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Empréstimo

Prorrogação de isenção do IOF até dezembro
Na última semana, o Governo prorrogou a
alíquota zero para o Imposto sobre
Operações

Financeiras

(IOF),

nas

operações de crédito. O decreto foi
publicado em edição extra do Diário
Oficial da União, leia AQUI.

Essa é a segunda vez que o governo prorroga a isenção como medida de combate
à crise gerada pela pandemia da covid-19. Em julho, o governo estendeu a
prorrogação por 90 dias. Com a nova prorrogação, a medida vale até 31 de
dezembro.

A alíquota zero de IOF foi anunciada, pela primeira vez, em abril para aliviar o crédito
a pessoas físicas e empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Se você precisa de um empréstimo, aproveite o período de taxa zero e solicite
uma simulação por e-mail, clicando abaixo.

LGPD

Política e programa de proteção de dados são aprovadas
O Conselho Deliberativo do Cibrius
aprovou, no último dia 30, a Política de
Proteção de Dados Pessoais e Programa
de Governança e Proteção de Dados
Pessoais. Esses dois instrumentos são os
norteadores da proteção dos dados
pessoais no âmbito do Instituto, no que se refere aos preceitos da Lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Neles constam regras, princípios e práticas relativas ao sigilo e à confidencialidade,
boa-fé, finalidade, adequação e necessidade, livre acesso, segurança, prevenção e
não discriminação, de modo a preservar a transparência ao titular sobre o
tratamento de seus dados pessoais, conforme as melhores práticas de governança
e mitigação de riscos.

Além desses instrumentos, o Cibrius tem aprimorado cada vez mais seus controles
internos, de forma que dados pessoais sejam tratados desde a sua coleta até o seu
arquivamento ou eliminação, com a finalidade especifica de cumprimento do
contrato previdenciário, atuando em sua proteção com ações preventivas,
educacionais e organizacionais, e no aprimoramento da cultura de privacidade e
proteção de dados pelos colaboradores da Entidade e/ou profissionais que agem
em seu nome.

Em breve publicaremos mais notícias sobre o tema!
Campanha

Outubro Rosa

Saindo do mês do Setembro Amarelo onde discutimos suicídio e saúde mental,
entramos em mais uma campanha com o objetivo de dar visibilidade para a saúde
da mulher e trazer a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, o
Outubro Rosa.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 66.280 de novos casos em 2020,
porém se diagnosticado em fase inicial tem até 95% de chance de cura. É importante
lembrar que apesar de representarem apenas 1% dos casos, homens também
podem vir a desenvolver a doença.

Essa semana no Instagram do CIBRIUS estamos apoiando a campanha trazendo
informações e conteúdo relevante sobre o que é o câncer de mama, prevenção e
causas. Confira.
Nossos canais

Novidade na comunicação: WhatsApp Business

O CIBRIUS está trabalhando para melhor
atender aos seus participantes e por isso
estamos reestruturando alguns canais.
Nesta segunda-feira, 05, fizemos a
transição do WhatsApp convencional de
atendimento para o WhatsApp Business.

Nosso objetivo é oferecer um melhor
atendimento e facilitar o acesso à
informação, mantendo o mesmo número.

Quais os benefícios do WhatsApp Business?
Através dele os nossos participantes poderão ter acesso ao horário de
funcionamento, localização da nossa instituição, e-mail corporativo e link do site.
Além de atendimento ao público, o nosso WhatsApp também serve como mais um
meio para envio de documentos e canal de notícias.

Precisa de atendimento rápido ou quer fazer parte do nosso canal de notícias?

WhatsApp

Nossos canais de comunicação

