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D ES P E DI DA

HOMENAGEM AO
NOSSO DIRETOR
EDGAR GRASSI

Edgar Silva Grassi, diretor de Adminis-
tração e Seguridade da CBS Previdência, 
faleceu no dia 9 de setembro de 2020 aos 
39 anos. A perda foi inesperada, mas o 
legado deixado pelo seu trabalho vai per-
durar por muito tempo.

“Edgar Grassi foi um dos melhores pro-
fissionais com quem já trabalhei. In-
teligente, dedicado, prático, pró ativo, 
agregador, um exemplo de competência 
profissional e de ser humano, sempre dis-
posto a ouvir seus colegas e a comparti-
lhar seus conhecimentos. Sua partida tão 
prematura deixará uma lacuna difícil de 
superar para todos que com ele tiveram 
o privilégio de conviver”, afirma Monica 
Fogazza, presidente da CBS Previdência.

Edgar começou sua trajetória na entidade 
em 2008 como analista de Contabilidade 
e, desde abril de 2017, ocupava o cargo de 
diretor de Administração e Seguridade. 
Era graduado em Ciências Contábeis, com 
MBA em Gestão Financeira e Atuarial pela 
FIPECAFI e especialização em Executive 
Education em Program for Management 
Development – PMD na ISE-São Paulo e 
IESE Business School of Navarra/Barcelona.
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D ES P E DI DA

              Entrei na CBS há quase 10 anos 
como analista contábil e tive o prazer de 
trabalhar como par do Edgar, pois esse 
era o cargo dele na época. Logo perce-
bi que ele era um ponto fora da curva, 
que agregava e se dedicava muito ao 
que fazia. Isso era tão evidente que em 
pouco tempo se tornou gerente de con-
tabilidade, em seguida se tornou gerente 
de controladoria, cargo que o permitiu 
agregar mais processos, até se tornar di-
retor. O Edgar mergulhava de cabeça em 
tudo que fazia e buscou deixar a nossa 
operação cada vez mais eficiente para 
maximizar os resultados para a CBS e 
para os participantes. Ele sempre dizia: 
nós cuidamos do dinheiro dos outros e 
a responsabilidade social desse trabalho 
é muito grande, então vamos fazer o 
melhor. E, com toda essa liderança, ele 
contagiava a equipe, além de estar sem-
pre lutando pelos interesses da CBS no 
mercado e nos demais órgãos. O Edgar 
encarava a CBS como extensão da sua 
casa e colaborou muito para termos nos 
tornado referência entre outras entida-
des. Vamos seguir sempre o legado que 
ele deixou para tentar entregar o máxi-
mo de retorno e eficiência, afinal, como 
ele falava: nós cuidamos do futuro e dos 
sonhos dos nossos participantes”, reforça 
Carlos Henrique Campos, gerente de 
Controladoria da CBS.

Além de se dedicar à CBS Previdência, 
Edgar era também presidente dos con-
selhos fiscais da Abrapp, Sindapp, ICSS 

Edgar iniciou sua trajetória na CBS Previdência
em 2008 como analista de Contabilidade.

Desde abril de 2017, Edgar ocupava o cargo de 
diretor de Administração e Seguridade da CBS.

””

Entre outras funções, Edgar era também membro da
Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

””
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e UniAbrapp, membro do Conselho De-
liberativo da Associação Nacional dos 
Contabilistas das Entidades de Previdên-
cia (ANCEP) e da Academia Nacional de 
Seguros e Previdência (ANSP) e professor 
da Fundação Instituto de Pesquisas Contá-
beis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI).
 

               O Edgar foi alguém muito es-
pecial em nossas vidas, nos deu grandes 
exemplos de força, superação e perseve-
rança. Desde sua partida, tão repentina 
e inesperada, passamos a refletir ainda 
mais sobre o que realmente é importan-
te. A empresa inteira sofre essa perda 
e se une para superá-la. Todos nós 
sentimos muito a falta do chefe e cole-
ga sempre disposto a escutar e trocar 
ideias, que gostava do ambiente descon-
traído e alegre que temos na CBS. Ele 
foi muito feliz entre nós, tenho certeza. 
Também nos ajudou a obter grandes 
realizações, pois sempre “pensava gran-
de” e acreditava que podíamos mais. 
E é assim que o manteremos vivo em 
nossas memórias. Cada nova conquista 
será um pouco dele também. Só tenho a 
agradecer por tê-lo como amigo, chefe 
e parceiro de grandes projetos”, resume 
Claudia Pereira dos Reis, gerente de 
Administração e Relacionamento da 
CBS Previdência.

Mais uma vez, deixamos o nosso agra-
decimento pela sua enorme contribui-
ção à CBS Previdência e ao sistema de 
Previdência Complementar Fechada.

D ES P E DI DA

””

””

Edgar Grassi ao lado de Claudia Pereira dos Reis, 
gerente de Administração e Relacionamento da entidade.

O legado deixado pelo trabalho de Edgar na CBS 
vai perdurar por muito tempo entre os seus colegas. 
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https://www.cbsprev.com.br/Servicos/App
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at ua l i z e  s e u  ca dast ro

Seu endereço residencial, números de telefones e e-mail 
estão atualizados na CBS Previdência? 
Manter essas informações sempre em dia é fundamental 
para que possamos entrar em contato com você quan-
do necessário e, principalmente, para que você consiga 
utilizar todos os serviços que oferecemos. >>

MANTENHA SUAS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS 
SEMPRE EM DIA
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at ua l i z e  s e u  ca dast ro

Pronto! Atualizar as suas informações cadastrais é simples. Lembre-se de conferí-las periodicamente 
e de trocá-las sempre que mudar de endereço, telefone ou e-mail.

L Caso não saiba ou tenha esquecido a sua senha de acesso, clique em “Esqueci minha 

senha” e uma provisória será encaminhada para o e-mail que está no seu cadastro da CBS.

Confira se as suas informações 
cadastrais estão corretas na
página inicial do Minha conta.

Caso seja necessário atualizar 
algum dado, clique no item “Altera-
ção”, localizado no menu superior 
da página, e escolha o item que 
deseja modificar.

Entre no site da CBS Previdência 
(www.cbsprev.com.br) e, no canto 
superior direito, digite o seu CPF
e a sua senha de acesso ao 
Minha Conta.

1

2

3

CONFIRA COMO
ATUALIZAR SUAS
INFORMAÇÕES
Se não se lembra ou se mudou algum dos seus dados recentemente, verifique a sua conta e, 
caso seja necessário, atualize as informações de onde estiver com rapidez e facilidade. 
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dicas  d e  sa ú d e

Tomar um pouco de sol diariamente 
fortalece as defesas do organismo.

Tomar um pouco de sol diariamente faz muito 

bem à saúde, pois o sol, além de ajudar a regular 

o ciclo circadiano e modular alguns hormônios, 

também é o grande responsável pela absorção 

de vitamina D. E você sabia que essa vitamina 

tem um papel importantíssimo na imunidade?

Manter o sistema imunológico preparado para li-

dar com ataques externos, como de vírus e bac-

térias, é muito importante. Porém, a sua força 

depende de vários fatores e um deles está rela-

cionado aos níveis de vitamina D.

Estudos sugerem que essa vitamina é capaz de 

modular o sistema imune inato do organismo. E 

o que seria isso? É a nossa primeira defesa, ou 

seja, é o exército interno que parte para o ataque 

imediatamente assim que o nosso corpo é invadi-

do por microrganismos nocivos. Quando ele está 

em forma, geralmente consegue combater o inva-

sor sem que provoque danos ao organismo.

Vitamina D
ajuda a 
aumentar a
imunidade



***

{ CBS em foco  |    }11

dicas  d e  sa ú d e

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

E é justamente por isso que a carência de vitamina D nos deixa mais suscetíveis a doenças infecciosas. Mas, 

como conseguir a quantidade adequada? 

Somente com a alimentação, infelizmente, não é possível suprir essa necessidade. Existem poucos alimentos 

que contêm essa vitamina e eles não apresentam a quantidade suficiente para elevar os níveis no organismo.

Portanto, o melhor meio para absorver vitamina D e reforçar o seu sistema imunológico é mesmo tomando sol. 

Para isso, é necessária uma exposição diária ao sol forte, com a maior parte do corpo exposta, por 15 minutos.

Programe-se e aproveite os benefícios que o sol pode trazer para a sua saúde.

Com informações do portal Minha Vida.



***

{ CBS em foco  |    }12

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

Flávia Dias, Gerente Executiva de Investimentos na CBS desde dezembro de 2010. Graduada em Relações Interna-
cionais 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 ges-
tora de recursos na América Latina ligada ao Banco do Brasil.

 { Gerente Executiva de Investimentos }

Conhecer os riscos permite avaliar 
como minimizar os seus impactos. 

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

Por Flávia Dias

Preparadas
para o Risco}

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

Olá, pessoal! Neste bimestre, tivemos uma 
grande perda na CBS. Ninguém podia imagi-
nar que em um lindo dia de sol receberíamos 
uma notícia tão triste e inesperada. Perdíamos 
nosso estimado colega Edgar aos 39 anos. Fi-
camos perplexos. Não conseguíamos acreditar 
na notícia que chegava. Impactante. Triste. 
Questionadora.
Ver a morte assim tão de perto me faz refletir 
sobre os riscos inerentes à vida. Sim, a vida é 
efêmera. A morte não é uma incerteza, mas um 
risco. Sabemos que vamos morrer, só não sabe-
mos quando. E quando existe um risco conheci-
do podemos nos preparar para ele.
Neste nosso espaço falamos sobre finanças 

pessoais. Muito falei aqui sobre Investimentos, 
mas hoje eu gostaria de falar sobre Seguros, em 
especial, seguro de vida e acidentes pessoais.

Em um bom planejamento financeiro devemos 
incluir os seguros, principalmente, se você for 
um profissional liberal, daqueles que trabalham 
por conta própria, sabe? Dizem por aí que pro-
fissionais que trabalham com carteira assinada 
não precisam se preocupar, pois, afinal, têm o 
INSS em caso de algum acidente ou morte. Eu 
não contaria com isso. Além da espera desespe-
radora, o valor pode ser muito pequeno frente 
às necessidades da sua família.
Sim, quando pensamos em seguros estamos 
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pensando naqueles que amamos e que de-
pendem da renda do nosso trabalho para 
sobreviver. Ao contratar um seguro, você se 
prepara para os riscos da vida. Vai que ama-
nhã você sofre um acidente e não consegue 
mais executar o seu trabalho permanen-
temente? Vai que amanhã você precisa se 
ausentar do trabalho por alguns meses para 
fazer uma cirurgia ou para ter filhos? Vai que 
amanhã você morre? Como ficarão assisti-
dos seus filhos, cônjuge, pais ou quem mais 
precisa da sua renda para viver?
Esteja preparado para o risco: converse com 
seu gerente do banco, seu assessor de in-
vestimentos, seu corretor de seguros ou seu 
planejador financeiro, mas tenha um seguro. 
Ele pode vir em formato de Seguro de Vida 
e Acidentes Pessoais ou por meio de um 
Plano de Previdência. A facilidade desses 
instrumentos é que os recursos serão desti-
nados aos beneficiários em poucos dias sem 
necessidade de entrar no inventário. Porque, 
claro, vocês sabem que para receber os bens, 
primeiro será preciso pagar os impostos, os 
honorários advocatícios e as taxas judiciais 
ou cartoriais. A finalização de um processo 
de inventário, em média, leva entre 90 e 120 
dias, caso as informações sejam levantadas 
corretamente e seja extrajudicial. Agora, 
imagina as pessoas que você ama esperando 
todo este tempo para ter acesso ao dinheiro 
que estava na sua conta corrente!
Adicionalmente, também é importante deixar 
esses dados sobre contratação de seguros e 

planos de previdência informados a alguém de 
sua confiança, pois esta pessoa poderá encurtar o 
caminho para que os beneficiários recebam esses 
recursos com mais agilidade.
Ainda vejo falha em nós, mulheres. Algumas 
ainda não se dedicam a cuidar da vida financei-
ra da família, delegando essa parte somente ao 
parceiro. Isso é um erro, pois quando repentina-
mente a morte chega, ficamos inertes diante da 
dura realidade que é pagar as contas. Não estou 
falando da dependência financeira, mas, sim, da 
falta de interesse pelas finanças da casa. Um dia a 
realidade pode bater à porta, esteja preparada.

E, para finalizar, gostaria de citar os versos de 
Vinicius de Moraes:

“De repente não mais que de repente...
Fez-se do amigo próximo, distante.
Fez-se da vida uma aventura errante.
De repente, não mais que de repente.”

Cuidem-se! Abraços e até a próxima!
Flávia Dias

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

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

Coluna: Investimento em pauta
Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br



1.  

***

{ CBS em foco  |    }14

Cenário externo ainda conturbado, o que traz 
muitos desafios. Os efeitos da crise provocada 
pelo coronavírus foram severos e difundidos 
por quase todos os setores econômicos, con-
tudo, é possível ver alguma força de recupe-
ração, ainda que de forma muito gradual. As 
economias ao redor do mundo devem seguir 
ganhando força ao passo que as medidas de 
restrição forem sendo relaxadas.

Nos EUA, essa retomada parece estar sendo 
com mais força que em outros países, possi-
velmente devido ao alto grau de abertura eco-
nômica e à integração com as cadeias globais 
de produção. De acordo com o Departamen-
to de Emprego, foram criadas 1,371 milhão 
de vagas formais de trabalho, resultado le-
vemente abaixo das expectativas de merca-

A economia interna se mostra muito desa-
fiadora, tendo em vista as tensões políticas 
que adicionam muito risco ao ambiente de 
investimentos. Em muitas regiões as medi-
das de restrição de circulação estão sendo 
relaxadas e, assim, boa parte das atividades 
produtivas e comerciais já estão funcionan-
do. Contudo, ainda há preocupação acerca 
de uma nova onda de contaminações pelo 
coronavírus, o que poderia levar autorida-
des a retomar medidas de restrição.

De acordo com a pesquisa PNad Covid, 
divulgada pelo IBGE, a taxa de desempre-
go ficou em 14,3%. Dessa forma, o auxílio 
emergencial (AE) injetou um volume im-

do. Junto a isso, em comunicado ao mercado, 
o Banco Central Americano (FED) anunciou 
mudança na meta de inflação de longo prazo, 
que passará a ser de cerca de 2,00% a.a., sinali-
zando que a autoridade monetária poderá acei-
tar inflação acima de 2% por algum período.

Já a China vem mostrando bons indicadores 
e deve atingir ou ficar muito próxima à taxa 
de expansão do PIB vista no ano anterior, que 
foi de cerca de 6%. Contudo, este ano, o Ban-
co Central chinês (PBoC) definiu que não vai 
estabelecer meta de crescimento.

Segundo dados da Agência Nacional de Es-
tatística, a produção industrial cresceu 5,6% 
em agosto, na comparação anual, sendo este o 
melhor resultado em oito meses. Já as vendas 

portante de recursos na economia, suficiente 
para sustentar a demanda no período. Agentes 
de mercado estimam que parte desses recursos 
sejam poupados para serem gastos após o fim 
do AE e, com isso, os efeitos positivos no co-
mércio varejista devem ser sentidos ainda nos 
primeiros meses de 2021.

Em agosto, a produção industrial teve ex-
pansão de 3,2% em relação ao mês anterior. 
Esse é o quarto mês consecutivo de cresci-
mento, ainda assim, abaixo dos níveis pré-
-crise. Isso mostra que a economia, apesar 
do avanço verificado, ainda não se recuperou 
da queda provocada pela pandemia. Os seto-
res que mais cresceram foram a indústria de 

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

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

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

CenCenáário Internacionalrio Internacional

CenCenáário Nacionalrio Nacional

no varejo tiveram alta de 0,5% em compara-
ção com o mesmo mês do ano passado.

Na Zona do Euro, o ambiente continua muito 
instável. No mês de agosto ficou muito pres-
sionado e teve leve retração. Segundo com o 
Gabinete de Estatística da União Europeia, 
o PMI composto caiu a 51,9 pontos de 54,9 
em julho. Já o PMI de serviços caiu para 50,5 
pontos de 54,7 no mês anterior. Isso mostra 
que houve desaceleração, contudo, ainda aci-
ma do nível de expansão, que é quando os 
números ficam acima de 50.

i n v e st i m e n to s

transformação e a extrativa, com 3,5% e 2,6% 
respectivamente. O setor de varejo avançou 
3,4% no mês de agosto frente a julho e, na 
comparação anual, apresentou variação de 
6,1%, atingindo o maior patamar da série his-
tórica, de outubro de 2014.

A inflação resiste em níveis baixos. Fechou o 
mês em 0,24% e, no acumulado de 12 meses, 
está em 2,44%, bem abaixo da meta do Banco 
Central (BC), que é de 4,00% para 2020. A taxa 
Selic fechou o mês de agosto em 2,00% a.a., 
historicamente o menor nível. Diante desses 
indicadores, as expectativas de mercado são 
de manutenção da taxa básica de juros, pelo 
menos, até meados de 2021.
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-11,42% -1,19% -4,29% -6,98% -18,52% 11,37% 42,05% 63,96% 118,72% 89,30%

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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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8,42% 22,50% 36,11% 52,34% 78,01% 102,30% 120,68% 143,97% 168,56% 179,73%
8,42% 12,99% 11,11% 11,92% 16,85% 13,65% 9,08% 10,56% 10,08% 4,16%

11,48% 22,25% 33,60% 47,04% 68,87% 89,51% 101,88% 118,47% 135,99% 147,95%
11,59% 20,97% 30,72% 44,87% 64,09% 87,05% 105,63% 118,82% 131,83% 136,72%
-11,42% -1,19% -4,29% -6,98% -18,52% 11,37% 42,05% 63,96% 118,72% 89,30%

RENTABILIDADE ACUMULADA 
DO PLANO 35% DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO 
SUPLEMENTAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PLANO MILÊNIO
( APOSENTADORIA RENDA VITALÍCIA )

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

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

Milênio  BC - Acumulado
Milênio - Rentabilidade Anual**
Meta Atuarial - Acumulado
CDI - Acumulado
IBrX - Acumulado

0%

-30%

30%

60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
15,18% 34,30% 44,92% 60,53% 78,44% 86,21%
15,18% 16,60% 7,91% 10,77% 11,16% 4,35%
15,40% 29,32% 37,57% 48,73% 60,50% 68,42%
13,27% 29,12% 41,95% 51,05% 60,03% 63,40%
-12,41% 19,72% 52,71% 76,25% 135,12% 103,50%

* Rentabilidade acumulada até agosto de 2020.

* Rentabilidade acumulada até agosto de 2020.

* Rentabilidade acumulada até agosto de 2020.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.

** Rentabilidade líquida.
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(24) 3340-2700
 www.vilahotel.com.br 

Apartamentos equipados com mini cozinha
e estação de trabalho

4 salas de eventos modulares e flexíveis
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e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Com informações do portal Finanças Práticas.

Conquistar estabilidade financeira exige um primeiro passo: 
poupar dinheiro. Embora o orçamento familiar esteja apertado, 
ou até mesmo no vermelho, a boa notícia é que tudo é possível 
com simples mudanças de comportamento.

Mas, como economizar dinheiro, se ele acaba antes do fim do 
mês? O primeiro passo é organizar as suas finanças pessoais.

- Planilha de orçamento: detalhe em uma planilha todas as 
despesas do mês, incluindo dívidas em atraso e seus respec-
tivos juros. O importante nessa etapa é entender quais são os 
gastos fixos e os variáveis (fixos que não mudam e variáveis que 
podem ser reduzidos) e aqueles que estão ligados ao estilo de 
vida e que podem ser revistos.

- Renegocie ou quite dívidas altas: dívidas com altas taxas de 
juros podem ser trocadas por linhas mais baratas, como crédi-
to consignado ou empréstimo pessoal. Recursos extras, como 
13º salário, bônus e saldo da conta inativa do FGTS, são boas 
alternativas para se livrar dos juros abusivos. Se puder, negocie 
tudo com pagamento à vista para obter descontos significativos.

- Controle seus gastos: agora que você já sabe exatamen-
te para onde o seu dinheiro vai, é hora de repensar os gastos 
mensais e enxergar formas de economizar. Organize e avalie 
como diminuir as contas da sua casa. Contas de energia elétri-
ca, água, gás e telefone podem ser reduzidas com disciplina e 
hábitos mais sustentáveis. É possível ainda economizar dinheiro 
no supermercado. Em vez de fazer compras mensais, adquira 
produtos semanalmente para aproveitar promoções.

- Custos com remédios: muitos planos de saúde mantêm 
convênios com redes de farmácia, oferecendo descontos re-
levantes. Os medicamentos genéricos também são grande 
fonte de economia.

- Custos invisíveis: atenção aos pequenos gastos do dia a dia, 
que são imperceptíveis e que, se controlados, podem gerar uma 
grande diferença no seu orçamento.

Com as contas em ordem, se torna possível poupar. Comece 
separando 10% da sua renda mensal e tenha disciplina. Não es-
pere sobrar dinheiro na conta. Assim que o salário cair, transfira 
o dinheiro para a aplicação escolhida. Encare este valor como 
mais uma conta.

Estabeleça também uma meta a ser alcançada. O tamanho de 
uma poupança mínima ideal varia de 3 a 6 salários. Além dos 
depósitos mensais, aproveite para incrementar o saldo com ren-
das extras.

E lembre-se que os objetivos não valem apenas para poupar 
dinheiro. Tenha metas de despesas para evitar recaídas e não 
gastar mais do que o planejado.

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

Reduza gastos e organizeReduza gastos e organize
o seu orçamentoo seu orçamento

https://www.cbsprev.com.br/educacaofinanceira/
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e D U CAÇ Ã O  p R E V I D E N CI Á R I A

Sabia que pelo aplicativo da CBS Previdência você pode consultar, entre outras coisas, o 
saldo que tem disponível para empréstimo?

Na home do nosso app existe um item chamado “Saldo disponível e taxa do mês”, no qual é 
possível visualizar:

Aproveite essa facilidade e confira as suas informações pelo nosso aplicativo.

Lembramos que no app da CBS só é possível fazer consultas. Caso queira simular ou contratar um 
empréstimo, utilize o Minha Conta. Clique aqui e confira o passo a passo de como usar o canal.  

Mas fique atento e só utilize essa modalidade de crédito com consciência!

Confira suas informações 
pelo nosso app

O Valor líquido máximo que pode ser solicitado

O Taxa de juros vigente no mês

O Calendário de concessões

O Regras gerais, como limites e condições

O Normas para concessão

O Regulamento

O Condições contratuais

L O login no aplicativo da CBS Previdência e no Minha Conta é feito com o seu CPF e a senha pessoal. Caso não 

saiba ou tenha esquecido a sua senha, clique no botão “Esqueci minha senha” e uma provisória será enviada para o 

e-mail que está no seu cadastro da CBS Previdência.

https://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/Noticia/1449


hotelbelavistavr

Válido de sexta para sábado ou de sábado para domingo, exceto feriados.

Hospedagem para casal

Café da manhã

Piscina e área de lazer

Feijoada completa ou combo de boteco

Late check out

hotelescolabelavista.org.br(24) 3344-1940  |


