Curitiba (PR), 19 de março de 2012.
Ao Senador
Álvaro Fernandes Dias
Ala Senador Nilo Coelho, Gabinete 10
Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900
Brasília – DF
Senhor Senador,
É do conhecimento público que existem flagrantes irregularidades envolvendo o
relacionamento do Banco do Brasil, da PREVI e da CASSI com os aposentados e pensionistas
assistidos por essas três forças.
Denúncias seguidamente apresentadas há anos aos três poderes da República mostraram-se
infrutíferas, a despeito de bem fundamentadas e suas origens comprovadamente merecedoras
de crédito.
Também é notório o estado de exploração desumana existente envolvendo os assistidos da
PREVI e da CASSI. No entanto, não cabe aqui enumerar ou relacionar a natureza e
especificidade dessas irregularidades perpetradas, e nunca apuradas em face da cobertura
protetora assegurada pelos mesmos poderes denunciados por desagradar, sempre, ao
Governo de plantão que costumeiramente suga o patrimônio da PREVI com reflexo na má
gestão do BB e da CASSI.
Nesta oportunidade, fazemos uma desesperada tentativa de encontrar eco às nossas
denúncias, tendo escolhido como o confiável veículo para concretizar esse intento a figura do
mais atuante, probo e emblemático Senador da República na atualidade, apontado dentre
prováveis nomes com perfil político para abraçar nossa causa, tirado de uma relação para
escolha apresentada a eminentes figuras do nosso meio - independente de simpatia partidária.
E o escolhido foi Sua Excelência, sem favor nenhum.
Deste modo, com o fito único de nos ouvir sem exigência da assunção de compromisso de
qualquer espécie, encarecemos receber em audiência particular e informal três Colegas
Aposentados, tidos no seio da nossa classe como os mais experientes e versados conhecedores
dos assuntos da PREVI, da CASSI e do Banco do Brasil, que se disponham ao propósito. Nessa
oportunidade, para não tomar demasiadamente o seu precioso tempo, eles fariam um sucinto
relato das lamentáveis ocorrências que amargamos sofrer ao longo do tempo, mas levando em
mãos substanciais elementos documentais para estudo posterior por parte do seu estafe, o
que certamente lhe propiciará conhecer com profundidade os descalabros que são praticados
nesses três Órgãos em prejuízo da nossa classe, notadamente na PREVI, aonde o patrimônio

pertencente aos participantes e assistidos vem sendo vergonhosamente dilapidado pelo
Governo, via Banco do Brasil, ao amparo de regulamentações espúrias fabricadas com esse fim
específico.
Em aceitando receber nossos representantes, no que acreditamos piamente, forneceremos os
nomes dos indicados para que sua assessoria os investigue se achar por bem, quanto à
credibilidade, probidade do passado funcional e conhecimentos acumulados. E, também,
deixamos a seu critério e de sua assessoria determinar as condições em que esse encontro se
realize, nos sujeitando ao cumprimento de todas as exigências necessárias para tornar fatível
este pleito.
Por último, cumprimos o dever de informar que, apesar de este apelo estar sendo feito por
uma única Associação, o atendimento contemplará todo o universo de aposentados e
pensionistas do nosso meio: os cerca de 120.000 participantes e assistidos da PREVI e os seus
familiares.
Atenciosamente,

Marcos Cordeiro de Andrade
Presidente Administrativo

José Gilvan Pereira Rebouças
Vice Presidente Financeiro
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