REV

SP
BANE

ELEIÇÕES PARA O COMITÊ
GESTOR DO PLANO II
DIJALMA Alves de Carvalho
Está aposentado desde o ano
de 2000 no Plano II, no cargo
de Coordenador Administrativo
do DEFIN. Entrou no Banco em
29/11/77 na letra H.
Exerceu o cargo de Diretor
Financeiro da ABESPREV no
período de janeiro/2006 a
dezembro/2011.
É Conselheiro Titular da AFABESP
e Conselheiro Efetivo da
ABESPREV. Participa do Comitê
Gestor do Plano II na qualidade de
Suplente.

Comitê Gestor é um óórgão extremamente importante para qualquer plano.
Tem a função de fiscalizar, analisar as contas,
opinar e solicitar o saneamento de eventuais irregularidades cometidas durante a gestão do Plano.
No próximo dia 1.º de março começarão as eleições
destinadas a eleger os colegas que nos representarão no Comitê Gestor do Plano II.
Vamos eleger pessoas comprometidas com a solução dos problemas que vem atingindo todos os participantes do Plano II.
Segue abaixo o modelo de cédula com nossos canJACIRA Miranda dos Santos
didatos já assinalados.

O

DIJALMA Alves de Carvalho

É aposentada pelo Plano II.
Foi admitida em dezembro de
1987 como Escrituraria.
Trabalhou como caixa, Gerente
de Contas, Gerente de Produção,
tendo se aposentado no cargo de
Gerente Preferencial em 2009.
Vem atuando como Suplente do
Comitê Gestor do Plano II.
Tem formação universitária em
Letras com ênfase em Inglês.

ELIANA DANZA Monteiro
JACIRA Miranda dos Santos

ELIANA DANZA Monteiro

Está na estabilidade provisória,
devendo se aposentar nos
próximos meses. Ingressou no
Banco em setembro de 1987
como Escriturária. Exerceu os
cargos de caixa, SubChefe de
Serviço, Supervisor e Gerente
Adjunto de Agência. Ocupa hoje o
cargo de Gerente de Atendimento.
É participante do Plano II, tendo
como objetivo acompanhar e lutar
pela manutenção do Plano.
Tem formação superior em
Matemática.
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PLANO II TERÁ A
ASSEMBLEIA MAIS
IMPORTANTE DA SUA
HISTÓRIA!

VOCÊ
V
Ê TA
TAMBÉM É RESPONSÁVEL
PELA SAÚDE DO PLANO II
No dia 15 de fevereiro o Conselho Deliberativo do Banesprev reuniu-se extraordinariamente para tratar do
equacionamento do déficit do Plano II.
E contra os votos dos Conselheiros Eleitos, os representantes do Banco e do Banesprev decidiram que haverá
cobrança extraordinária para todos os participantes do Plano II, a partir de abril próximo, sejam eles da ativa ou
já aposentados, independentemente do resultado da Assembleia.
SERVIÇO PASSADO
Todos os documentos conhecidos do Plano II, desde balanços, estudos atuariais, pareceres, atas, regulamentos
etc. foram analisados.
Dessa análise ficou claro que, em nenhum momento o Banespa, entre 23/05/1975 ( data em que foi alterado o
Regulamento do Pessoal) e fevereiro/1987 (data da criação do Banesprev e do Plano I) recolheu as contribuições
referentes a esse período para o Plano I, do qual, posteriormente, houve a migração para o Plano II.
Para nós é óbvio que o Banco tem responsabilidades com relação ao serviço passado do Plano II, pois essa
responsabilidade já existia com relação ao Plano I.
Infelizmente, nos Acordos Coletivos de 1992 e 1993 e no Regulamento do Plano II, de acordo com o Banco e o
Banesprev, “não existe um compromisso formal por parte da patrocinadora acerca dessa responsabilidade.”
É nessa ausência que o Banco vem se apoiando para negar-se, sistematicamente, a aportar o valor referente ao
serviço passado e cobrir o déficit do Plano II.
IMPORTÂNCIA DA ASSEMBLEIA
A Assembleia convocada pelo Banesprev para o dia 17 de março é, seguramente, a de maior importância para a
manutenção e saneamento do Plano II.
Nessa Assembleia serão debatidos todos os temas e problemas que vem afligindo o Plano.
Você, participante do Plano II, tem o dever de comparecer e levar sua opinião de modo que a decisão tomada
seja a melhor para todos.
Para melhor se informar sobre esses assuntos que apresentam-se com alguma complexidade, a Afabesp colocou
em seu site www.afabesp.org.br um extenso trabalho em que são abordados e tratados temas de extrema relevância
para o entendimento do déficit.

NÃO ESQUEÇA!
VOCÊ TEM UM COMPROMISSO
NO DIA 17 DE MARÇO!
ASSEMBLEIA DO PLANO II
NO
N ESPORTE CLUBE BANESPA,
ÀS 9 HORAS.

