
CC
om enorme satisfação a om enorme satisfação a DIRETORIA DE INVESTIMENTOSDIRETORIA DE INVESTIMENTOS vem informar a todos seus par- vem informar a todos seus par-
ticipantes e colaboradores, que os ticipantes e colaboradores, que os planos PRECE I, II e CVplanos PRECE I, II e CV receberam, no dia 11/05/22,  receberam, no dia 11/05/22, 
mais de 4,3 milhões de reais, que serão distribuídos aproximadamente em 3 milhões de mais de 4,3 milhões de reais, que serão distribuídos aproximadamente em 3 milhões de 
reais para o PRECE CV e 1,3 milhão de reais para o PRECE I/II, oriundos de dividendos da reais para o PRECE CV e 1,3 milhão de reais para o PRECE I/II, oriundos de dividendos da 

debênture da CRT - Concessionária Rio Teresópolis. Este recebimento equivale a cerca de 17% do debênture da CRT - Concessionária Rio Teresópolis. Este recebimento equivale a cerca de 17% do 
valor do ativo em carteira (cerca de 25 milhões de reais), ou seja, os dividendos representam uma valor do ativo em carteira (cerca de 25 milhões de reais), ou seja, os dividendos representam uma 
significativa receita para os planos de benefício da entidade.significativa receita para os planos de benefício da entidade.

A A NOVA GESTÃO DA PRECENOVA GESTÃO DA PRECE comemora mais esta conquista. Além disso, fazemos questão de  comemora mais esta conquista. Além disso, fazemos questão de 
reforçar aos nossos colaboradores e participantes, o compromisso de continuar trabalhando muito, reforçar aos nossos colaboradores e participantes, o compromisso de continuar trabalhando muito, 
não só para novos recebimentos e recuperação de valores oriundos dos defaults, como também não só para novos recebimentos e recuperação de valores oriundos dos defaults, como também 
para a transformação da nossa entidade, tornando-a cada vez mais transparente, segura e eficiente.para a transformação da nossa entidade, tornando-a cada vez mais transparente, segura e eficiente.
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     PRECE RECEBE MAIS DE 4,3 MILHÕES DE 
REAIS PARA OS PLANOS DE BENEFÍCIOS
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