
CC
om  enorme  prazer  om  enorme  prazer  comunicamos comunicamos 

que no dia 10 de fevereiro de 2022 a que no dia 10 de fevereiro de 2022 a 

Prece assinou a renovação do contra-Prece assinou a renovação do contra-

to de Stand Still por mais 06 (seis) me-to de Stand Still por mais 06 (seis) me-

ses. Isto é, firmou-se um acordo de recebimento ses. Isto é, firmou-se um acordo de recebimento 

de mais R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem de mais R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem 

mil reais) para os planos de mil reais) para os planos de 

benefício da entidade, ou benefício da entidade, ou 

seja, capital do participante seja, capital do participante 

sendo recuperado.sendo recuperado.

Em linha com o explicita-Em linha com o explicita-

do no do no FATO nº 02/2021FATO nº 02/2021, , 

a Prece continua firme na a Prece continua firme na 

missão de recuperação missão de recuperação 

dos valores oriundos das dos valores oriundos das 

Cédulas de Crédito (CCB’s) não honradas Cédulas de Crédito (CCB’s) não honradas 

pela empresa Rio Amazonas S/A (RAESA), que pela empresa Rio Amazonas S/A (RAESA), que 

foram marcadas a zero na carteira de investi-foram marcadas a zero na carteira de investi-

mentos/contabilidade da Prece em 2017.mentos/contabilidade da Prece em 2017.

No ano de 2021 conseguimos recuperar mais No ano de 2021 conseguimos recuperar mais 

R$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos R$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos 

mil reais), totalizando R$ 48.450.00,00 (quaren-mil reais), totalizando R$ 48.450.00,00 (quaren-

ta e oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil ta e oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil 

reais) reavidos desde 2019.reais) reavidos desde 2019.

Portanto, acrescentando os valores dessa re-Portanto, acrescentando os valores dessa re-

novação assinada em 10/02/2022, até junho novação assinada em 10/02/2022, até junho 

deste ano tdeste ano teremos recuperado mais de R$ eremos recuperado mais de R$ 
56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões 
de reais) para os planos de benefícios da de reais) para os planos de benefícios da 
Prece.Prece. Esta conquista da Diretoria de Investi- Esta conquista da Diretoria de Investi-

mentos, apoiada pela mentos, apoiada pela 

diretoria executiva diretoria executiva 

da Prece, permitirá da Prece, permitirá 

injetar liquidez nos injetar liquidez nos 

planos e aumentar a planos e aumentar a 

rentabilidade.rentabilidade.

Por fim, fazemos Por fim, fazemos 

questão de reforçar questão de reforçar 

o compromisso da o compromisso da 

NOVA GESTÃO DA PRECE para com a comuni-NOVA GESTÃO DA PRECE para com a comuni-

cação constante com os participantes e a recu-cação constante com os participantes e a recu-

peração dos créditos não honrados pelos deve-peração dos créditos não honrados pelos deve-

dores, recuperando os valores que são de seus dores, recuperando os valores que são de seus 

planos de benefícios por direito.planos de benefícios por direito.
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