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Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>

Belo Horizonte - Seleção Pública nº 001/2022 - Ofício Comissão 

Pier Domenico Rodrigues Ietto <pietto@icatuseguros.com.br> 8 de julho de 2022 12:30
Para: Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>
Cc: Gleison Pereira <gleison@pbh.gov.br>, Omar Pinto Domingos <omar@pbh.gov.br>, Pedro Queiroz Borges
<pedro.queiroz@pbh.gov.br>, Carolina Angelica Ribeiro Freitas <carolina.angelica@pbh.gov.br>, Eugenio Tadeu possa
<eugeniotadeupossa@gmail.com>, Aparecida Viana <aparecidaviana61@yahoo.com.br>, paulo henrique
<paulohenriquesantosfonseca@yahoo.com.br>, Sergio Egidio <segidio@icatuseguros.com.br>

Prezada Sra. Suely, boa tarde.

 

Em atendimento ao ofício, segue anexo a resposta.

 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

 

Atenciosamente,

 

Pier Domenico Rodrigues Ietto 
Icatu Fundos de Pensão | Atuarial, Precificação e Gestão da carteira

55 (21) 3824-6276

55 (21) 9 7376-7931

Ligação pelo Teams (pietto)

www.icatuseguros.com.br

 

 

De: Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 7 de julho de 2022 11:04 
Para: Pier Domenico Rodrigues Ietto <pietto@icatuseguros.com.br>; Sergio Egidio <segidio@icatuseguros.com.br> 
Cc: Gleison Pereira <gleison@pbh.gov.br>; Omar Pinto Domingos <omar@pbh.gov.br>; Pedro Queiroz Borges
<pedro.queiroz@pbh.gov.br>; Carolina Angelica Ribeiro Freitas <carolina.angelica@pbh.gov.br>; Eugenio Tadeu
possa <eugeniotadeupossa@gmail.com>; Aparecida Viana <aparecidaviana61@yahoo.com.br>; paulo henrique
<paulohenriquesantosfonseca@yahoo.com.br> 
Assunto: Belo Horizonte - Seleção Pública nº 001/2022 - Ofício Comissão
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ATENÇÃO:Este e-mail foi enviado de fora da organização. Não clique em links ou anexos a não ser que
reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
Este comunicado, incluindo seus anexos, é de uso exclusivo do destinatário e pode conter informações confidenciais
e/ou privilegiadas. Se você não é o destinatário designado, qualquer uso, cópia, divulgação, veiculação ou
distribuição é estritamente proibida. Por favor notifique o remetente imediatamente, respondendo este email, apague
esta mensagem e destrua todas as cópias. This communication, including attachments, is for the exclusive use of
addressee and may contain proprietary, confidential and/or privileged information. If you are not the intended
recipient, any use, copying, disclosure, dissemination or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended
recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this communication and destroy all copies.

2 anexos

Summary.pdf 
141K

Resp Ofício 20.2022 - Comissão de Seleção Pública - Belo Horizonte MG 08.2022.pdf 
305K
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