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Esclarecimentos oportunos
Caros Colegas.
Para evitar mal entendido, sinto-me inclinado a prestar alguns esclarecimentos aos seguidores
deste Blog, notadamente a todos que através dele acreditam na missão da AAPPREVI e a ela
estão se filiando.
Este Previ Plano 1, juntamente com o CANAEL, são criações independentes e hoje prestam
suporte à Associação que nasce por puro idealismo, e estão apartados entre si. O compromisso
que os une à AAPPREVI tem cunho moral salutarmente empenhado no intuito de bem servir
ao público que os acessa e que hoje é responsável pelo direcionamento que tomaram estes
trabalhos. Ademais, a agressiva linha editorial que adoto não pode ser imputada à Associação,
por motivos óbvios.
A responsabilidade pela condução desses dois espaços me cabe inteiramente, pois os criei
individualmente sem ajuda ou vínculo externo, do mesmo modo que os mantenho imprimindo
fidelidade aos meus princípios – sozinho e independente.
Criei o Previ Plano 1 no dia 26/09/2009 com o post “Um novo tempo”, inspirado na revolta
pelo descaso com que me sentia tratado pelos Órgãos máximos, responsáveis pelo
atendimento à minha condição de aposentado.
Já o CANAEL nasceu no dia 20/11/2009, com o post “Operação CANAEL!”, e foi inspirado na
pouca vergonha que reputo ser a dança de cadeiras entre dirigentes de associações e
Entidades outras, que se arvoram no direito de cuidar dos assuntos inerentes à classe em que
me incluo – aposentados e pensionistas da Previ.
A credibilidade alcançada por esses dois trabalhos (PreviPlano1 e CANAEL) me levou à
necessidade de fundação da Associação, também por iniciativa individual e sofrido empenho
para que alcançasse o êxito de que desfruta, com a graça de Deus. Se hoje conto com a
inestimável colaboração de colegas próximos, no início foi bem diferente, mas nem por isto
houve relaxamento no meu empenho em servir à causa e primo em não desrespeitá-la.
O Previ Plano 1, inspirado no Blog da Cecília, à época, se presta ao congraçamento entre
colegas e os posts que publico não representam, necessariamente, a opinião da AAPPREVI.
Nem poderia pelo caráter de isenção de vínculos.
O CANAEL, para cumprir sua finalidade, necessita ser atualizado sempre que ocorra alguma
movimentação dos nomes, com a informação da fonte originária da mudança por inclusão ou
exclusão. Essa citação se faz necessária porque respondo pela precisão das informações
pertinentes, sob pena de incidir em crime de calúnia e difamação.
Com data de hoje, inseri um link direcionando notícia veiculada no site da ANABB onde consta
movimentação de nomes de dirigentes de suas empresas, inseridos no CANAEL.
Esse registro não pode ser confundido com conotação de apologia à desacreditada associação,
nem se presta à idéia de afronta aos seguidores do blog ou aos atuais e futuros sócios da
AAPPREVI.
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(Estes esclarecimentos contemplam o teor do comentário inserido hoje no post “A AAPPREVI
Existe!”).
Associe-se à AAPPREVI: www.aapprevi.com.br
Marcos Cordeiro de Andrade – Curitiba 03/03/2010.
Postado por Marcos Cordeiro de Andrade às 22:02
03/05/2011

“Quanto a separação entre o blog e a AAPPREVI sei que são organismos
independentes e não os confundo e jamais pretendo ou pretendi interferir nem no blog e
nem na AAPPREVI. Reitero que defendo seu direito de dizer o que lhe aprouver.
Atenciosamente
Isa Musa”

