
 

Prezados participantes, assistidos e patrocinadores, 

 

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2020 

 

Tendo em vista o contexto de epidemia do COVID-19 (Coronavírus) no Estado do Rio de Janeiro, 

no Brasil e no mundo, a RJPrev gostaria de informar os seguintes procedimentos adotados pela 

entidade: 

 Direcionamento da equipe técnica para o regime de home office desde o dia 16/03/2020; 

 Suspensão dos atendimentos presenciais aos participantes e assistidos e da agenda de 

cursos e palestras, que será postergada e reestruturada, com retomada a depender da 

evolução do cenário.  

 Reuniões dos órgãos estatutários, comitê de investimento, diretoria executiva e demais 

grupos de trabalhos realizadas por meio virtual remoto; 

 Reforço nos canais de atendimento remoto aos participantes e assistidos e comunicação 

aos colaboradores sobre a adoção das recomendações do Ministério da Saúde em relação 

ao COVID-19. 

Dessa forma, acreditamos estar colaborando com a redução da velocidade de propagação da 

pandemia, sem, contudo, afetar o funcionamento regular da entidade. Adicionalmente, estamos 

em contato permanente com nossos principais parceiros (custodiante, gestores de recursos, 

contabilidade, atuária e demais prestadores de serviços) no sentido de averiguar as providências 

por eles implementadas e eventuais medidas conjuntas que possam ser necessárias para assegurar 

a fluidez normal das atividades da RJPrev. 

A crise internacional gerada pela pandemia do novo Coronavírus provocou oscilações no mercado 

financeiro no Brasil e no mundo. A totalidade da carteira da RJPrev está alocada em ativos de 

renda fixa lastreados em títulos públicos, que são ativos que oferecem menor volatilidade se 

comparados a outros ativos de maior risco.  

Mesmo assim, neste momento, faz-se necessário calma e serenidade para que uma eventual queda 

na rentabilidade não seja efetivamente incorporada ao patrimônio da entidade, evitando assim 

decisões precipitadas. 

Assim, a equipe da RJPrev está preparada para agir com parcimônia e cautela, evitando a 

realização de movimentos prematuros e abruptos no portfólio da entidade. É importante ressaltar 

que os investimentos da RJPrev são de longo prazo, para pagamento de benefícios futuros, o que 

permite analisar e atuar com mais serenidade durante o desenrolar desta crise. 

A entidade está continuamente em processo de revisitação da sua Política de Investimentos, de 

forma a contemplar a situação do mercado e as expectativas da RJPrev para o novo contexto. 

Assim, norteados pelas melhores práticas do mercado e pelas análises econômicas diárias de 

nossa equipe, o portfólio está sob constante cuidado e escrutínio ininterrupto em busca de 

investimentos que obedeçam aos critérios estabelecidos na Política de Investimentos e 

apresentem relação risco/retorno condizentes com os objetivos da entidade. 

Aos participantes e assistidos, pedimos que observem as medidas recomendadas pelo Ministério 

da Saúde                  https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Cartilha-

CoronaVamosNosProgeter-v10-0504-compactado-2.pdf) 

Dessa forma, colaboraremos a nível individual e coletivo para que nosso ativo mais precioso seja 

preservado neste momento de calamidade: vidas. 

Reforçamos que todos os nossos canais de comunicação estão funcionando normalmente, e 

permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e sugestões. 
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