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Prezado Senhor , 

 
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. ("Rota das Bande ira s"), 
pessoa jurídica de direito privado, inscr ita no CNPJ/MF so b  o  nº 10. 647.979/0001-48, 
vem, por meio de se u(s) representante(s) legal(is) que ao final sub sc reve(m), em atenç ão 
ao dis posto no inci so I elo Art. 6º da Resol ução CNPC nº 11 , ele 13/05/2013, e com bas e 
na Clá us ula 8ª do Convênio de Adesão  firmado  em 27/05/2009,  comuni car sua decisã o 
de  retirar-se  do   Plano   de   Benefícios   Vexty   (" Plano "),   inscrito   no   CNPB   sob   o 
nº 1994.0040-29 e admini strado por essa Entidade,  com  a  conse quente  rescisão  do 
referido Convênio. 

 
Neste sentid o, esclarece que, após operação societária envol vendo o se u grupo 
econômico, análise do mercado e com objetivo de facilitar o gerenciamento e dar aos 
partic ipantes e assistido s mais oportunidade de gestão elos seus rec ursos acumulados no 
plano de prev idência, a Rota das  Bande iras,  com  a  assess oria  de  consultoria 
especia li zada e embasada em estud os técnico-atuariai s e jurídico s, dec idiu dar 
continuidade ao seu programa de previdência complementar por meio da contratação de 
um PGBL - Plano Gerador de Ben efício Livre e de um VGBL - Vida Gerador de 
Benefício Livre (averbado) , os quai s são operados por Entidades Abertas. 

 
Oportunamente , propõe o dia 30/06/2020 como Data-Base para os cálculos referenciais 
que servirão para a instrum entalização do respectivo processo de retirada. 

 
Pelo exposto, soli ci    l     s ejam  adotadas as provid ências  necessári as para a formalização 
do respect ivo pr cesso d reti rada , o qual deverá ser conduzid o e sub meti d o à ap rovação 
da  autoridad   governam   ntal  competente,   em  conformidade   com  a   Resolução   CNPC 
nº 1 1, de 3/05/2013, legislação corre lata, e permanece à dis posição para demai s 
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