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Previnforme 600 - 13/5/2022 
   

 

Previnorte realizou live sobre investimentos 
   

 

     Na manhã do dia 11/5/2022, a Previnorte realizou uma live sobre 

Investimentos, para apresentar os resultados do 1º Trimestre de 2022. O evento 

foi organizado em parceria com o patrocinador Eletrobras Eletronorte e foi 

enviado convite, por e-mail, para todos os participantes. 

  

    O diretor de Gestão Corporativa da Eletrobras Eletronorte, Wanderley Uchoa, 

representando o diretor Presidente Roberto Parucker, fez a abertura do evento. 

Em seguida, o diretor Financeiro da Previnorte, Marcus Cerqueira, iniciou 

reforçando sobre os canais de comunicação e relacionamento com a 

Previnorte. 
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     Dando continuidade, o diretor fez uma apresentação explicativa, didática e 

detalhada sobre os resultados dos investimentos da Previnorte durante o 

primeiro Trimestre de 2021, bem como esclareceu sobre como se dá o 

processo de investimentos, a participação da equipe, do Comitê de 

Investimentos, da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, finalizando 

com a Gestão de Riscos. 

  

     O diretor Marcus informou sobre o envio por e-mail da carta aos 

Participantes, que também está disponível no site da Previnorte, explicando 

detalhadamente o resultado dos investimentos no 1º Trimestre de 2022. Ao final 

do evento, foi aberta a oportunidade para perguntas e muitos participantes 

puderam compartilhar suas dúvidas, contando inclusive com esclarecimentos 

do presidente da Previnorte, José Antonio Corrêa Coimbra, bem como do 

diretor de Benefícios, José Henrique Pereira Beltrão. 

  

     Mais de 200 pessoas assistiram ao evento e a apresentação também está 

disponível no site da Previnorte. Clique aqui para ver. 

  

     Se você não pôde assistir à live e participar, fique tranquilo porque o evento 

foi gravado e será disponibilizado em breve. 
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