benefícios, mas peço que 

deem uma olhada com carinho nos 

demais relatórios que preparamos 

para vocês e que estão disponíveis 

em nosso site. Lá tem um monte de 

coisa bacana! ;)

Diante de toda confusão política e 

econômica presente em nosso país, 

o ano de 2017 começou com um 

pessimismo muito grande. Os ana-

listas financeiros previam que a eco-

nomia cresceria apenas 0,5%, que 

a inflação (IPCA) seria de 4,88% e 

que, por isso, o Banco Central cor-

taria a taxa de juros básica (SELIC) 

somente até 10% a.a.. Conforme o 

ano foi passando, a economia come-

çou a ganhar tração, baseando-se 

na melhora das expectativas do 

empresariado e dos consumidores 

após algumas medidas adotadas 

pela equipe econômica. A inflação 

também contribuiu fortemente para 

melhorar as expectativas e a vida 

atual das pessoas, pois, conforme o 

ritmo inflacionário ia diminuindo, 

o poder de compra dos consumi-

dores ia aumentando, principal-

mente nas camadas mais baixas da 

população, uma vez que a maior 

queda verificada foi nos produtos 

alimentícios. Durante todo o ano 

esperou-se a votação da Reforma 

da Previdência que, a esta altura do 

campeonato, já sabemos que ficará 

para o próximo presidente. E, por 

falar em próximo presidente, vimos 

que o mercado financeiro reagia 

bem conforme iam diminuindo as 

chances de um candidato populista 

chegar ao poder, afinal com uma 

Dívida Pública Bruta chegando a 

74% do PIB e 60% das receitas orça-

mentárias sendo consumidas para 

pagamento de despesas com pessoal 

e encargos sociais e benefícios pre-

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 }

Apesar das instabilidades
do país, todos superaram
suas metas atuariais.

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

Por Flávia Dias

Resultado dos 
Planos em 2017}

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

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

videnciários, somente um candidato 

com propostas reformistas (muitas 

vezes propostas dolorosas) seria ca-

paz de animar os investidores (pou-

padores) a aplicarem seus recursos 

em dívidas de governos, empresas 

ou na economia real. Esse otimismo 

contagiou o mercado financeiro, 

fazendo com que os títulos públicos 

atrelados à inflação valorizassem 

cerca de 12,8%, os títulos públicos 

pré-fixados 15,2% e os títulos públi-

cos pós-fixados cerca de 9,9%. Já o 

índice IBR-X, composto pelas ações 

das 100 maiores empresas da bolsa 

de valores, subiu 27,5%. E por que 

reformas são importantes? Porque 

sem elas será necessário aumen-

tar os impostos para pagar tantas 

despesas públicas. E aumentando 

os impostos inibimos a produção 

de bens e serviços e tornamos os 

produtos mais caros, dificultando, 

assim, uma recuperação econômica.

Contrariando as perspectivas dos 

analistas financeiros, o ano termi-

nou com inflação de 2,95% e SELIC 

a 6,90% a.a.. O PIB ainda está sendo 

calculado, mas uma medida bem 

próxima, o IBC-BR já foi divulgado 

e mostra que a economia cresceu 

cerca de 1,04% no ano. Ou seja, 

foi melhor do que o esperado e 

isso rendeu bons frutos aos nos-

sos investimentos. Nossos planos 

apresentaram rentabilidade média 

de 8,9% no ano. Os ativos de Renda 

Fixa (aqueles que se comparam a 

um empréstimo tanto para o gover-

no em forma de Títulos Públicos ou 

para empresas/instituições financei-

ras em forma de Debêntures/Notas 

Promissórias/CDB, etc.) foram 

beneficiados por uma Selic média 

ao longo do ano ainda alta e pela 

queda nas taxas de juros futuras 

que fizeram os títulos de dívida 

ganharem valor, afinal, uma taxa 

de desconto menor torna o ativo 

mais caro, lembram? O segmento 

de Renda Variável deixou a desejar 

rendendo negativo no ano (-17,6%). 

As ações da CSN caíram 22,7%, 

sendo que as demais ações subiram 

31,5%. Juntando Renda Fixa e Ren-

da Variável aos segmentos Imobiliá-

rio e Empréstimos aos Participantes 

conseguimos fazer com que TO-

DOS os nossos planos superassem 

suas metas atuariais em 2017.

O que nos reserva 2018? Só tenho 

uma certeza: muita volatilidade 

até o resultado das eleições, co-

meçando pelo conhecimento dos 

reais candidatos à presidência e 

seus programas de governo para a 

área econômica. As perguntas que 

ficam: a SELIC continuará baixa 

por quanto tempo? As empresas 

voltarão a contratar? O aumento do 

poder de compra levará as pessoas a 

consumir mais ou a poupar mais? A 

inflação continuará dentro da meta 

do governo, caso haja uma recupe-

ração econômica? Os investidores 

continuarão a aceitar taxas de juros 

historicamente baixas para financiar 

o governo mesmo com uma dívida 

pública crescente? O que será feito 

pelo governo para estancar este 

crescimento vertiginoso da Dívida 

Pública? Como serão os resultados 

das empresas?

É, pessoal, começamos, novamente, 

cheios de dúvidas e pessimismo, mas 

quem sabe não sejamos surpreendi-

dos para o bem novamente? En-

quanto isso, vamos mantendo nossos 

encontros periódicos e aprendendo 

um pouco mais a cada bimestre, 

vivenciando, na prática, todos os 

conceitos financeiros que aprende-

mos por aqui. ;)

Um bom ano para todos!

Abraços e até a próxima edição!

Flávia Dias

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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Nos EUA, a criação de vagas formais 
de trabalho desacelerou no mês de 
dezembro, possivelmente como refle-
xo da queda nas vendas do varejo. De 
acordo com o Departamento de Tra-
balho, foram criadas 148 mil vagas, 
ante expectativa de 190 mil, e no va-
rejo foram fechados 20.300 postos de 
trabalho no mês. Contudo, de acordo 
com dados oficiais do governo, houve 
aumento dos salários pagos e a renda 
média avançou 0,3%, o que pode indi-
car que o mercado de trabalho ainda 
está aquecido. A expectativa de agen-
tes de mercado é de que este cenário 
aumente as chances de o FED (Banco 
Central Americano) elevar as taxas de 
juros da economia.
A economia chinesa fechou o ano de 

No Brasil, indicadores recentes mos-
tram sinais de recuperação da atividade 
econômica. As vendas no comércio va-
rejista cresceram 2,6% nos últimos me-
ses e indicadores da indústria e de fluxo 
de veículos nas estradas tiveram resul-
tados semelhantes. A inflação oficial 
(IPCA) encerrou o ano abaixo do piso 
da meta do Banco Central. Em dezem-
bro, foi de 0,30% e, no acumulado de 
12 meses, ficou em 2,95%, tendo os ali-
mentos como principal fator de queda. 
De acordo com o CAGED, divulgado 
pelo IBGE, foram fechadas 328.539 va-
gas formais de trabalho em dezembro 
e, no acumulado do ano, o saldo foi de 
-20.832 vagas. Os setores que mais fe-
charam postos foram o de construção 
civil e o de indústria de transformação. 

2017 com crescimento de 6,9%, em 
linha com as expectativas de merca-
do e acima do verificado no ano an-
terior, que foi de 6,7%. Os principais 
fatores que impulsionaram o cresci-
mento foram os setores de serviços, 
que cresceu a uma média de 7,8%, se-
guido pelos setores da indústria e da 
agricultura, que se expandiram em 
6,3% e 3,5% respectivamente, porém, 
em ritmo menor que nos anos ante-
riores. Houve, também, crescimento 
de 7,2% nos investimentos em ativo 
fixo. Contudo, ocorreu desaceleração 
nas vendas do varejo. Esses resulta-
dos sugerem que o governo tem con-
seguido implementar a mudança da 
China de uma economia baseada na 
indústria pesada e no setor imobiliá-

Contudo, os setores de comércio, agro-
pecuária e serviços tiveram resultados 
positivos no ano. Os resultados vieram 
melhores que em 2016, quando todos 
os setores fecharam o ano com saldo ne-
gativo. Embora tenha ocorrido melhora 
no cenário, esta foi bem gradual.
Já o quadro político continua muito ten-
so, tendo em vista as eleições presiden-
ciais que se aproximam e com o governo 
federal tentando conseguir votos para a 
aprovação, no Congresso Nacional, das 
reformas necessárias. A expectativa dos 
agentes de mercado é de que as refor-
mas sejam aprovadas, melhorando, as-
sim, o ambiente de negócios e atraindo 
investidores.
A taxa de juros básica da economia (SE-
LIC) teve queda expressiva ao longo do 

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

rio para uma baseada em serviços e 
indústria de alta tecnologia.
Na Europa, os indicadores mostram 
que a tendência de crescimento da 
economia se manteve consistente ao 
longo do último ano. O índice de ge-
rentes de compra (PMI, na sigla em 
inglês) composto, que mede a ativida-
de nos setores de indústria e serviços, 
fechou 2017 em 58,1 pontos, indican-
do continuidade da expansão. Dessa 
forma, o BCE (Banco Central Euro-
peu) deve manter a política de compra 
de ativos até setembro de 2018.

ano e fechou 2017 em 7,00% a.a., com 
expectativa de nova redução na próxi-
ma reunião do Copom, que deve ocor-
rer em fevereiro.

i n v e st i m e n to s
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1.    

i n v e st i m e n to s
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RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( ATIVOS E APOSENTADORIA RENDA FINANCEIRA )
* Rentabilidade acumulada até dezembro de 2017.
** Rentabilidade líquida.
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RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO CBSPREV
* Rentabilidade acumulada até dezembro de 2017.
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O Plano CBSPREV teve início em nov/2013. Para demonstração neste gráfico, consideramos somente as informações 
a partir de 2014.
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i n v e st i m e n to s

Desempenho dos Investimentos - Planos Renda Vitalícia
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dicas  d e  sa ú d e

Veja os benefícios 
da modalidade
para a saúde e
bem-estar.

Considerada uma atividade física completa e de baixo 
impacto, a natação é recomendada para pessoas de to-
das as idades que buscam ter uma vida saudável. Entre 
os principais benefícios da modalidade estão fortaleci-
mento da respiração, melhora na circulação sanguínea, 
diminuição da pressão arterial e prevenção de doenças 
ligadas ao cérebro, como alzheimer, e de doenças ós-
seas, como artrose.

Por ser um esporte que envolve o corpo inteiro, nadar é 
também uma boa escolha para melhorar a postura, ter 
mais resistência e equilíbrio e manter ou perder peso. 
Isso porque na água os músculos trabalham cinco vezes 
mais do que no ar, o que resulta em maior gasto calórico 
quando comparado a outras categorias esportivas.

Ao nadar, o pulmão libera mais oxigênio para o sangue 
e para o coração, o que melhora a condição das células. 
Quando praticada regularmente, de duas a quatro vezes 
por semana, e moderadamente, de 30 a 60 minutos, a na-
tação retarda o envelhecimento do organismo e os sinais 
da idade e mantém as artérias saudáveis e a memória 
mais apurada.

Em relação à saúde emocional, a prática reduz o estres-
se, melhora a autoestima, ajuda a diminuir a ansiedade e 
traz benefícios para o sono e descanso. A aluna de nata-
ção do Recreio, Camila Bispo, de 30 anos, conta que até 

Nesse verão
exercite-se 
com natação
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dicas  d e  sa ú d e

o humor melhorou: “Eu precisava praticar uma atividade física regularmente por questão de saúde e escolhi 
a natação. Hoje, me sinto bem melhor, tanto fisicamente, como mentalmente. Foi fundamental a dedicação 
dos professores do Recreio nessa mudança de hábito e conquista”, diz. 

PRATIQUE NATAÇÃO NO RECREIO
- Segundas e quartas (manhã e tarde)
- Terças e quintas (manhã e tarde)

Crianças (a partir de 3 anos) e adultos

Mais informações: (24) 3340-8949 

Recreio 
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

Alguns fatores extraordinários também podem causar uma 
verdadeira revolução na vida financeira, como problemas de 
saúde, um divórcio ou a perda do emprego. Até mesmo ques-
tões emocionais podem gerar esse descontrole: para suprir 
alguma carência ou frustração, a pessoa acaba gastando 
mais do que deve. 

É possível detectar no dia a dia sinais de alerta para a saúde 
financeira. Confira a seguir algumas atitudes prejudiciais ao 
seu orçamento e fique atento:

• Pagar contas em atraso, seja por falta de fundos ou por es-
quecimento, levando à cobrança de juros e multa;
• Usar cheque especial frequentemente;
• Pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito ou parcelar;
• Ter mais de 30% da renda pessoal comprometida com par-
celamentos e carnês;
• Ter cheques devolvidos;
• Sofrer cobranças;
• Pedir empréstimos a familiares;
• Fazer empréstimo consignado comprometendo boa parte 
do seu salário;

• Não ter controle sobre as despesas mensais, mas saber que 
gasta muito mais do que ganha;
• Perder sono e horas do seu trabalho pensando em proble-
mas financeiros.

Para resolver o problema, o primeiro passo é identificar o mo-
tivo do descontrole financeiro. Uma dica é começar a fazer 
uma planilha de orçamento pessoal, na qual seja possível 
comparar receitas e despesas para identificar e quantificar 
os efeitos desse descontrole. O nosso hotsite conta com di-
versas planilhas de orçamento que podem te ajudar nessa 
tarefa. Clique aqui e conheça as opções disponíveis.

Depois de restabelecer a sua saúde financeira, passe a moni-
torar constantemente as suas finanças para que o problema 
não se repita. Estabeleça uma meta de poupança e busque a 
realização dos seus sonhos. Seu bolso agradece!

Gostou desta dica? Confira diversas informações sobre te-
mas variados no hotsite do CBS Perto de Você, nosso progra-
ma de educação previdenciária e financeira.

Com informações do portal Finanças Práticas.

Aprenda a avaliar a
sua saúde financeira

Para cuidar da sua saúde financeira, é preciso ter bastante atenção ao uso do crédito. Quanto do seu 
orçamento está comprometido com parcelas de dívidas? Você tem conseguido pagar as suas contas em dia?

http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/Planilhas
http://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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Aprenda a avaliar a
sua saúde financeira
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e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

Você sabia que os participantes da CBS Previdência podem escolher entre 5 opções 
para aproveitar o investimento feito na entidade em caso de desligamento da empresa?

Confira a seguir os detalhes sobre cada uma das alternativas disponíveis:

Para mais informações, acesse o site da CBS Previdência, escolha o seu 
plano de benefícios e clique no item “Opções em caso de Desligamento”. 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail cbsatendimento@cbsprev.com.br 
ou pela Central de Atendimento Telefônico (0800 026 81 81). 

Veja como aproveitar o 
investimento feito na CBS

aAposentadoria: se você já cumpriu todos os requisitos necessários para a aposentadoria, 
conforme as regras do regulamento do seu plano de benefícios, pode escolher essa opção. 
Para isso, entre em contato com a CBS por um dos canais de Relacionamento disponíveis ou 
compareça pessoalmente a uma de nossas unidades de atendimento.

aAutopatrocínio: essa opção permite que o participante permaneça vinculado ao plano de 
benefícios, mesmo após o desligamento da empresa. Para isso, é necessário continuar pagan-
do, no mínimo, as contribuições básicas e as de risco, se existirem, que já eram efetuadas por 
você e pela empresa. O participante que escolhe esta opção continua com os mesmos direitos 
e benefícios que já tinha. O formulário para solicitar essa opção está disponível no site da 
CBS. Para acessá-lo, clique no seu plano de benefícios e, em seguida, no item “Formulários”.

aBenefício Proporcional Diferido (BPD): ao escolher essa opção, o participante permane-
ce vinculado ao plano de benefícios, porém, sem precisar fazer novas contribuições. O saldo já 
acumulado continua sendo atualizado mensalmente de acordo com a variação da cota até que 
o participante possa se aposentar ou decida requerer a Portabilidade ou o Resgate. O formu-
lário para solicitar essa opção está disponível no site da CBS. Para acessá-lo, clique no seu 
plano de benefícios e, em seguida, no item “Formulários”.

aPortabilidade: essa opção possibilita que o participante se desligue do plano de bene-
fícios e transfira o valor que acumulou para outra entidade de previdência complementar ou 
sociedade seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar, conforme 
as regras previstas no regulamento de cada um dos planos.  Nesse caso, a CBS Previdência 
transfere os recursos diretamente para a conta da entidade indicada pelo participante e há 
isenção da tributação do Imposto de Renda. Para solicitar a Portabilidade, envie um e-mail 
para cbsatendimento@cbsprev.com.br e aguarde o retorno com as orientações para efetivar 
a sua escolha.

aResgate: o participante que opta pelo Resgate é desligado do plano de benefícios e re-
cebe o valor acumulado por meio das suas contribuições e, possivelmente, parte das contri-
buições efetuadas pela empresa em seu nome, de acordo com as regras previstas no regula-
mento. O formulário para solicitar essa opção está disponível no site da CBS. Para acessá-lo, 
clique no seu plano de benefícios e, em seguida, no item “Formulários”.



Perfeito para longa estadia

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