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ENTENDA
A IN 1.343 
DA RECEITA
FEDERAL 

A Instrução Normativa publicada em abril de 2013 tem o objetivo 

de solucionar a questão da bitributação no pagamento de

 benefícios de complementação de aposentadoria. PÁG 14
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A CBS Previdência apresenta uma novidade 
para você: a CBS em foco. A revista digital 
foi desenvolvida com o objetivo de divulgar 
informações relevantes para os nossos pú-
blicos de relacionamento e será publicada 
bimestralmente no site da entidade.
Na CBS em foco, você encontrará notícias 
sobre as ações que estão sendo desenvolvi-
das pela instituição, novidades sobre os nos-
sos planos de benefícios, sobre o CBS Perto 
de Você – nosso programa de educação pre-
videnciária e financeira –, novas legislações 
e o sistema previdenciário em geral, além 
de dicas de saúde e informações financeiras, 
como a rentabilidade dos planos que admi-
nistramos e um resumo dos cenários econô-
micos brasileiro e internacional. 
A CBS em foco é mais um canal de comu-
nicação criado pela entidade com o intuito 
de promover um diálogo constante e manter 
nossos públicos de relacionamento sempre 
bem informados. Com isso, buscamos refor-
çar os vínculos de confiança e estar cada vez 
mais próximos dos nossos participantes. 
Boa leitura!

Diretoria Executiva

Chegou a CBS em foco
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Diretoria Executiva: Monica Garcia Fogazza Rego (Presidente); 

Sergio Martins Gouveia (Diretor de Administração e Seguridade); 
Ubiratan Paes (Diretor de Investimentos).

CBS em foco
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s u st e n ta b i l i da d e

a medida aJUDA A RE-

DUZIR O VOLUME DE FO-

LHAS IMPRESSAS, O QUE 

DIMINUI A QUANTIDADE 

DE ÁRVORES CORTADAS, 

O CONSUMO DE ÁGUA 

E ENERGIA UTILIZADAS 

NA PRODUÇÃO DO PA-

PEL, A EMISSÃO DE GÁS 

CARBÔNICO PROVOCADA 

PELO PROCESSO DE IM-

PRESSÃO E ENTREGA DO 

DOCUMENTO EM CASA E, 

AINDA, A QUANTIDADE 

DE RESÍDUOS GERADA 

PELOS CONTRACHEQUES 

QUE VÃO PARA O LIXO. 

Desde julho, os participantes da CBS 
Previdência passaram a acessar seus 
contracheques pelos caixas eletrônicos 
ou pelas páginas do Internet Banking 
do Santander e do Banco do Brasil. A 
novidade teve o objetivo de agilizar o 
acesso às informações de forma simples 
e segura e ainda colabora com a econo-
mia de recursos naturais e financeiros. 
Os documentos também podem ser vi-
sualizados no site da entidade por meio 
do Autoatendimento. Quem ainda não 
possui o cartão de acesso, deve entrar 
em contato com a CBS por um dos ca-
nais de relacionamento e solicitá-lo. 
No portal, você encontra também um 
passo a passo sobre como acessar os 
contracheques pelos caixas eletrônicos 
e pelas páginas do Internet Banking do 
Santander e do Banco do Brasil. 
Com a mudança, o contracheque men-
sal deixou de ser impresso e enviado 
para a casa dos participantes. 

CBS PREVIDÊNCIA 
IMPLANTA
CONTRACHEQUE
ELETRÔNICO

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

.......................................................
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E
ntre os meses de junho 
e julho foi realizado um 
workshop direcionado a to-
dos os membros dos con-
selhos Deliberativo e Fiscal 

da CBS Previdência. O objetivo era passar 
uma visão geral sobre o sistema previdenci-
ário do país e os principais processos e de-
safios da entidade.
Entre os temas abordados estão os tipos 
de regimes previdenciários existentes 
hoje no Brasil, o papel das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar, 
principais fundações, modalidades de 
planos de benefícios, além de um pano-

rama geral sobre a CBS, com perfil dos 
participantes, resultados financeiros e es-
trutura de governança. 
A capacitação foi formatada para atender 
as premissas do CBS Perto de Você, o 
programa de educação previdenciária e 
financeira da entidade, e é também uma 
forma de aproximar os conselheiros dos 
participantes e, ao mesmo tempo, da 
Diretoria Executiva.
Em 2013, houve uma renovação dos 
membros dos conselhos e o treinamento 
buscou fomentar o conhecimento e 
esclarecer dúvidas.

TREINAMENTO
COM CONSELHEIROS

Workshop passou uma visão geral sobre o sistema previdenciário
do país e os principais processos e desafios da CBS.

wo r ks h o p
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Confira a composição 
atual dos conselhos 

Deliberativo e Fiscal da 
CBS Previdência:

Rosana Passos de Pádua  01 
Alexandra B. de Mello Bichara 03

Bruno Tetner 05
Fanny Solange Busato Batista 07

Joaquim Braz de Oliveira 09
Luis Fernando B. Martinez 11

Luiz Carlos G. Beato Sobrinho 13
Luiz Daury Ferreira Halembeck 15

Marcos Rodrigues Themudo Lessa 17
Raimundo Francisco de Assis B. Gama 19

 Richard Blanchet 21

Alexandre Machabanski 23
José Maria Lopes da Silva 25

Leandro Nunes de Souza Silva 27

24 Evaldo Lannes Marçulo

26 Carlos Eduardo Reis de Souza

28 Marcelo Martins da Fonseca

02 David Moise Salama

04 Marcelo Medina de O. Campos

06 Priscilla Benatti

08 Bruno Araújo da Rocha

10 Carlos Afonso Magalhães

12 Guilherme Alves Hernandes

14 Rinder José Givisiez Junior

16 Tamy Fujiwara

18  Rodrigo Fiorese Castaldeli

20 Sebastião José da Cruz

22 Claudia Maria Sarti

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
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A        CBS Previdência busca sem-
pre aumentar a qualidade dos 
serviços que oferece. Para 
isso, aprimora constantemen-
te seus processos e zela pela 
eficiência e transparência de 
sua gestão. O resultado desse 

empenho é que, mais uma vez, a entidade teve 
seu trabalho reconhecido.  
Com o objetivo de manter a certificação na norma 
internacional ISO 9001, com o escopo “Gestão de 
Benefícios Previdenciais”, a instituição passou entre 
os dias 24 e 26 de julho pela 2ª Auditoria de Recer-
tificação. O processo foi realizado por um auditor 
externo da Bureau Veritas Certification (BVQI), que 
recomendou a recertificação da entidade. 
Essa conquista é fruto do esforço de todos os pro-
fissionais da CBS e reforça o compromisso da en-
tidade com a busca pela excelência operacional.

Fundada em 1947, em Genebra, 

na Suíça, a International Organiza-

tion for Standardization – ISO tem 

a função de promover a normatiza-

ção de produtos e serviços com o 

objetivo de melhorar permanente-

mente sua qualidade. Atualmente, 

mais de 160 países integram a 

ISO, entre eles, o Brasil por meio 

da Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas (ABNT). 

A norma ISO 9001 refere-se espe-

cificamente a sistemas de gestão 

da qualidade e é utilizada hoje por 

mais de 750 mil organizações. Seu 

intuito é melhorar a satisfação dos 

clientes por meio de processos 

consistentes, que possam ser fa-

cilmente medidos e monitorados.

RECERTIFICAÇÃO NA 
NORMA ISO 9001

CBS passa por auditoria 
para manter a certificação 
na norma internacional.

valorizamos
a busca constante

pela exceLência
operacional

O QUE É ISO? 

“

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

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

q ua l i da d e 
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ENTREVISTA

Responsável pela Assessoria de Compliance da 

CBS, a assessora Claudia Pereira dos Reis prepa-

rou os profissionais da instituição para o processo de 

recertificação e acompanhou de perto o trabalho do 

auditor da Bureau Veritas Certification (BVQI). Confira 

sua opinião sobre o bom desempenho da entidade:

Qual a importância de 
manter a certificação
na norma internacional 
ISO 9001?

A manutenção dessa certificação 
representa para a CBS Previdência a 
permanente atualização e aplicação das 
melhores práticas de gestão de documentos 
e processos, resultantes de estudos 
realizados por especialistas internacionais 
de diferentes ramos de atividade. 

Quais os pontos
positivos destacados
pelo auditor?

Os pontos positivos destacados foram:
• Os controles informatizados;
• O comprometimento dos auditados 
com o Sistema de Gestão da Qualidade.

Na sua visão, existem
outros pontos fortes
a serem destacados?

Sim, entre eles:
• O Portal de documentos e a organização 
documental da CBS;
• A ferramenta automatizada de tomadas 
de ação corretivas e preventivas;
• A ferramenta automatizada de 
acompanhamento de reclamações de 
participantes; 
• Os treinamentos internos realizados 
com foco técnico e sistêmico.

Quais quesitos foram 
avaliados ao longo
do processo de 
auditoria?

Como tratou-se de uma recertificação, 
todos os requisitos da norma ISO 9001 
foram avaliados:
• Controle de Documentos e Registros;
• Responsabilidade da direção;
• Gestão de Recursos;
• Realização do Serviço;
• Medição, análise e melhoria.

1
3

42

***

*** ”

q ua l i da d e 
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53
anos

MAIS UM ANO
PARA CELEBRAR

A CBS Previdência completou 53 anos em 17 de 

julho. Ao longo desse período, muitas conquistas 

foram comemoradas e trabalhamos intensamente 

para honrar nossos compromissos e proporcionar 

uma aposentadoria tranquila aos mais de 33 mil 

participantes que nos confiaram seu patrimônio. 

Celebrar mais um ano indica que estamos no cami-

nho certo, porém, os desafios são muitos e ainda te-

mos um longo trabalho pela frente. A construção da 

nossa história é fruto da união e do esforço de parti-

cipantes, assistidos, patrocinadores e empregados e 

agradecemos a todos que compartilharam conosco 

sonhos e conquistas.

A construção dessa história é fruto da união entre

participantes, assistidos, patrocinadores e empregados.

a n i v e rs á r io  c b s



VOCÊ JÁ SABE QUANTO FALTA PARA ATINGIR O LIMITE DE

DEDUÇÃO DE RENDIMENTOS PARA IMPOSTO DE RENDA

RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS PARA O SEU

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR?

set out nov dez

NÃO ESPERE DEZEMBRO CHEGAR 

PARA EFETUAR SUA CONTRIBUIÇÃO 

VOLUNTÁRIA OU ESPORÁDICA

Rendimento total até dezembro2 >> R$ 39.000,00 

(R$ 36.000,00 total salário anual + R$ 3.000,00 PLR)

Total de contribuições permitido pela legislação

para dedução de IR2: 12% >> R$ 4.680,00

Pagamento de contribuições até dezembro3 >> R$ 1.800,00

Valor de contribuição que falta para atingir o limite de dedução 
de IR permitido pela legislação >> R$ 2.880,00

Rendimento total até dezembro2 >> R$ 39.000,00
(R$ 36.000,00 total salário anual + R$ 3.000,00 PLR)

Total de contribuições permitido pela legislação

para dedução de IR2: 12% >> R$ 4.680,00

Pagamento de contribuições até dezembro4 >> R$ 1.950,00

Valor de contribuição que falta para atingir o limite de dedução 
de IR permitido pela legislação >> R$ 2.730,00

Faça seu cálculo no Simulador de Imposto de Renda disponível em 
nosso site: www.cbsprev.com.br

João, um participante fictício, tem um salário mensal1 

no valor de R$ 3.000,00 e efetua somente a contri-
buição básica de 5% para seu plano de benefícios. 
Veja o cálculo que ele fez:

Paulo, outro participante fictício, tem um salário
mensal1 no valor de R$ 3.000,00 e efetua a contri-
buição básica de 5% sobre o seu salário e também 
sobre a sua PLR para o seu plano de benefícios. 
Veja o cálculo que ele fez:

Investimos seu presente
Projetamos seu futuroCentral de Atendimento Telefônico: 08000 26 81 81 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

E-mail: cbsatendimento@cbsprev.com.br  |  Correio eletrônico (Outlook): CBS ATENDIMENTO

1 Considera apenas o salário-base.  |  2 Não estão computados neste valor férias e 13º salário.  |  3 Considera apenas as contribuições básicas.  |  4 Considera as contribuições básicas e PLR. 
 *Os cálculos deste anúncio são meramente ilustrativos e baseados na legislação em vigor, não gerando qualquer direito ou expectativa aos participantes.   |   * Consulte o Regulamento do seu Plano de Benefícios.

Agora que ambos identificaram que ainda têm margem para obter uma maior dedução de Imposto de Renda, re-

solveram distribuir o valor que falta em contribuições voluntárias e esporádicas até dezembro e, assim, desfrutar 

integralmente desta vantagem fiscal, sendo que, no caso do Paulo, será necessário fazer um desembolso menor. 

Se você ainda não contribui sobre o valor da sua PLR, faça como Paulo e inclua essa contribuição no seu plane-

jamento tributário do próximo ano. Dessa forma, você obterá mais vantagem fiscal nas suas declarações anuais 

de Imposto de Renda. 

É uma maneira 
de aumentar o 
valor de seu FGB 
e ajuda a atingir o 
limite máximo da 
vantagem fiscal em 
suas declarações 
anuais de Imposto 
de Renda.

Faça seu cálculo
e solicite em nosso 
atendimento sua 
opção de contri-
buição voluntária 
ou esporádica. Se 
você ainda não 
contribui sobre a 
PLR, lembre-se 
também de solicitar 
esta opção. 
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i n v e st i m e n to S

A incerteza econômica mundial tem sido aflorada 
pelos questionamentos sobre a possibilidade do en-
cerramento do programa americano de recompra de 
títulos, conhecido como QE - Quantitative Easing. O 
presidente do FED, Ben Bernanke, vem enfatizando a 
possibilidade de encerrar o programa governamental 
que ampliou a quantidade de moedas em circulação 
na economia por entender que os indicadores econô-

A volatilidade embutida no 
mercado devido às incertezas 
sobre a manutenção da liqui-
dez econômica promovida pelos 
EUA culminou na perda de atra-
tividade em investimentos nos 
títulos públicos americanos, o 
que ocasionou a elevação abrup-
ta das taxas negociadas nesse 
mercado. Tal movimento afetou 
principalmente os países emer-
gentes, que anteriormente atra-
íam investimentos estrangeiros 
nesse segmento devidos aos ele-
vados retornos que proporcio-
nam, porém, a maior risco.
Assim, a dívida brasileira, como 
de outros países emergentes, ficou 
menos atrativa para os investido-

micos têm apresentado tendência de recuperação, não 
sendo mais necessário o aumento da liquidez financei-
ra da economia americana. No entanto, a redução da 
ajuda financeira poderá impactar no curto prazo, nega-
tivamente, sob os mercados mundiais. Ainda no cená-
rio mundial, a Zona do Euro tem apresentado sinais de 
acomodação, enquanto a China apresentou desacelera-
ção no processo de recuperação da atividade. 

res, o que estimulou a saída do flu-
xo de capital e a elevação do dólar 
contra o real. Esse cenário ocorre 
conjuntamente com a retomada 
do aumento da taxa básica de ju-
ros, com o intuito de conter a in-
flação. Em julho, o Copom decidiu 
aumentar novamente a taxa Selic, 
passando para 8,5% a.a., já acu-
mulando no ano alta de 1,25 p.p., 
e, mesmo com a redução da infla-
ção no mês, o acumulado em 12 
meses manteve-se em 6,27% a.a., 
ainda pressionando o teto da meta 
de inflação, 6,5% a.a..
Porém, apesar das incertezas do 
cenário econômico, os últimos 
meses foram positivos para os in-
vestimentos mobiliários. As taxas 

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

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

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

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

Cenário Internacional

Cenário Nacional

de juros dos títulos públicos im-
putaram expectativas positivas 
dos investidores sobre o controle 
inflacionário e a desvalorização 
cambial foi benéfica para com-
panhias que apresentam receita 
atrelada a moeda estrangeira.  
No entanto, ao mesmo tempo 
em que a desvalorização cambial 
pode ser em alguns casos bené-
fica, passa também a ser preju-
dicial se mantiver a tendência 
ascendente. O real mais barato 
encarece as dívidas atreladas a 
moedas estrangeiras das compa-
nhias e do país e encarece a cesta 
de bens e serviços, pressionando 
negativamente a inflação.

Copom – Comitê de Política Monetária do Banco Central, responsável por determinar as diretrizes da política monetária do país e 

definir a meta da taxa de juros primária (SELIC).        |        FED - Federal Reserve – Banco Central Americano. 

GLOSSÁRIO 
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INDICADORES FINANCEIROS

TABELA DE RENTABILIDADE DOS PLANOS

GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA DOS PLANOS

RENTABILIDADE DOS
RECURSOS GARANTIDORES
PREVIDENCIÁRIOS

3,20%

1,70% 1,16% 0,85% 3,75% 11,52%

1,81% 1,30% 0,85% 4,02% 11,79%

-3,61% -6,14% 1,48% -8,19% 10,90%

-3,93% -6,88% 1,46% -9,23% 9,25%

2,55% 0,61% 6,48% 11,25%

3,45% 2,79% 0,69% 7,07% 12,32%

1,62% 1,79% 0,71% 4,17% 7,24%

1,51% 1,51% 0,50% 3,55% 6,19%

-2,05% -9,16% 1,74% -9,47% -2,58%

Plano 35% da 
Média Salarial

Plano 35% da Média Salarial

Plano Suplementação da Média Salarial Plano Milênio Plano Namisa

Plano Suple-
mentação  da
Média Salarial

Plano Milênio

Plano Namisa

1º tri

1º tri

2º tri

2º tri

jul/2013

jul/2013

acumulado
 2013

acumulado
 2013

acumulado
12 meses

acumulado
12 meses

INDICADORES

PLANOS

MA (INPC + 5% a.a.)

MA (INPC + 4% a.a.)

CDI

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

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

Poupança

IbrX (Bolsa)

36,01 72,97
0,0768,15 80,9231,55 62,34

Acumulado 2013

2% 4%
1%4% 4%2% 3%

RENDA VARIÁVEL
RENDA FIXA IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS + FINANCIAMENTOS

-1,30%

-36,0%

5,29% 7,85%

DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS

1.534,88 1.757,80 5,24
92% 89% 99%

i n v e st i m e n to S

Em milhões de R$ / julho 2013

323,14
91%

7,84
14,78 8,422%
4% 3%
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A Instrução Normativa publicada em abril de 2013

 tem o objetivo de solucionar a questão da bitributação

 no pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria. 

l egis l aç ão
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ENTENDA A IN 1.343 
DA RECEITA FEDERAL

***

***

A Receita Federal publicou em abril a Instrução Normativa (IN) nº 1.343, 
que aborda o tratamento tributário relativo à apuração do Imposto de 
Renda (IR) sobre os valores de aposentadoria recebidos de entidades de 
previdência complementar a título de complementação de aposentado-
ria, resgate e rateio de patrimônio – nos casos de extinção da entidade. 
A IN abrange exclusivamente as contribuições efetuadas pelos parti-

cipantes entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995. Essas contribuições eram tributadas na 
fonte e, novamente, no momento do recebimento do benefício de aposentadoria.
A dupla cobrança fez com que muitos participantes buscassem uma solução por meio de 
ações judiciais e, agora, a IN 1.343 ajudará a encerrar de vez a questão.

Aposentadoria a partir
de 1º de janeiro de 20131

Para quem se aposentou entre 1º de ja-
neiro de 2013 e a data da publicação da 
instrução: a Receita prevê o estorno do IR 
retido nessas parcelas, mantendo-se a isen-
ção nas parcelas futuras até que se atinja o 
montante total da restituição.

Para quem se aposenta a partir da publi-
cação da norma: o benefício já não será 
tributado na proporção das contribuições 
pessoais do período entre janeiro de 1989 e 
dezembro de 1995, até que se atinja o mon-
tante dessa restituição.

A Receita
normatizou
o tema da 
seguinte forma:

l egis l aç ão

A Instrução Normativa publicada em abril de 2013

 tem o objetivo de solucionar a questão da bitributação

 no pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria. 
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QUEM SE ENQUADRA E
 VALORES DE RESSARCIMENTO

Aposentadoria entre 
2008 e 2012

A Receita Federal 
estabeleceu regras 
também para os casos de 
beneficiários de pensão 
por morte e assistidos 
residentes no exterior. 
Se você se enquadra 
nestas opções, confira os 
procedimentos que devem 
ser seguidos:

2 OUTROS
CASOS

Beneficiários de pensão por morte: é pos-
sível retificar a declaração de espólio do 
participante falecido – aquele que gerou o 
pagamento da pensão –, desde que ele tenha 
recebido o primeiro pagamento de benefí-
cio entre 2008 e 2012.

Assistidos residentes no exterior: os apo-
sentados que atualmente moram fora do 
Brasil, cujos benefícios estão sujeitos à tri-
butação exclusiva na fonte, devem solicitar 
a restituição incidente sobre os benefícios 
pagos entre 2008 e 2012 por meio do for-
mulário “Pedido de Restituição ou Ressarci-
mento”, que consta do Anexo I da Instrução 
Normativa n° 1.300/2012, e protocolá-lo na 
sua unidade de domicílio tributário.

A Receita definiu dois processos distintos:

Para quem não tem ação judicial: a solicita-
ção de restituição deve ser feita pelo próprio 
participante da seguinte forma:

    Retificação da Declaração Anual do Impos-
to de Renda de 2012, exercício 2013, deduzin-
do as contribuições realizadas dos rendimen-
tos tributáveis. O valor deve ser lançado como 
“rendimento isento não tributável”.

    Atualização das contribuições desde a data 
da aposentadoria até 31 de dezembro de 2012 
por meio de planilha de cálculo disponi-
bilizada pela Receita Federal em seu site 
(www.receita.fazenda.gov.br).

    Retificação das declarações de anos anterio-
res (de 2008 a 2012), retroagindo até atingir o 
valor total atualizado das contribuições reali-
zadas. Caso ainda haja saldo a ser restituído 
após esses procedimentos, a compensação de-
verá ocorrer nas declarações futuras. 

Para quem tem ação judicial: a solicitação de 
restituição só poderá ser feita após a desistên-
cia da ação, o que depende da fase na qual se 
encontra o processo.

É responsabilidade das entidades fornecer aos participantes que se enquadram na Ins-
trução Normativa nº 1.343 as informações sobre os valores de ressarcimento que devem 
ser lançados nas declarações do Imposto de Renda. 
A CBS Previdência está concluindo os ajustes em seus sistemas para identificar o 
alcance da instrução e disponibilizar aos participantes que se enquadram na norma 
as informações necessárias. 

a

a     

a       

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

..........................................................................................................................
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Se perguntarmos “O que está acontecendo quando alguém reclama de uma dor forte 
no peito?”, certamente a maioria responderá infarto agudo do miocárdio. Já uma per-
gunta um pouco diferente pode gerar dúvidas: “E se, subitamente, uma pessoa parar 
de falar ou perder a visão, a força muscular de um lado do corpo ou ainda a sensibili-
dade?” Nem todos reconhecem estes sintomas como a ponta de um iceberg, no caso, 
o Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

O infarto agudo do miocárdio e o AVC são entupimento de artérias, só que no primeiro 
caso é afetado o coração e, no segundo, o cérebro. Geralmente, ambos ocorrem devi-
do às mesmas causas: pressão alta, colesterol elevado, tabagismo, aumento de peso 
e diabetes. Não é à toa que quem teve um infarto tem risco maior de desenvolver um 
AVC e vice-versa. Assim, todo cuidado é pouco.

No caso do AVC, para não deixar o problema ficar maior, é preciso reconhecer os prin-
cipais sintomas e entender que cada minuto perdido pode fazer diferença na hora da 
recuperação. Além dos já mencionados, são sintomas de um AVC:

- Diminuição ou perda súbita da força na face, braço ou perna de um lado do corpo;

- Sensação de formigamento na face, braço ou perna de um lado do corpo;

- Perda súbita de visão em um olho ou nos dois;

- Alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou compreender a linguagem;

- Dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente;

- Instabilidade, vertigem súbita intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos.

Portanto, fique atendo e, na suspeita de um AVC, procure imediatamente um 
pronto-socorro. Jamais espere para “ver se a sensação passa”.

Fonte: www.minhavida.com.br

Dicas de Saúde
AVC: atendimento rápido faz toda a diferença
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Foi realizada em maio uma 
pesquisa com todos os parti-
cipantes da CBS Previdência. 
Feita por e-mail, ela teve o ob-
jetivo de identificar os princi-
pais assuntos que os partici-

pantes gostariam que fossem abordados de forma mais detalhada pela instituição. O 
resultado vai ajudar também na renovação dos tópicos das palestras do CBS Perto de 
Você, o programa de educação previdenciária e financeira da entidade.
O e-mail enviado continha os 12 temas mais comentados nos canais de atendimento da 
CBS Previdência e o objetivo era que cada um enumerasse os que considerava mais e 
menos importantes.
A entidade recebeu aproximadamente mil retornos e, entre os assuntos mais votados, des-
tacam-se: conceitos de previdência social e complementar, informações sobre investimen-
tos, síntese dos regulamentos dos planos de benefícios administrados pela entidade, de-
monstração dos níveis de contribuição, vantagem fiscal, forma de cálculo dos benefícios e 
direitos dos participantes. 
A partir desse resultado, di-
versas ações estão sendo de-
senvolvidas. Além da estru-
turação de novas palestras 
para o CBS Perto de Você, 
foi feita uma reformulação 
no InvestPrev, o Informativo 
de Investimentos da entida-
de, que ganhou novo layout 
e passou a ser divulgado por 
meio de e-mail marketing 
para todos os participantes. 
Nesse informativo é possível 
encontrar, entre outros as-
suntos, dados sobre o cenário 
econômico e a rentabilidade 
mensal dos planos de benefí-
cios administrados pela enti-
dade. Ao longo dos próximos 
meses, outras ações serão co-
locadas em prática.

PESQUISA COM
PARTICIPANTES

e d u caç ão  p r e v i d e n ci á r i a
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Entenda o sistema 
de Previdência

brasileiro

Ter um futuro tranquilo e confortável, com a possibilidade de manter seu padrão de vida e realizar projetos e viagens, 

é o sonho de qualquer trabalhador. A Previdência ajuda a alcançar esses objetivos, pois é um seguro que garante a 

renda do contribuinte e de sua família na velhice e em casos de doença, acidente, gravidez, prisão e morte.

Atualmente, o Sistema de Previdência brasileiro
é composto por três grandes regimes:

Regime Geral de Previdência Social (INSS): 

Regime de Previdência Complementar:

Regimes Próprios de Previdência Social
dos Servidores Públicos:

administrado por órgão público, recolhe as 

contribuições e paga os benefícios aos traba-

lhadores da iniciativa privada. A contribuição 

é obrigatória.

é um benefício opcional, que proporciona ao trabalhador uma renda extra no momento da aposentadoria. No 

Brasil, existem dois tipos e a contribuição é facultativa em ambos os casos:

Previdência aberta: administrada por bancos ou seguradoras, conta somente com a contribuição do participan-

te.
Previdência fechada: administrada por Entidades Fechadas de Previdência Complementar, serve aos em-

pregados de uma empresa ou entidade. 

Por ser uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), a CBS Previdência está enquadrada neste 

regime. Na próxima edição, você conhecerá melhor as EFPCs.

administrado por órgão público, recolhe as contri-

buições e paga os benefícios aos trabalhadores da 

iniciativa pública. A contribuição é obrigatória.

continua na prómixa edição!continua na prómixa edição!
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