
 MEMORIAL DO ENCONTRO DE ASSOCIADOS DA 
PREVI E CASSI EM GOIÂNIA-GO 

 Realizado em 08.02.2012, às 14 horas, foi aberto pelo 

Coordenador Macilene Rodrigues de Oliveira, que após as boas vindas 

apresentou a pauta a ser discutida ordenadamente. Foi a esta: 

                        a) Reajuste dos benefícios em junho/2012 
                        b) Eleições da CASSI e da PREVI 
                        c) Resolução 26 
                        d) Mobilização e formas de luta 
                        e) Debates em geral. 

 A seguir, registrou a presença dos colegas atuantes em 

entidades associativas de nossa classe. Em ordem alfabética, são eles: 

Aníbal Moreira Borges, da AFBB Triângulo Mineiro (sediada em 

Uberlância-MG); Antonio Nascimento Leite e João Emídio de Araujo, do 

Sindicato dos Bancários de Goiás e Tocantins; Elezer Lemes da Silva e 

Tibúrcio Torres Neto, da AABB de Goiânia; Elizabeth Magdalena de 

Oliveira, da AAFBB; Ivan Rezende da Silva e Lázara Rabelo de Araújo, da 

AAPPREVI; João Antonio Maia Filho, Francisco da Cruz Lima, Arnaldo 

Faquineli e Sergio Dourado, da AFAGO; José Carlos Teixeira de Queiroz e 

Saulo Ubaldino, Diretores Regionais da ANABB, em Jataí e Anápolis, 

respectivamente; e Solonel Drumond Júnior, do Sindicato dos Bancários 

do Maranhão.  

 Também se fizeram presentes, além de Goiânia, colegas das 

cidades de Anápolis (GO), Brasília (DF), Caldas Novas (GO), Campo Grande 

(MS), Catalão (GO), Rio Verde (GO), São Luiz de Montes Belos (GO) e 

Silvânia (GO), registrando um total de 104  participantes.  

 Na pauta, sobre a luta por um aumento nas aposentadorias e 

pensões, além do INPC, as discussões foram calorosas, pregando de forma 

unânime uma mudança comportamental, saindo do plano de ataques 

pessoais, com uma persecução permanente de UNIÃO de todos, 

MOBILIZANDO para as ações decididas, em prol do objetivo proposto. 

 Essa mesma ênfase foi a tônica para as eleições próximas para 

as diretorias e Conselhos da CASSI e PREVI, onde deverá ser aplicada a 

mesma UNIDADE e MOBILIZAÇÃO, evitando repetições de mandatos, 

saindo da mesmice que vem ocorrendo, introduzindo valores novos e bem 



escolhidos, independentes, isentos e portadores de currículos e 

experiências comprovadamente eficazes. 

 Sobre a famigerada Resolução nº 26, apresentou-se a parte 2 do 

vídeo da audiência pública, promovida pelo Senador da República Paulo 

Paim, onde o colega RUY BRITO, dirigente da UNAMIB e ex parlamentar na 

Câmara Federal, de forma absolutamente clara e convincente demonstra 

a inconstitucionalidade e ilegalidade que permitiu um rombo de R$ 7,5 

bilhões de reais aos cofres da PREVI. São estes os endereços eletrônicos 

que dão acesso aos vídeos daquele evento: 

http://www.youtube.com/watch?v=xFFeeZkMwnQ&feature=related      parte 1  

http://www.youtube.com/watch?v=hijP1Uwn7wA&feature=related        parte 2  

http://www.youtube.com/watch?v=m8hE_SzAXRk&feature=related      parte 3 

  Sobre a Mobilização e Formas de Luta, em cumprimento à 

pauta, foi convidado o colega José Chirivino Álvares, de Brasília (DF), para 

transmitir o fruto de suas permanentes e importantes pesquisas neste 

contexto. 

 Com maestria o colega destacou a importância de aumentarmos 

urgentemente o tom de voz e, de forma unida disciplinar ações eficazes, 

que venham surtir efeitos junto aos órgãos que nos representam, seja em 

cobranças, seja em elegermos ali representantes isentos e de fato 

comprometidos com nossos interesses. 

 Para tal, ressaltou a necessidade de criarmos estruturas formais,  

mantendo-nos atualizados, de forma a termos uma consciência uníssona, 

para sermos protagonistas de ações de fato vencedoras. 

 Como uma dessas ações, destacou que temos 60.000 colegas 

aposentados e pensionistas que não votam, tampouco participam de 

qualquer atividade coletiva ou associações, em suas palavras “deslocados 

do mundo”, que representam um poderoso publico alvo de alto interesse.  

 A sugestão seria que cada um de nós, engajados e atuantes, 

cuidaria de cadastrar pelo menos 10 colegas naquelas condições, 

mantendo-os informados de tudo que acontece, fornecendo material de 

leitura, sem qualquer pretensão de aliciamento, porém imbuindo-os de 

uma consciência real do que acontece nos bastidores da nossa política 

interna. 

http://www.youtube.com/watch?v=xFFeeZkMwnQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hijP1Uwn7wA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m8hE_SzAXRk&feature=related


 Finalizando o palestrante se prontificou a enviar o material de 

cadastramento dos colegas ausentes a todos os participantes do encontro, 

bem como se dispôs a prestar todo o ensinamento logístico para a 

consecução do objetivo. O endereço eletrônico dos colegas presentes ao 

evento estará sendo repassado ao Chirivino. 

               Durante os debates, houve insistentes cobranças às nossas 

entidades representativas, especialmente à ANABB, que detém maior 

estrutura e musculatura para enfrentar os grandes desafios atuais, mas 

que se tem revelado um grande clube de serviços, concorrente de 

produtos do Banco e de outros segmentos, deixando de lado a sua 

principal finalidade que é a defesa dos interesses dos seus associados. 

 Após calorosas manifestações de quantos quiseram fazer uso da 

palavra, foram eleitos dois itens como prioritários a serem trabalhados a 

partir deste momento: 1) sensibilizar o Conselho Deliberativo da Previ no 

sentido de alterar, mesmo que apenas para este ano, o índice previsto no 

Art. 27 do Regulamento do Plano de Benefícios, de forma que tenhamos 

um reajuste superior ao INPC, e que proporcione a recuperação das 

perdas já verificadas; 2) desencadear ações de combate à Resolução 

26/2008. 

 Para tanto, sem prejuízo das medidas que já estão sendo 

adotadas, como o encaminhamento de e-mails aos Conselheiros e 

Dirigentes da Previ (no que se refere ao reajuste dos benefícios) e aos 

parlamentares autores e relatores de Projetos de Lei Complementar que 

combatem a Resolução n. 26/2008, o conjunto de colegas presentes a este 

Encontro de Goiânia elegeu, por unanimidade, uma comissão de 

voluntários, que ficou encarregada de estudar e identificar outras 

estratégias a serem adotadas, cujos trabalhos deverão ser concluídos até 

o dia 08.03.2012. Referida comissão ficou assim composta: 

José Carlos Teixeira de Queiroz 

Pedro Ferreira 

Adelson Cirino 

Claudio Leuzinger 

Ademir dos Santos 

Maria Mary 

Macilene Rodrigues de Oliveira 

Osvaldo Carvalho Júnior 



 Foi lembrado por vários participantes, que a ANABB tem uma 

Vice-Presidência e uma Assessoria Parlamentar exclusivamente para tratar 

de assuntos junto ao Congresso Nacional e, por isto, dando ênfase às suas 

origens e objetivos, ela, ANABB, deveria atuar em favor dos Projetos de 

Lei Complementar que tratam da revogação dos efeitos da Resolução 

26/2008, do CGPC, ou dizer, em alto e bom som, por que não o faz. 

          Registrando que era visível que todos os participantes saíram do 

Encontro, conscientes de que devem participar e se inteirar dos debates 

que ocorrem pelos diversos e-grupos. Alguns se disseram surpresos com 

as situações relatadas e doravante irão acompanhar de perto as 

discussões. 

            Em breve enviaremos o endereço eletrônico de pequenos 

vídeos do evento, publicados.  Abaixo, algumas fotos: 

   

Beth , Osvaldo, Ademir, Macilene e Lázara.  Macilene (Abertura do Evento) 

   

      Visão Parcial do Salão 

Comissão Organizadora 

Macilene Rodrigues Oliveira      Lazara Rabelo de Araújo     Osvaldo Carvalho Jr.  


