
 
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010 
 
Elemento complicador  
 
Caros Colegas. 
 
Acabo de ser atropelado por ameaças verbais vindas de suposto representante de associação 
de aposentados. 
 
Usando o número do meu telefone residencial e identificando-se como Wilson Previde, 
representante AAFBB nesta Capital, destinou-me ameaças – algumas, veladas, outras nem 
tanto. 
 
Sem permitir que se formasse um diálogo civilizado, e sem me deixar falar disse, 
atropeladamente, mais ou menos o que se segue: 
 
“Soube, pela Gazeta, que você está querendo fundar uma associação. Quero lhe dizer que já 
temos associações demais e você está querendo é tumultuar. Você não me conhece – sou 
Wilson Previde, representante da AAFBB daqui, da qual você também é sócio (disse ser 
representante de mais uma associação cujo nome não gravei) - e quero que você venha aqui 
para conversarmos: anote meu endereço (citou o endereço da AAFBB com seus telefones). E 
continuou. Você não passa de um aventureiro golpista que vem lá do interior de S.Paulo 
querendo se dar bem, botando banca. Está agindo como os portugueses que aqui chegaram à 
época dos índios pensando que isto aqui era terra de ninguém. O Paraná tem dono, você não 
vai fundar coisa nenhuma... venha aqui falar comigo”. Seguiu emitindo ameaças num tom 
agressivo que continuou num crescendo, até que desliguei o fone. 
 
Por isso, colegas, a reunião será feita a portas fechadas, com acesso permitido a tantos 
quantos queiram participar, mas mediante identificação à entrada que terá segurança 
ostensiva. O transcurso será como anunciado e essa medida se faz necessária porque não 
conheço ninguém dos que confirmaram presença – exceção feita ao colega Gilvan Rebouças. 
Todos hão de convir que não posso expor meus convidados à sanha de destemperados. 
 
O endereço e tudo o mais permanece inalterado. 
 
E a AAPPREVI será fundada, com a proteção de Deus.  
 
www.aapprevi.com.br  
 
Marcos Cordeiro de Andrade - Curitiba (PR) – 08/02/2010.  
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