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desafiados. Saímos campeões.
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Um ano concedendo aposentadorias. 
Um ano de conquistas para os servidores.

Após cinco anos de existência, a Guarujá Previdência

passou a conceder suas primeiras aposentadori;as

voluntárias. Este é um momento há muito esperado

pelos servidores municipais. Logo no primeiro

mês - janeiro de 2018 - foram mais de duzentos

pedidos, que aos poucos se transformaram em

aposentadorias ou abonos de permanência.

Como tudo que é novo, sofremos resistências,

testes e aprovações. Tudo isso em um ano difícil1

após a troca de governo e de gestão. Mas aos

poucos avançamos juntos por cada etapa desta

jornada. As ações mudaram, a gestão ficou mais

participativa, servidores e conselhos contribuindo

com ideias - algumas até simples - mas com

efeitos enormes, como por exemplo alinhar a

data de pagamento de benefícios com a prefeitura

e a câmara de Guarujá. Nada é por acaso, e com<3

fruto do trabalho desenvolvido, pudemos participar 

do concurso nacional de boas práticas da ANEPREM, 

ficando em terceiro lugar, com direito a apresentar 

um painel no evento com mais de 1500 participantes 

de todo o Brasil. Servimos de exemplo e fomos 

destaque nacional. Tudo isso graças aos trabalhos 

desenvolvidos por toda equipe.

Este será um ano desafiador, principalmente 

para a Escola da Previdência, que terá diversas 

atividades de pré e pós-aposentadoria. Seja 

ajudando os servidores em sua passagem para 

a inatividade com planejamento e qualidade, seja 

incentivando os novos aposentados a cuidarem 

de sua saúde. Estamos preparados. A defesa dos 

interesses dos servidores públicos de Guarujá e 

sua previdência continua em 2019.

Everton Sant’ ana, Presidente 
da Guarujá Previdência



Investimentos

Vencemos a meta em 
um ano desafiador

P T /
/

RETORNO X META ATUARIAL -
2018
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Retorno acumulado de 103,4 % da Meta Atuarial ao 
longo ano

* 9,58%
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Guerra comercial, greve dos caminhoneiros, 

crises financeiras e, claro, eleições 

presidenciais. 2018 foi um ano peculiar 

para a gestão dos investimentos dos 

regimes próprios de previdência.

Com a taxa básica de juros - Selic - em 

baixa (fechou 2018 em 6,5% ao ano), os 

institutos tiveram que recorrer a uma 

maior exposição à renda variável (fundos 

de ações) na batalha para alcançar a 

meta atuarial necessária para garantir 

no tempo a capacidade de pagamento 

dos benefícios previdenciários.

A Guarujá Previdência tinha uma meta 

atuarial desafiadora em 2018: 9,58%

(INPC + 6%).

E foi com uma sólida política de 

investimentos e um comitê preparado 

- e sempre antenado às oportunidades 

do mercado financeiro - que 0 instituto 

conseguiu superá-la. A autarquia 

alcançou retorno de 9,94% em 2018.

E 0 desafio de 2019 já começou. A Selic 

continua em baixa enquanto a economia 

do país espera por importantes reformas.

É neste cenário que nossa equipe está 

de olho nas melhores oportunidades 

para a sua previdência.

Os servidores municipais podem 

acompanhar esta jornada no site da 

Guarujá Previdência, em nosso Portal 

da Transparência.



Uma autarquia mais transparente e democrática
Vem  aí!

ESCOLA DE PREVIDÊNCIA
O novo Programa de Pré-Aposentadoria 

começa uma nova jornada. Sob demanda, 

agora as turmas contam com uma 

introdução à educação financeira.

E claro, nossos analistas estão a postos 

para tirar todas as suas dúvidas sobre 

aposentadoria no regime próprio.

CONTEÚDO
A Pós-Aposentadoria também está no 

radar da Escola de Previdência. Eventos 

de interesse dos servidores aposentados 

passam agora a ser divulgados pela 

autarquia. E em breve teremos nossos 

próprios eventos voltados aos inativos. 

Fique de olho nas nossas redes para 

não perder nada!
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MAIS TRANSPARÊNCIA

A Guarujá Previdência com eça um a nova 

fase na com unicação com seus segurados 

Esse Boletim Informativo e os próxim os 

que virão continuam  no nosso site em 

vídeos que atualizarão os servidores. E 

vem m ais por aí...

Siga-nos nas redes sociais: 
facebook.com/guarujaprevidencia & Instagram.com/guarujaprevidencia



Sônia Alencar 
Professora
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José Benedito Teotônio 
Escriturário
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Uma casa para o

SERVIDOR

2018 foi um ano de acolhimento 
para a Guarujá Previdência. 
Recebemos os servidores que 
estavam prestes a se aposentar 
e tiramos suas dúvidas nos nossos 
plantões. Esta galeria é uma 
homenagem aos servidores que 
estiveram na autarquia e nos 
ajudaram a prestar serviços cada 
vez melhores.

Jornalista Responsável: 
Jeferson Peres

Rildo de Araújo 
Vigilante
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