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ECONOMUS - HORA DE FALAR A VERDADE
 
Após paralisação em razão do Coronavírus, que exige cuidado
ainda, o processo eleitoral do Economus foi reiniciado! 
 
A questão do Covid-19 nos ensinou  que para questões complexas
não existem saídas simples. É preciso muita pesquisa, aprofundar
o conhecimento e buscar na ciência as soluções.
Para o Economus, embora os problemas não sejam novos, vale o
mesmo raciocínio. 
 
Muita gente propaga que basta dizer que o Banco é responsável
pelos problemas e a situação está resolvida. Há anos ouvimos este
discurso e nada acontece. É preciso encarar a situação! 
 
O Economus tem um déficit  e nós estamos pagando caro por isso.
Quem está na ativa recolhe mais e quem está aposentado recebe
bem menos do que o previsto. As razões são muitas e conhecidas
de todos. Desde a fundação, quando não se considerou o direito à
sexta parte, depois passou pelo aumento da expectativa de vida,
seguido de inúmeras outras questões, que somadas, levaram a
esta situação.
 
Ao longo do tempo, enfrentamos cada uma destas questões, no
começo com muita dificuldade,   posteriormente,   quando
conquistamos o direito de eleger nossos representantes,   tivemos
mais condições para propor soluções.
 
Nem sempre as soluções encontradas foram as ideais, mas
seguramente foram as melhores possíveis para cada situação! E
mais do que isso, foram propostas amplamente discutidas e
debatidas pelos funcionários.
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É isso que precisamos voltar a fazer neste momento! Mas para
isso é preciso fazer os diagnósticos corretos da situação e buscar
alternativas para os problemas identificados. A partir disso juntar
participantes e assistidos, debater as propostas e encontrar a mais
adequada e possível de ser executada.
 
Me proponho a isso! Não vou aqui fazer promessas para ganhar
votos. Vou fazer aquilo que sei fazer. Trabalhar com todos, com
todas as entidades, sindicatos, andar o Estado, fazer reuniões e
com isso, criar condições para construir saídas que dêem as
condições para continuarmos com nossos direitos garantidos.
 
Quem é contra as negociações está do lado do Banco do Brasil.
Para nós interessa buscar soluções! E isso passa por exigir que o
Banco venha discutir conosco as questões do Economus.
 
Não existe solução mágica. É dever do conselheiro, a partir das
informações que tem, informar a todos os funcionários ativos e
aposentados e construir saídas.
 
Plano de Saúde: O Banco do Brasil, depois de muitas
negociações, aportou na Cassi 1 bilhão de reais. Não pode
continuar havendo tratamento diferenciado entre funcionários
do mesmo Banco. Ou o Banco senta pra conversar sobre o nosso
plano e a sua viabilização, ou então leva todos para a CASSI! 
 
Se você concorda que este é o caminho, conto com seu voto!
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