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Prezado Raphael,
Em atenção à sua consulta, informamos que a PREVI fechou 2015 com um déficit conjuntural que não traz impactos para os associados em 2016. A depender do resultado de 2016, a Entidade implementará um plano de equacionamento a partir de 2017.
Ressaltamos que os ativos da PREVI são sólidos e já apresentaram rentabilidades positivas no primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2016, superando a meta atuarial do período e revertendo parcialmente o déficit de 2015. A PREVI nunca passou por um
equacionamento de déficit.
Gentileza creditar nosso posicionamento à assessoria de imprensa da PREVI.
Atenciosamente,
Marcele Fernandes
PREVI / Comunicação e Marketing
marcele@previ.com.br
(21) 38701081
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Fale com Assessoria VALE ESTE  Matéria sobre Previdência do Rio
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Raphael Kapa
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Telefone:
(21) 997472010
Mensagem:
Prezados, tudo bem? sou repórter da Agência Lupa e estou fazendo uma matéria sobre a possível mudança na previdência do Rio. Para isso, estou comparando alguns pontos com outras previdências. Por isso,
tenho uma dúvida: A Previ, quanto está em desequilíbrio, passa a contar com a colaboração do próprio aposentado? Caso a resposta seja positiva, o percentual dessa contribuição é de quanto? Meu deadline é
até amanhã de manhã. Obrigado,

_________________________________
Esta mensagem e qualquer arquivo transmitido por ela podem conter informações restritas ou confidenciais e se destinam ao uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem foi endereçada. Se você não é o destinatário intencional, ou acredita que pode ter
recebido essa mensagem por engano, favor notificar imediatamente o remetente e apagar essa mensagem do seu sistema. O uso, a divulgação ou a cópia indevida do seu conteúdo é estritamente proibido.
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