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ANIVERSÁRIO DA SABESPREV
A Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev completou 31 anos de existência no 
último domingo, 20/02.  

Celebrando esse marco e, principalmente, a confiança depositada por sua Patrocinadora e 
seus mais de 21 mil participantes - dentre ativos, aposentados e pensionistas - a Entidade 
promoveu, no dia 18/02, um evento online com todos os seus colaboradores.

O Presidente da Sabesp, Benedito Braga, encaminhou uma mensagem em vídeo de gratidão 
e confiança que emocionou a todos. "Possivelmente a previdência é o maior benefício que nós 
temos para os colaboradores da Sabesp e é, sem dúvida, um grande incentivo para seu empenho 
e dedicação no incansável serviço do saneamento ambiental. A previdência é a garantia de um 
futuro mais tranquilo para os sabespianos, o que possibilita o seu foco e serenidade para 
enfrentar os desafios do presente no nosso trabalho. E tudo isso só é possível porque a Sabesprev 
conta com uma equipe muito competente e muito dedicada", disse.
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Benedito Braga parabeniza os colaboradores da Sabesprev

Os Diretores da Sabesp, Adriano Stringhini,  de Gestão Corporativa, e Osvaldo Garcia, Econômico-Financeiro 
e de Relação com Investidores, estiveram presentes ao evento, bem como, o Superintendente de 
Gestão de Pessoas da Sabesp, Nilton João dos Santos.

Segundo Stringhini, "a Sabesprev representa o pensar no futuro e o cuidar do futuro com carinho. A 
gente tem um lema na CH que é: você cuida da água, a Sabesp cuida de você! E a Sabesprev é certamente 
quem cuidará de você lá no futuro. A ideia do evento é comemorar e celebrar o fortalecimento e a força 
da Sabesprev, que tem dados resultados superiores aos resultados de mercado e também se mantido 
firme e forte".



Na sequência, Garcia ponderou que "em geral, estamos muito mais preocupados com o presente do 
que com o futuro. Assim, damos mais valor ao que consumimos hoje e a aposentadoria é vista como 
algo longínquo. A Sabesprev é a entidade que gere os recursos durante a fase da poupança e continuará 
gerindo durante a aposentadoria. Trata-se de um relacionamento de longo prazo e, portanto, a 
confiança na gestão é fundamental. Neste aspecto a confiança na Sabesprev é total. Esse evento é 
uma oportunidade para reconhecer a importância da Sabesprev e de seus colaboradores".

O superintendente de Gestão de Pessoas (CH), Nilton João dos Santos, também parabenizou os 
colaboradores da Fundação. "É muito bom ver vocês e  os amigos que fiz quando estive na Sabesprev. 
Comemorem bastante, pois os diretores da Sabesp estão apoiando muito a Sabesprev nesta nova 
jornada Sintam-se privilegiados por este momento da Fundação. Como disseram os diretores, temos 
de pensar no nosso futuro que um dia ele chega".

Representando os participantes da Sabesprev, o Presidente da AAPS, José Luiz de Melo Pereira, 
encaminhou um vídeo onde ressaltou ser testemunha da dedicação e busca de bons resultados da 
Entidade. "Acompanhamos desde o início a história da Fundação. Trabalhamos juntos e continuaremos 
assim unidos na superação de desafios para que a Sabesprev possa continuar oferecendo segurança 
e qualidade de vida aos seus participantes. Desejo vida longa à nossa Sabesprev tão imprescindível 
para tantas vidas nessa e nas próximas gerações", afirmou.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Wilson Roberto Tadeu Bernardelli, também deixou seu 
recado de agradecimento. "Gostaria de deixar meus cumprimentos a todos os colaboradores, que em 
última análise, são os responsáveis pela grandeza da nossa Sabesprev". Já o Presidente do Conselho 
Fiscal, Hilton Marioni dos Santos, cumprimentou os profissionais e conselheiros da Fundação, 
afirmando que a Sabesprev está em boas mãos. "A nossa Fundação é forte e conta com a confiança 
da Sabesp e de seus participantes. Nossa Fundação vai comemorar muitos e muitos aniversários 
ainda".
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O presidente da Sabesprev, Roberto Affonso Anciães, falou da importância do relacionamento entre 
a Fundação e a Sabesp. "Quando vim para Sabesprev ressaltei a importância do relacionamento 
harmonioso, colaborativo e transparente com todas as partes interessadas, pois precisamos alcançar 
o nosso objetivo e este relacionamento precisa estar super saudável, principalmente com a sua 
Patrocinadora que, em conjunto com a Fundação, tem o compromisso de oferecer um benefício que 
é fundamental para qualidade de vida dos colaboradores da Sabesp e Sabesprev".

Os empregados da Sabesprev que fizeram aniversário de casa também foram homenageados pela 
Fundação, nesta oportunidade.

Para finalizar a Diretoria Executiva da Sabesprev, formada por Roberto Affonso Anciães e os Diretores 
de Gestão e Previdência, Carla Cristina Silva e Cesar Soares Barbosa apresentaram os projetos dos 
próximos anos, que será iniciado em breve com o Planejamento Estratégico 2022-2025.


