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c b s  p e rto  d e  vo c ê

Educação
financeira e
previdenciária
na SIPAT
Entre os dias 14 e 18 de setembro foi realizada para os colaboradores da mineração Casa 
de Pedra mais uma SIPAT (Semana Integrada de Prevenção ao Acidente de Trabalho). A 
CBS Previdência participou da iniciativa da CSN ao ministrar uma palestra com o tema 
educação financeira e previdenciária. >>
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c b s  p e rto  d e  vo c ê

A ideia de incluir a apresentação da CBS 
na programação da semana partiu de 
um contato da entidade com os organi-
zadores da ação e foi muito bem recebi-
da. O encontro, que durou aproximada-
mente 1h20, foi realizado no dia 15 de 
setembro e contou com a participação 
de 60 colaboradores de diversas áreas da 
CSN e terceirizados.
Entre os assuntos abordados na palestra 
estavam consumo consciente, qualida-
de de vida, independência financeira, 
controle orçamentário, endividamento e 
a importância de poupar, além de dicas 
sobre economia doméstica e sobre como 
usar melhor o cartão de crédito.
Responsável por realizar a apresentação, 
Marcelo Rodrigues Vieira, supervisor 
de Relacionamento da CBS, afirma que 
o grande objetivo do encontro foi tentar 
conscientizar as pessoas sobre como 
lidar de forma mais responsável com 
o orçamento. “É importante saber que, 
muitas vezes, um orçamento equilibrado 
não depende de quanto é o seu salário 
ou a sua renda, mas, sim, de como você 
usa ou como gasta a sua renda”, explica.
Entre os presentes, houve consenso de 
que desconsiderar os pequenos gastos 
do dia a dia pode ser perigoso, pois, 
diversas vezes, eles são os vilões do orça-
mento e só percebemos isso ao colocar 
as contas no papel.  
A palestra da CBS foi bem avaliada pelos 
participantes. De acordo com a pesquisa 
de satisfação realizada após o encontro, 
74% avaliou o tema abordado como “óti-
mo” e 100% afirmou que vai aplicar na 
sua vida os conceitos aprendidos, sendo 
que 88% pretende fazê-lo imediatamente.
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C O N S CI Ê N CI A  F I N A N C E I R A

“
B uscando in-

centivar a 
reflexão nos 
jovens, a CBS 
Previdência 
realizou no dia 
21 de outubro 

uma oficina com foco em educa-
ção financeira para os alunos do 
Grupo Avançado do Garoto Cida-
dão, projeto da Fundação CSN.
O encontro, que aconteceu em 
Volta Redonda (RJ), teve duração 
de aproximadamente duas horas e 

contou com a participação de quase 30 jovens 
entre 14 e 16 anos.
De forma leve e bem humorada, foram abor-
dados temas como orçamento familiar, consu-
mo consciente, economia doméstica, o perigo 
dos pequenos gastos do dia a dia e os cuidados 
com o cartão de crédito, além de dicas para 
ajudar a colocar em prática sonhos e projetos. 
Para deixar a oficina ainda mais descontraída, 
foram feitos também um jogo de negociação, 
um quizz e uma gincana.

ENCONTRO COM
JOVENS DO PROJETO

GAROTO
CIDADÃO
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JOVENS DO PROJETO

CIDADÃO

C O N S CI Ê N CI A  F I N A N C E I R A

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

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

Oficinas
Encontro promovido pela CBS Previdência teve 
o objetivo de incentivar a reflexão nos jovens 
por meio de jogos, gincanas, vídeos e dicas de 
planejamento financeiro.
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Simone Borges, coordenadora do pro-
jeto Garoto Cidadão de Volta Redon-
da, avalia que a oficina foi uma experi-
ência enriquecedora para os alunos. 

                 Os adolescentes do Grupo Avan-

çado têm a proposta de escrever e viven-

ciar seus projetos de vida a partir do que 

os move, dos seus sonhos e projeções de 

futuro. Esse processo foi iniciado quando 

eles ingressaram no projeto, aos 6 anos, 

e culmina no que chamamos de processo 

de saída, no qual cada um produz cultura 

dentro da linguagem artística escolhida. 

Acredito que terem participado de uma ofici-

na de educação financeira, com abordagem 

lúdica e foco nas questões que interessam 

aos adolescentes, como a que foi feita pela 

CBS, contribuiu significativamente e agregou 

elementos para a caminhada de cada um, 

no âmbito pessoal, familiar e profissional.” 

”

C O N S CI Ê N CI A  F I N A N C E I R A
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C O N S CI Ê N CI A  F I N A N C E I R A

Responsável por comandar a oficina, 
Eduarda Cristina Santos, integrante 
da equipe de Relacionamento da CBS, 
também considera esse tipo de ação 
extremamente importante para a for-
mação dos jovens, pois vai muito além 
do auxílio no planejamento financeiro. 

”

C O N S CI Ê N CI A  F I N A N C E I R A

Ao final do encontro, foi lançado um 
desafio para os alunos: anotar em uma 
planilha todos os seus gastos até o dia 
18 de novembro, quando será realizada 
a continuação do trabalho.

             
             Buscamos, de acordo com a rea-

lidade de cada um, incentivar a tomada de 

decisões financeiras mais conscientes para 

que seja possível alcançar os objetivos de 

vida. Os jovens do Garoto Cidadão foram 

muito receptivos e interagiram durante toda 

a apresentação. Porém, para mim, o mais 

gratificante foi o retorno de alguns deles 

que, após a apresentação, disseram que 

sempre quiseram poupar e não sabiam 

como, mas que, a partir de agora, usariam 

para isso as dicas que passamos.”
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“Poder ter participado da oficina “De bem com as contas” ofertada pela 
CBS foi importante para orientar os adolescentes sobre como entender o 
processo de usar o dinheiro. A oficina foi bem dinâmica e com um material 
lúdico, no qual explicou a diferença entre os perfis gastador x poupador e 
uma planilha de orçamento com receitas (ganhos) e despesas (gastos). No 
atual momento de um problema mundial em que nos encontramos, se todos 
tivéssemos a oportunidade de participar de uma oficina como essa sobre 
administração financeira, o problema seria menor e não estaríamos tão
vulneráveis ao período de crise que estamos vivendo.” 
Isabelle Nascimento Veloso, 
educanda, 16 anos.

C O N S CI Ê N CI A  F I N A N C E I R A

 A oficina sobre educação financeira foi mais 
uma das ações feitas pela CBS em parceria 
com a Fundação CSN e faz parte do CBS 
Perto de Você, nosso programa de educação 
previdenciária e financeira. Confira alguns 
depoimentos de quem participou:

”

“Adquiri conhecimento, sabendo
que no futuro posso administrar 
meu primeiro salário.” 
Emilly Alcântara Ramos da
Cunha, educanda, 15 anos.

“Já não tenho mais a 
mesma visão de gastar 
dinheiro como antes.”
Leonardo Gomes de 
Oliveira Ferreira,
educando, 15 anos.

“A oficina me deu base 
para saber como in-
vestir o dinheiro que eu 
conseguir juntar.”

Guilherme Alves Mattos 
educando, 16 anos.

”
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C O N S CI Ê N CI A  F I N A N C E I R A

sider shopping 
comemora aniversário
totalmente revitalizado

Empreendimento da CBS Previdência, o Sider Shopping Center completou, em 30 de outubro,    
26 anos. Situado em Volta Redonda (RJ), o shopping é considerado um dos melhores e mais    
completos centros de compras da região Sul Fluminense e foi totalmente revitalizado para ficar 
ainda mais moderno e confortável para os cerca de 18 mil visitantes que recebe diariamente.>>

m o d e r n i da d e



A 
entrega oficial 
das obras de 
revitalização 
do empre-
endimento 
aconteceu em 
uma cerimô-

nia na manhã do dia 30 de outubro. 
O evento, que contou com a presença 
de lojistas, imprensa, autoridades e 
do público que passou pela praça de 
alimentação naquele momento, teve 
ainda uma apresentação da orquestra 
de tambores dos jovens do Garoto 
Cidadão, projeto da Fundação CSN. 
Durante o evento, Monica Fogazza, 
presidente da CBS Previdência, res-
saltou a importância da reforma. 

Para comemorar o aniversário de 
26 anos do Sider, na noite de 30 de 
outubro foi realizado também um 
show comemorativo na praça de 
alimentação do shopping, aberto a 
todos os clientes.

              O shopping é um investimento dos 
nossos 35 mil participantes; cada um deles 
possui um pedacinho desse empreendimen-
to. O Sider pertence às pessoas que a vida 
inteira guardaram seu dinheiro para ter uma 
aposentadoria tranquila e com dignidade e 
é nossa obrigação cuidar dele. A reforma 
valorizou muito o shopping para os clientes 
e, principalmente, para o investidor. A CBS 
possui um patrimônio de mais de R$ 4 bi-
lhões e buscamos gerir esses recursos com 
todo o cuidado. O Sider é parte desse patri-
mônio, por isso, precisava estar de acordo 
com a nossa expectativa de perpetuidade 
para a aposentadoria dos participantes.

” Colaboradores
da CBS Previdência

Marcelo Sallum, sócio
proprietário da Lumine

Walmir Ferreira, superintendente 
do Sider Shopping

Monica Fogazza, presidente 
da CBS Previdência

Sabrina Teixeira, colaboradora da CBS, nasceu 
no dia em que o Sider Shopping foi inaugurado

Jovens do Projeto 
Garoto Cidadão
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um novo shopping
Iniciada em 2012, a revitalização do Sider Shopping teve o objetivo de oferecer um ambiente 
ainda mais agradável para os clientes. As obras incluíram desde a criação de um novo logo-
tipo até a reforma de sua estrutura. Confira a seguir as ações que foram feitas >>
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Revitalização da área 
externa: além da criação 

de um novo logotipo, o 

shopping passou por 

uma modernização da 

fachada, melhoria do 

paisagismo e substitui-

ção dos revestimentos da 

calçada, ganhando nova 

iluminação, jardim verti-

cal e letreiro luminoso;

Troca do mobiliário: a praça 

de alimentação e o mall ga-

nharam novos ambientes e 

móveis, o que tornou o espaço 

mais agradável e aumentou a 

sua capacidade;

Revitalização da área interna: 
a nova paginação do teto e a 

nova iluminação propiciaram 

um ambiente mais clean e 

aconchegante. Além disso, 

foram substituídos 6.500 m² 

de piso e 14.000 m² de teto 

e os pilares e paredes rece-

beram revestimento metálico 

ACM e fórmica;

Alteração de layout interno: 
foi feita uma reorganização 

dos quiosques para aumentar 

a mobilidade e, assim, facilitar 

a circulação do público;
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Substituição das escadas rolantes: os novos equipa-

mentos são mais modernos, geram economia de energia e 

contam com dispositivo de falhas, o que proporciona mais 

segurança para os clientes. Além disso, os degraus das 

novas escadas têm 80 cm, ou seja, 20 cm a mais do que os 

degraus dos equipamentos anteriores;

Reforma nos sanitários: foram realizadas a troca de louças 

e a instalação de sensores em torneiras, saboneteiras e 

mictórios, o que ajuda a evitar o desperdício;

Adequação dos sanitários para portadores de necessi-
dades especiais: todos os sanitários foram adaptados para 

poder recebê-los;

Criação do Espaço Família: conta com sanitários, fraldário 

e área de amamentação. Foi feito especialmente para rece-

ber mães com filhos e pais com filhas, evitando constrangi-

mentos para o adulto e para a criança;

Automação do estacionamento: o sistema passou a ser 

informatizado, o que garante mais agilidade na entrada e na 

saída dos veículos;

Remarcação das vagas e das pistas de rolagem do es-
tacionamento: teve o objetivo de otimizar o espaço e trazer 

mais comodidade para os clientes;

Retrofit do sistema de ar-condicionado: proporcionou um 

grau maior de eficiência do sistema, deixando a temperatura 

mais agradável e gerando economia de energia;

Troca da subestação de energia elétrica: ampliou a 

capacidade de fornecimento de energia elétrica e reduziu a 

probabilidade de falta de energia em períodos de manuten-

ção preventiva, além de ter tornado a subestação ecologica-

mente correta;

Impermeabilização do sétimo piso: realizado em uma área 

com aproximadamente 4.000 m², visou evitar infiltrações.

m o d e r n i da d e
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Para não atrapalhar o funcionamento do shopping e causar o menor transtorno possí-
vel aos clientes, as obras foram realizadas de madrugada. Confira no vídeo a seguir os 
resultados alcançados com o processo de revitalização feito no Sider Shopping Center.

m o d e r n i da d e

- 11,5 mil m² de área bruta locável;

- 76 lojas e 21 quiosques;

- 04 salas de cinema;

- 15 opções para alimentação;

- Mais de mil vagas rotativas de 

estacionamento por dia;

- Cerca de 18 mil visitantes diários.

POR DENTRO 
DO SIDER
shopping

http://www.cbsprev.com.br/Publicacoes/Noticia/1085
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Em 07 de outubro 
foi realizada em São 
Paulo a cerimônia de 
entrega do Prêmio 
ABRASCE 2015, pro-
movido pela Asso-
ciação Brasileira de 
Shopping Centers. O 
projeto de revitaliza-
ção do Sider Shopping 
Center foi um dos 
contemplados da noite, 
ficando com o troféu 
de prata na categoria 
Expansão & Revitali-
zação, juntamente com 
o Shopping Ibirapuera, 
de São Paulo. 
Em 2015, o Prêmio 
ABRASCE teve 127 
projetos inscritos, 
considerando todas as 
categorias. Na última 
etapa, o Sider Shopping 
concorreu com mais 
7 finalistas. 
A Associação Brasilei-
ra de Shopping Cen-
ters é a representante 
do setor no Brasil. 
Com 38 anos de exis-
tência no mercado, 
a entidade atua para 
ser a referência para 
o desenvolvimento 
e fortalecimento da 
indústria de Shopping 
Centers no país.

m o d e r n i da d e

Trabalho
reconhecido

Essa premiação é um importante reconhecimento 

do trabalho feito e coloca o Sider Shopping em um 

patamar de destaque no setor.

Buscamos sempre oferecer o que há de melhor 

para os clientes do nosso empreendimento e a 

modernização é um dos fatores fundamentais para 

isso, afirma Sergio Martins Gouveia, diretor de 

administração e seguridade da CBS Previdência.

”
”
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F Ó R U M  D E  DI S C U S S Ã O

CBS Previdência 
participa do VI Encont

O VI Encont – Encontro Nacional dos Contabilistas das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar foi realizado nos dias 25 e 26 de agosto 
em Belo Horizonte, MG. O evento teve o objetivo de promover um fórum de 
discussões técnicas voltadas para os profissionais atuantes na área contábil do 
segmento de previdência complementar, visando o aprimoramento das nor-
mas contábeis vigentes e o despertar para a responsabilidade social e os desa-
fios da profissão contábil no Brasil.
A CBS Previdência esteve representada no encontro por Edgar Silva Grassi, que 
ministrou a palestra “SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – Obriga-

ções Acessórias e Tribu-
tárias”. A apresentação 
teve como foco princi-
pal o eSocial, projeto do 
governo federal que vai 
coletar as informações 
descritas no Objeto do 
eSocial, armazenando
-as no Ambiente Nacio-
nal do eSocial e pos-
sibilitando aos órgãos 
participantes do projeto 

sua utilização para fins previdenciários, fiscais, de apuração de tributos e do 
FGTS e na e-Financeira, nova obrigação fiscal que prevê que as entidades apre-
sentem as informações relativas  ao saldo das provisões matemáticas de benefí-
cios a conceder quando for superior a R$ 50 mil e respectivas movimentações 
mensais, por participante ou beneficiário, ou o montante global mensalmente 
movimentado quando este superar R$ 5.000,00.
Edgar Silva Grassi é, atualmente, gerente de controladoria da CBS Previdência, 
membro da Comissão Técnica Nacional de Contabilidade da ABRAPP (As-
sociação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e 
membro do Conselho Deliberativo da ANCEP (Associação Nacional dos Con-
tabilistas das Entidades de Previdência).
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p rox i m i da d e

Nos dias 23 e 24 de 
setembro, a CBS Previ-
dência esteve presente 
na unidade da CSN de 
Araucária, no Paraná. 

A visita teve o objetivo de apresentar 
para os participantes da entidade os 
projetos que estão sendo colocados em 
prática e tirar as principais dúvidas. 
Agendado a partir de um pedido da 
coordenadora de RH da CSN e também 
conselheira deliberativa da CBS, Fan-
ny Solange Busato Batista, o encontro 
abordou temas como o lançamento 

do novo site e Minha Conta da CBS, a 
implantação da nova URA (Unidade de 
Resposta Audível), ações de comuni-
cação e do CBS Perto de Você – nosso 
programa de educação previdenciária 
e financeira –, detalhes sobre o Plano 
Milênio e informações sobre o pro-
cesso para a eleição de membros para 
os conselhos Deliberativo e Fiscal da 
entidade, que será realizada no dia 09 
de dezembro deste ano.
 Ao longo dos dois dias, foram reali-
zados cinco encontros, que contaram 
com a participação de gerentes e cola-

CBS PREVIDÊNCIA
visita participantes

em araucária
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p rox i m i da d e

boradores das áreas administrativa e 
operacional da CSN. No total, mais de 
120 pessoas tiveram a oportunidade 
de participar das palestras feitas pela 
CBS e de tirar todas as suas dúvidas. 
Responsável por ministrar parte das 
apresentações, Ronaldo de Paiva 
Lima, coordenador de Relacionamen-
to da CBS, afirma que oportunidades 
como essa são extremamente impor-
tantes para disseminar a cultura pre-
videnciária, dar mais transparência 
às ações estratégicas implementadas e 
transmitir mais segurança em relação 
à gestão dos recursos da entidade.

                  “É também um compromisso da área 

de Relacionamento se fazer presente em todos 

os locais nos quais existem participantes da 

CBS, por mais que esses lugares possam contar 

com o excelente suporte do RH do patrocinador. 

Outro aspecto muito importante é verificar com 

os próprios profissionais do RH a necessidade de 

reciclagem dos assuntos relacionados à entida-

de e fortalecer essa parceria, que, neste caso, é 

muito importante devido à distância em relação à 

sede e à filial da CBS”, afirma Ronaldo.

Para completar a visita, foi feita também 
uma apresentação no sindicato dos me-
talúrgicos da região.

”
Encontro possibilitou que os colabora-
dores tirassem todas as suas dúvidas
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Olá, pessoal! 
No nosso último encontro falamos 
sobre a importância de investirmos 
uma parte da nossa renda para que, 
no futuro, possamos estar prepara-
dos para algum imprevisto ou até 
mesmo para complementar nossa 
aposentadoria ou comprar algo 
valioso. E, a principal lição que tira-
mos foi que é preciso planejamento e 
foco na estratégia, assim poderemos 
passar por momentos turbulentos 
convencidos do nosso objetivo final 
de rentabilidade. Pois bem... hoje, 
daremos início aos conceitos básicos 
de finanças. Nosso objetivo, aqui, 
será entender a modalidade de 
investimentos mais comum no mer-
cado financeiro brasileiro: o Investi-
mento em Renda Fixa. Bora lá?

Para ser o mais objetivo possível, 
precisamos entender alguns pontos:

1) Títulos de Renda Fixa são títulos 
de dívida emitidos por Governos 
ou Empresas que pagam juros e têm 
prazo de vencimento; 

2) Esses juros podem ser Pré-Fixa-
dos (quando definem a taxa de juros 

que irá remunerar o título até seu 
vencimento. Ex.: 15% a.a.) ou Pós-
Fixados (quando definem apenas o 
indicador que irá remunerar o título 
até o vencimento. Ex.: 100% Selic); 

3) O prazo de vencimento pode ser 
de curto prazo (menor que 1 ano) 
ou longo prazo; 

4) É possível vender o título antes 
do prazo de vencimento caso haja 
mercado secundário para isto, po-
rém, se o momento não for oportu-
no, o investimento pode ter rentabi-
lidade negativa, ou seja, você pode 
vender a um preço abaixo do que 
comprou. Isso não acontecerá se 
você levar o título até o vencimento. 
O máximo que pode acontecer é 
que, comparativamente, seu inves-
timento não tenha sido tão bom 
quanto outra aplicação; 

5) Precisamos ficar atentos à capa-
cidade de pagamento do emissor 
para que não percamos todo o valor 
investido. Conceitualmente dizemos 
que o investimento que apresenta 
menor risco de contraparte são os 
Títulos Públicos Federais, pois o de-

vedor é o Tesouro Nacional, ou seja, 
o governo brasileiro. E, se o governo 
deixar de honrar o pagamento de 
suas dívidas, logo, todos os demais 
emissores também sofrerão, pois 
será uma reação em cadeia.

Até aqui tudo tranquilo? Então, va-
mos focar nos Títulos do Tesouro 
Nacional e na Poupança devido à 
grande relevância que esses investi-
mentos têm no mercado brasileiro: 

TíTuLoS do GoVERno 
FEdERaL = São títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional, portanto, 
trata-se de uma dívida do Governo 
Federal! Estão disponíveis para 
compra e venda no site do Tesouro 
Direto (http://www.tesouro.fazen-
da.gov.br/tesouro-direto). Peça 
ajuda ao gerente do seu banco para 
ter acesso ao Tesouro Direto. As 
negociações também podem ser 
feitas por meio de corretoras. 

aFacilidades: remuneração diá-
ria e aporte inicial baixo (a partir 
de R$ 30,00). Geralmente têm 
taxas de remuneração melhores  
do que a Poupança. 

Flávia Dias, Gerente 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. Membro da Comissão Técnica Nacional de Investimentos da ABRAPP. 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 de Investimentos da CBS Previdência }

Procure pensar simples para tomar sua decisão: 
“Por quanto tempo posso manter este dinheiro
aplicado? Quanto quero obter de retorno
nos meus investimentos?”

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

Por Flávia Dias

Modalidade de
Investimentos:
Renda Fixa - Títulos 
Públicos e Poupança}

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

i n v e st i m e n to  e m  pau ta
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.....................................................................................................................................................................................
Coluna: Investimento em pauta

aRestrições: apesar da negocia-
ção ser diária, o dinheiro só estará 
disponível em sua conta no dia 
seguinte à venda do título. 

aImpostos: IOF (para operações 
< 30 dias) e IR sobre o rendimento 
com alíquotas variando entre 22,5% 
(< 180 dias) e 15% (> 505 dias). 

aCustos: taxa de administração 
em torno de 0,50% a.a. nos gran-
des bancos (BB, Itaú, Santander, 
Bradesco). No site do Tesouro 
Direto você consegue fazer um 
comparativo entre as taxas de 
administração cobradas pelas 
diversas instituições habilitadas a 
operar pelo Tesouro Nacional. 

aRemuneração: pode parecer 
complicado, mas vamos desmistifi-
car: as LFT são os títulos do gover-
no que pagam juros pós-fixados 
atrelados à SELIC (taxa básica da 
economia brasileira estipulada pelo 
Banco Central). Já as LTN e NTN-F 
são títulos pré-fixados, ou seja, 
aqueles em que você trava um ren-
dimento no momento da compra. 
Atualmente, suas taxas variam em 
torno de 16% ao ano. Esses títu-
los são destinados às pessoas que 
acreditam em inflação controlada e 
na queda das taxas de juros no fu-
turo. A diferença entre eles é que a 
NTN-F vai pagando o rendimento 
dos títulos anualmente e devolve o 
principal investido no vencimento. 
Já a LTN pagará tudo (rendimento 
+ principal investido) somente no 
vencimento. Também existem as 
NTN-B e NTN-B Principal. Esses 
títulos terão remuneração de IPCA 
+ taxa de juros. Atualmente, essas 
taxas estão em torno de IPCA + 
7,30% ao ano. Esses títulos são 
destinados às pessoas que querem 

proteger seu dinheiro do aumento 
da inflação futura. É o que chama-
mos de ganho real, pois está acima 
da inflação. A diferença entre 
NTN-B e NTN-B principal tam-
bém é a forma de pagamento dos 
rendimentos. Enquanto a NTN-B 
vai pagando rendimentos semes-
tralmente, a NTN-B Principal pa-
gará tudo (rendimentos + principal 
investido) somente no vencimento. 

adica: invista no Tesouro Dire-
to somente se você tem planos de 
manter o dinheiro investido até 
o vencimento, pois, apesar de ser 
possível vende-lo a qualquer ins-
tante, pode ser que o momento não 
esteja apropriado para a venda e 
que você precise realizar um preju-
ízo. E procure pensar simples para 
tomar sua decisão: “Por quanto 
tempo posso manter este dinheiro 
aplicado? Quanto quero obter de 
retorno nos meus investimentos?”

PouPança = Trata-se de um 
investimento ofertado por qual-
quer banco comercial no Brasil, 
logo, a dívida é do banco! O gover-
no garante, apenas, R$ 250.000,00 
aplicados por banco! 

aFacilidades: voltado para aplica-
ção de pequenos valores, não paga 
impostos e é possível efetuar saque 
diariamente, mas o dinheiro só 
será remunerado a cada 30 dias. 

aRemuneração: TR + 6% a.a. 
(quando a SELIC for maior que 
8,5% a.a.) ou 70% Selic (quando a 
Selic for menor que 8,5% a.a.). A 
TR é um indicador fornecido pelo 
Banco Central. Atualmente, está em 
torno de 2% a.a.. Para saber quan-
to rendeu sua poupança, acesse a 
Calculadora do Cidadão, disponível 

no site do Banco Central: https://
www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO. 

aatenção: cuidado com a inflação 
para que seu dinheiro não perca 
valor ao longo do tempo! 

adica: utilize a poupança apenas 
para investimentos de curto prazo, 
ou seja, quando você planeja usar 
este dinheiro a qualquer instante.

Como são investimentos bem comuns 
qualquer um de nós tem a possibili-
dade de investir nos produtos infor-
mados acima. Espero que tenham 
gostado do assunto e que tenham 
ficado mais claros os conceitos básicos 
de qualquer investimento em Renda 
Fixa. Assim, você estará melhor pre-
parado para negociar com seu gerente 
do banco quando ele te oferecer um 
produto de investimento, certo?

No nosso próximo encontro falaremos 
sobre os Títulos Privados em Renda 
Fixa, aqueles que são emitidos por 
empresas e instituições financeiras, 
pois eles trazem um pouco mais de 
risco ao investimento.

Ah! E não se esqueçam de enviar-
nos os comentários com críticas, 
elogios e sugestões de pauta! Afinal, 
nosso objetivo principal é ajudá-los 
a transpor esta barreira entre a vida 
cotidiana e as finanças.

Até lá! Abraços,
Flávia Dias.

i n v e st i m e n to  e m  pau ta

Envie sua sugestão de pauta para: cbsatendimento@cbsprev.com.br
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RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA

IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS + 
FINANCIAMENTOS

RENTABILIDADE DOS RECURSOS
GARANTIDORES PREVIDENCIÁRIOS
Acumulado 2015*

15,37%

9,92%

-18,11%

9,46%

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS
Em milhões de R$ / setembro 2015

Plano Suplementação
da Média Salarial

3,47
68,90 25,941%
3% 1%

1.776,87
95%

Plano 35% da Média Salarial

351,94
93%

14,95 7,161%
4% 2%

1,41

Plano Milênio

91,83
81,82 64,434%
4% 3%

1.858,54
89%

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS
* A rentabilidade acumulada contempla os meses de janeiro a setembro.
** Rentabilidade líquida.
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DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

i n v e st i m e n to s
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Nos EUA, o FED tem causado grande 
volatilidade nos mercados financeiros 
ao redor do mundo por conta da apos-
ta que os agentes fazem acerca do mo-
mento em que serão elevadas as taxas 
de juros americanas. Os principais in-
dicadores que podem sinalizar este mo-
mento são os dados do mercado de tra-
balho e da inflação nos Estados Unidos. 
Na última divulgação, a expectativa era 
de crescimento no número de vagas 
criadas, o que não ocorreu. Os núme-
ros vieram abaixo da expectativa, com 
geração de 142 mil vagas diante de uma 
projeção de 200 mil, sugerindo um fra-
co crescimento da economia e aumen-

No Brasil, os cenários econômico e po-
lítico continuam mostrando sinais de 
grande tensão e perspectivas negativas 
para o curto e médio prazos.
O grande revés veio com o rebaixa-
mento (de BBB para BB+) da nota de 
crédito do país, o Investment Grade, 
por parte da agência S&P, causado em 
grande parte pela dificuldade do go-
verno em aprovar no congresso o or-
çamento de 2016, assim como as me-
didas para o ajuste fiscal, piorando as 
projeções para a dívida pública.
Este rebaixamento afeta a captação de 
crédito por parte de empresas brasilei-
ras, tornando-o mais caro, pois, com 
maior risco, os credores exigem maiores 
taxas para investir no país.

tando as chances de o FED não alterar 
as taxa de juros este ano. Reforçando 
esta tendência, os dados dos meses an-
teriores foram revisados para baixo. 
Na Europa, a economia segue se recu-
perando com o PIB crescendo na faixa 
de 1,5% a.a.. A inflação está em torno 
de 1% a.a., abaixo da meta do Banco 
Central Europeu, que é de 2%. Isso 
contribui para que os juros continuem 
em 0,5% a.a. na zona do Euro. Outro 
acontecimento foi a eleição de Alexis 
Tsipras na Grécia, criando condições 
para continuidade das reformas eco-
nômicas negociadas por ele junto aos 
credores internacionais.

No cenário político, o poder executivo 
encontra muitas dificuldades em man-
ter suas bases de apoio entre os partidos, 
comprometendo o avanço em direção 
ao equilíbrio das contas públicas, já que 
as grandes alterações dependem de tra-
mitação e aprovação no congresso. 
As incertezas econômicas são impacta-
das pelo aumento da taxa de desempre-
go, que já chega a 7,6% da população eco-
nomicamente ativa. Dados do CAGED 
mostram que só em setembro foram fe-
chadas 95.602 vagas formais de trabalho. 
O setor de serviços foi o que mais demi-
tiu, com saldo negativo de 33.505 vagas 
formais. Os índices de produção indus-
trial também pioraram e vêm mostrando 
quedas sucessivas ao longo de 2015.

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

Na China, os indicadores econômicos 
continuam mostrando que a desacele-
ração é um fato. Em setembro, houve 
um expressivo superávit na balança 
comercial, mas isso foi devido ao forte 
recuo de 20% nas importações, eviden-
ciando a queda na demanda por produ-
tos importados. Dessa forma, ocorre-
ram diversas intervenções do governo 
e do PBoC (Banco Central da China) 
na economia. Dentre as medidas utili-
zadas houve diminuição de impostos 
e preços nos segmentos de imóveis 
e veículos. Ainda assim, analistas de 
mercado mantêm a visão de que novos 
estímulos serão necessários.

Segundo economistas ouvidos pelo BC, 
a projeção para o PIB de 2015 é de queda 
de -3%, enquanto aguardam uma infla-
ção próxima a 10%. No intuito de trazer 
a inflação de volta à meta de 4,5% a.a. 
no final de 2016, o Copom manteve a 
taxa de juros básica da economia bra-
sileira (Selic) em 14,25% ao ano, com 
expectativa de continuar neste patamar 
por algum tempo. Em setembro, o dólar 
teve valorização de quase 9% frente ao 
real, intensificando as apreensões quan-
to à inflação futura, uma vez que, possi-
velmente, o custo será repassado para o 
preço dos produtos importados.

i n v e st i m e n to s
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Arte marcial é indicada para desenvolver 
habilidades diversas.

Quando associado à alimentação saudável, o esporte 

traz uma série de benefícios à saúde e bem-estar das 

crianças, principalmente em relação ao desenvolvimen-

to físico e emocional. O que poucos sabem é que o 

judô, esporte de origem japonesa, é um dos mais reco-

mendados para os pequenos, a partir dos 4 anos. Isso 

porque a prática permite experimentar novos movimen-

tos, que ajudam a explorar o domínio do corpo. 

Criado no Japão por Jigoro Kano, no século 19, o judô 

começou a ser praticado no Brasil com a imigração ja-

ponesa no país. Apesar de ser uma arte marcial, recebe 

o significado “caminho suave” porque utiliza técnicas de 

defesa e concentração. Também se baseia em dois prin-

cípios: seiryku-zenyô, uso da energia e eficiência; e jita 

kyôei, bem-estar mútuo. Jigoro define o judô como sendo 

a arte em que se usa ao máximo a força física e mental. 

Para o sensei (professor) de Judô do Recreio, Rangel Ve-

nâncio, o esporte auxilia no desenvolvimento da coordena-

ção motora e do raciocínio, no ganho de força e na flexi-

bilidade. “Nos dias atuais, em que as crianças são menos 

ativas, o judô é uma alternativa para evitar o sedentarismo 

porque ajuda a controlar o peso. Também reforça a respira-

ção e trabalha a circulação sanguínea”, destaca Venâncio.

Judô para 
crianças

dicas  d e  sa ú d e
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Na prática, a evolução da criança no esporte é nota-

da pela cor da faixa que está na cintura, totalizando 

nove cores: branco, cinza, azul, amarelo, laranja, 

verde, roxo, marrom e preto. Por isso, o conjunto 

chamado de judogui é indispensável para identificar 

o grau de competência.

  

No que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, ou 

seja, de comportamento, o judô é boa opção quando o 

assunto é socialização infantil fora do ambiente fami-

liar, pois permite a aquisição de novos amigos e ensi-

na a respeitar as diferenças. “A criança aprende a ter 

autocontrole e a tratar o adversário com respeito. Por 

meio da competição, ela entra em harmonia com seu 

corpo e mente”, acrescenta o professor.

Paixão por esporte
começa cedo

Escolas nas modalidades de judô, 
futebol, futsal, vôlei e basquete. 
Consulte a idade indicativa para 
cada modalidade.

Mais informações: (24) 3343-4297

RecReio do TRabalhadoR
Rua 21, nº 501 – Vila Santa Cecília
Volta Redonda/RJ

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

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

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

escolas espoRTivas
no RecReio 
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O que é? 

O cheque especial é um dinheiro que o banco coloca à dispo-

sição do cliente para que seja utilizado quando este precisar e 

não tiver mais saldo disponível. O limite do crédito é estipulado 

de acordo com alguns fatores, como renda, histórico de paga-

mento de dívidas, entre outros. Por exemplo: esse mês você 

pagou suas despesas e restou apenas R$ 300,00 na conta. 

Com o “limite extra”, você passa a ter R$ 2.000,00 disponíveis. 

Porém, é preciso ficar atento: as taxas do cheque especial 

costumam ser bem altas.

Como funciona a cobrança? 

Para usufruir desse dinheiro, é preciso pagar uma taxa de juros 

mensal, que é debitada automaticamente da conta do cliente, 

normalmente, no primeiro dia útil do mês. Essa cobrança se 

refere aos juros sobre o valor e o período utilizados.

Qual é a taxa de juros? 

Os juros variam de banco para banco, por isso, é importante 

verificar qual é o valor dessa taxa antes de utilizar o cheque 

especial. Segundo o Banco Central, a taxa média é de 250% 

ao ano ou 11% ao mês. Ou seja, se você usou R$ 1.000,00 do 

cheque especial, poderá pagar para o banco até R$ 110,00 por 

ter usado seus serviços por um único mês.

Quando usar? 

O cheque especial deve ser utilizado apenas em casos de 

emergência e pelo menor prazo possível.

Quais os riscos?
É importante ter consciência que o dinheiro disponível por meio 

do cheque especial não é seu. Se você começar a considera-lo 

como parte da sua renda, os juros irão reduzi-la gradativamen-

te e, quando você perceber, já poderá estar devendo mais do 

que consegue pagar.

Inadimplência
Quando o cliente não tem dinheiro na conta no dia em que o 

banco cobra a utilização do crédito naquele mês, ele terá que 

pagar os juros do cheque especial – definido pelo banco – mais 

uma multa de 2% sobre o total da dívida. Caso não pague, seu 

nome pode ficar negativado.

Cancelando o serviço
Caso ache mais seguro para a sua saúde financeira, peça o 

cancelamento do cheque especial. Porém, lembre-se de solici-

tar ao banco um documento registrando isso. Dessa forma, se 

houver alguma cobrança indevida, será possível provar que o 

cancelamento do serviço foi solicitado.

e d u caç ão  f i n a n c e i r a

Com informações do portal Meu Bolso Feliz.

Cheque 
especial: 
use com 
sabedoria

A maioria dos brasileiros já utilizou, pelo menos uma vez, o cheque especial. Porém, é preciso 
ficar atento e conhecer bem os prós e contras dessa modalidade para não cair em uma armadilha.
Confira a seguir algumas dicas:
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Baseadas na transparência, as estratégias de comunicação da CBS Previdência buscam manter os 
participantes sempre bem informados e aprimorar cada vez mais o relacionamento. 

Desenvolvidos com linguagem simples e visual moderno, os diversos veículos de comunicação da 
entidade trazem informações sobre os planos de benefícios administrados, resultados dos investimen-
tos, dicas de saúde, opções em caso de desligamento do patrocinador, novidades do CBS Perto de 
Você – nosso programa de educação previdenciária e financeira –, vantagens fiscais, entre outros.

Confira a seguir os veículos de comunicação que a CBS oferece para você:

Site: 
totalmente reformulado desde junho, o portal permite o acesso rápido aos 
itens mais procurados e ainda conta com um menu específico para cada um 
dos nossos planos de benefícios, nos quais é possível encontrar informações 
como regulamento, rentabilidade, composição da carteira, valor da cota, evolução 
patrimonial, entre outros;

também totalmente reformulada, a área restrita do participante permite consul-
tar informações como valor da contribuição no mês, contribuições acumuladas, 
gráfico com a evolução do saldo, informações cadastrais, entre outros;

jornal eletrônico mensal que traz informações sobre o cenário econômico nacio-
nal e internacional e os resultados financeiros dos nossos planos de benefícios;

boletim eletrônico com notícias sobre eleições, alterações nos regulamentos dos 
planos ou no Estatuto, entre outros;

textos curtos e informativos sobre assuntos diversos;

mensagens especiais enviadas em datas comemorativas ou para divulgação de 
assuntos diversos;

contém os principais resultados, melhorias e projetos colocados em prática ao 
longo do ano pela CBS.

revista eletrônica bimestral que traz novidades sobre os nossos planos de bene-
fícios, ações do CBS Perto de Você, novas legislações e o sistema previdenciário 
em geral, além de dicas de saúde e informações financeiras;

Informativo CBS Previdência:

CBS em Foco:

E-mails marketing:

Relatório Anual: 

Minha Conta:

Mensagens eletrônicas:

Informativo de Investimentos:

Você conhece os nossos veículos de comunicação?Você conhece os nossos veículos de comunicação?

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




