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em quem defende o

Vote ECONOMUS
E

ntidade é patrimônio dos
Associados e tem de ser
fortalecida enquanto não
conquistamos Cassi e Previ
para todos.
A assistência à saúde e a complementação da aposentadoria são as
finalidades principais do Economus
desde a sua criação. Nesse momento
de incertezas, quando não se sabe
quando e como os trabalhadores da
antiga Nossa Caixa terão direito à Cassi e à Previ, é essencial que a entidade
seja defendida e fortalecida por todos.
Daí a importância de os participantes da ativa e aposentados participarem do processo eleitoral que definirá
os novos integrantes dos conselhos
Deliberativo e Fiscal. A votação ocorre
de 23 de abril e 12 de maio.
Os sindicatos filiados à FETEC-CUT/SP apoiam a candidatura de
Adriana Ferreira para o Conselho
Deliberativo.
Um dos compromissos de Adriana
é dar total transparência nas discussões e decisões que são tomadas no
Economus e que afetam direta ou
indiretamente a vida de todos os participantes ativos e aposentados. “Vou me
empenhar para que os trabalhadores
voltem a ter voz na entidade. Eles não
podem ficar reféns de decisões que
comprometem sua qualidade de vida,
o atendimento à saúde e ao nosso
Plano de Previdência Complementar.
Meu compromisso é pela transparência
total, divulgando as atas das decisões
e os votos de cada um dos integrantes
dos conselhos para que saibam quem
está ou não a seu lado”, afirma.

Quem é Adriana
Adriana Ferreira ingressou na Nossa Caixa
há 13 anos e atualmente ocupa a função
de gerente de relacionamento. É formada
em Administração, com especialização
em Gestão Financeira, além de possuir
as certificações CPA10 e CPA20. Diretora
do Sindicato dos Bancários de São Paulo,
Osasco e Região, também é conselheira da
Anapar (Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão).

Outras propostas
Gestão
financeira

Transparências relativas ao déficit das pendências financeiras do plano de benefícios. Responsabilização do BB
pelos déficits acumulados devido à má administração.
Nesse sentido, a Anapar (Associação Nacional dos
Participantes dos fundos de pensão) move ação contra
o Economus e governo estadual.

Novo
FEAS

Maior transparência sobre a situação do plano e aprofundar os debates sobre o NOVO FEAS para melhorá-lo.
Os aposentados não sabem como é feita a avaliação
atuarial e, muitas vezes, são pegos de surpresa com
mudanças de percentuais.

Assistência
à saúde

Agilizar a autorização de exames e procedimentos.
Diversos funcionários reclamam que chegam a ficar de
três a quatro horas num hospital.

Fim da
cobrança
de exames

Outro problema recorrente é a cobrança de materiais e
procedimentos quando o trabalhador recebe alta. Isso
ocorre devido ao Economus fechar um valor com os
hospitais para esses serviços, mas que não é respeitado.

O ECONOMUS

O

Instituto de Seguridade
Social tem como importante missão complementar a renda dos
participantes em caso
de doença, invalidez, aposentadoria
ou morte, administrar os planos de
saúde subsidiados pelo banco patrocinador e conceder empréstimos
exclusivos aos participantes, os
quais estão limitados aos funcionários da extinta Nossa Caixa e do
próprio instituto.
Em seus planos de saúde, o Economus acolhe atualmente mais de
56 mil vidas em uma rede com mais
de 4 mil credenciados. Seus planos
de previdência, por sua vez, contam

com mais de 16 mil participantes.
Todos confiantes de poderem utilizar
os serviços sempre que necessário.
Mas, para que isso aconteça, é
necessário o aperfeiçoamento constante de sua gestão, de modo com
que os seus recursos sejam bem
administrados e, assim, garantam
a perenidade do atendimento, bem
como a prestação de serviços cada
vez melhores. A entidade conta
atualmente com um patrimônio
estimado de R$ 4 bilhões.
Ao longo dos últimos anos, os
participantes do Economus são penalizados com contribuições adicionais
e compulsórias, com a finalidade
de equacionar déficits acumulados

pelos planos de previdência.
São déficits sobre déficits acarretados pela má administração
de antigas diretorias do instituto,
somados a atos equivocados e contrários aos participantes da ativa e
aposentados do fundo, resultando
em uma conta no vermelho.
“Adriana Ferreira tem uma importante atuação na luta em defesa
dos trabalhadores, que a capacita a
atuar por uma gestão democrática
e justa no Economus, com melhoria
nos atendimentos de saúde e na
administração dos planos de previdência. Por isso, tem o nosso apoio”,
afirma Luiz César de Freitas, o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

Apoios no
Estado de
São Paulo

Como votar

De 23 de abril
a 12 de maio

SINDICATOS
DOS BANCÁRIOS















Nessa eleição, uma conquista importante é a
ferramenta que ajudará a todos os funcionários
da ativa a exercerem seu direito. O voto será pelo
SISBB e os aposentados votam pela página do
Economus (www.economus.com.br).
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