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Boletim fundação

Como todos têm acompanhado, a pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) trouxe desafios inéditos para o mundo, com mudanças 
drásticas na vida da população, passando por hábitos de higiene, 
forma de trabalhar, de estudar e até de se relacionar. 

É natural que mudanças tão abruptas causem impactos também  
nos mercados financeiros e de investimento, com forte instabilidade 
e sucessivas quedas de rentabilidade, como temos observado.

Os efeitos negativos estão sendo sentidos em TODOS OS TIPOS 
DE INVESTIMENTOS - pessoais e empresariais - trazendo grande 
apreensão à vida dos cidadãos,  incluindo os participantes de 
fundos de pensão.

Mas a minha mensagem aqui é de TRANQUILIDADE E CONFIANÇA 
com relação ao patrimônio dos Planos Previdenciários da 
Sabesprev. Mesmo com o impacto imediato nos preços dos 
ativos,  há  recursos e liquidez suficientes para honrar todos os 
benefícios de nossos assistidos até o retorno da normalidade, 
mesmo que isso se prolongue por um período mais longo.

A nossa gestão de investimentos é profissional, experiente e está 
apoiada pelos melhores gestores e consultores do mercado. Além 
disso, nosso portfólio é DIVERSIFICADO. 

Estamos acompanhando tudo e fazendo os movimentos necessários para 
nos defendermos e aproveitarmos as oportunidades que surgirem.

1. COMO VOCÊ AVALIA O ATUAL CENÁRIO? 

- Reforçou o Presidente da Sabesprev durante a entrevista

“HOJE, O RESULTADO HISTÓRICO 
CONSOLIDADO DOS TRÊS PLANOS 
PREVIDENCIÁRIOS JUNTOS É TRÊS 
VEZES MAIOR DO QUE A META 
ATUARIAL DO PERÍODO. EM 2019, 
APENAS COMO EXEMPLO, ALGUNS 
DOS NOSSOS PLANOS ALCANÇARAM  
22% DE RENTABILIDADE”
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SABESPREV, COVID-19 E A CRISE ECONÔMICA  

Walter Sigollo, presidente da 
Sabesprev, concedeu uma entrevista  
sobre o atual momento de incertezas 
econômicas. 

Também falou sobre a gestão 
dos investimentos dos Planos 
Previdenciários e passou uma 
mensagem de tranquilidade sobre 
a normalidade dos pagamentos dos 
benefícios durante toda a crise.
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3. O QUE OS PARTICIPANTES 
PODEM FAZER?

2. COMO A SABESPREV ESTÁ 
TRABALHANDO NESSE MOMENTO?

Com relação à performance dos investimentos em 
momentos de crise é preciso manter a serenidade, 
uma vez que os investimentos em PREVIDÊNCIA 
OBJETIVAM RESULTADOS DE LONGO PRAZO E, 
COMO DITO ANTERIORMENTE, OS RESULTADOS DA 
SABESPREV AO LONGO DO TEMPO SÃO MUITO 
SUPERIORES À META ATUARIAL. 

Enquanto cidadãos, temos que contribuir com as 
medidas recomendadas para que tudo volte à 
normalidade o mais rápido possível.

Toda a nossa equipe está trabalhando em home office. 
Foi feito um enorme esforço para garantir a segurança 
dos nossos empregados, participantes e assistidos. 

Atualmente a sede da Sabesprev está fechada, com 
exceção das quartas-feiras quando uma pessoa está 
disponível para receber as documentações dos participantes. 

Na mesma linha, o atendimento pessoal foi suspenso 
temporariamente. Novos canais de comunicação 
foram criados como: atendimento via Whatsapp 
(11-97333-8190) e aplicativo mobile (Sabesprev = 
disponível na Playstore). 

COMO AJUDAR O BRASIL E O 
MUNDO A PASSAR PELO        
NOVO CORONAVÍRUS?

1 - Evite contato físico (beijo, abraço e aperto de mão) 
ao cumprimentar alguém;

2 - Evite tocar o rosto com as mãos não higienizadas;

3 - Não compartilhe objetos pessoais;

4 - Lave as mãos com maior frequência e use álcool gel 
70% quando não puder fazê-lo;

5 - Evite aglomerações de pessoas; 

6 - Siga a etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar não 
use as mãos, cubra o nariz e boca com a parte interna 
do braço ou lenço de papel descartável;

7 - Não propague fake news. Consulte as fontes das 
informações e não colabore com o pânico; 

8 - Visita aos grupos de risco podem esperar; 

9 - Esteja sempre alerta. Se souber de algum caso: 
Reporte! 

10 - Siga todas as recomendações oficiais.
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