
   
   
   












   







Indicadores do Plano Multifuturo I - Março/2018

Patrimônio Superávit Pagamento
Participantes Aposentados Pensionistas Total

do Plano do Plano de Benefícios
5.6383.254R$ 1.212.897.545,41 R$ 63.173.616,01 R$ 7.041.117,91 2.255 129
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