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Plano de Gestão

Previdência
- Manutenção dos procedimentos de gestão implantados a partir de 2016 para impedir a
repetição de procrastinações de ajustes, com objetivo de assegurar transparência,
estabilidade e previsibilidade do recebimento de aposentadoria complementar dos
Participantes;
- Tratamento equânime a todas as massas de Participantes do Plano Regulamento Geral –
Grupo C, cujas características de plano saldado, fechado e maduro (fase de desinvestimento
para pagamento das aposentadorias) limitam exposição a riscos e potencializam
transferência de riquezas entre Participantes.
Saúde
- Ações de diminuição de custos por meio de programas de reeducação de utilização do plano,
de incentivo as práticas de prevenção a doenças e da introdução da medicina familiar que
presta assistência de forma continuada, integral e abrangente, centrada na pessoa, com
foco na família;
- Manutenção da qualidade dos serviços prestados aos usuários dos planos de saúde;
- Medidas no que couber do compartilhamento de responsabilidade do Patrocinador como
contribuinte financeiro no custeio dos planos de saúde a aposentados.
Governança
- Retomada de proposta rejeitada no conselho de alteração do Código de Conduta que limita
divulgação de atuação de conselheiros aos Participantes em ambiente público, redes sociais
e demais meios de comunicação.
- Alteração estatutária acerca dos requisitos para mandatos de Diretores, incluindo a
possibilidade de Participantes aposentados ou não sem vínculo empregatício vigente com o
Patrocinador, considerando o perfil da massa.
- Renovação do compromisso de ficar permanentemente à disposição das entidades
representativas de participantes (sindicatos e associações)

