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Prezada Isa, 
  
Seguem (anexas) as sugestões da AFABB BAHIA. 
  
Atenciosamente, 
  
Pedro Paim – Diretor 
 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PREVI 2010/2013 
SUGESTÕES DE RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DA PREVI 
 
Questão 1. Na sua visão, quais são as principais forças e principais deficiências que a 
PREVI apresenta neste momento? 
 
Forças.  
 
a)  ativos supervalorizados pela alta da Bovespa e pelo preço das commodities. 
 
b)  baixo nível das reservas matemáticas. 
 
c) grande capacidade de influenciar agentes públicos visando implementar políticas de 
seu interesse ou interesse de seu Patrocinador. Exemplos: aumento do teto de aplicação 
em renda variável e uso da reserva especial. 
 
Deficiências.  
 
d)  Elevada vinculação e dependência política ao Governo Federal. 
 
e)  risco adicional ao investir em empreendimentos destinados a viabilizar projetos 
políticos do Governo de plantão. Nada contra investir em projetos que ajudem o 
desenvolvimento do país, porém a Previ não pode esquecer que seu principal objetivo é 
nos pagar benefícios. 
 
f) investimentos concentrados em reduzido número de empresas. 
 
Questão 2. Considerando a situação atual da PREVI, favor listar os principais assuntos e 
desafios que precisam ser tratados em seu planejamento estratégico, em ordem 
decrescente de relevância e prioridade. 
 
a) impedir que o Banco do Brasil se aproprie de qualquer percentual da reserva especial 
do PB-1. 
 
b) cumprir as determinações do art. 20, da LC 109, no que se refere à revisão 
obrigatória do PB-1, atentando para que essa revisão seja feita de moldes contemplar a 
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todos os participantes, assistidos e pensionistas de forma proporcional às suas 
contribuições. 
c) incluir na revisão citada no item anterior o reajuste dos benefícios de quem já estava 
aposentado em 1995 e 1996. 
 
d) na mencionada revisão incluir também a correção das ilegalidades cometidas quando 
do pagamento e da criação do Renda Certa e do Benefício Especial de Remuneração, os 
quais devem ser estendidos a todos os participantes, assistidos e pensionistas que 
preencham regras uniformes para as respectivas situações. 
 
Questão 3. Que ações você sugere para tratar dos assuntos e desafios listados? 
 
a) Revisar o PB-1 é da inteira competência da administração da Previ. Sugere-se que 
isso comece a executado imediatamente. 
 
b) Que a administração da Previ se articule com o Congresso Nacional, com a FAABB, 
com as Associações de aposentados, com Anabb, Sindicatos, etc. no sentido de impedir 
que o Banco do Brasil se aproprie de dinheiro originário da reserva especial do PB-1. 
No campo político seria apoiando o Projeto de Decreto Legislativo PDC 2348/2009, do 
deputado Gustavo Fruet.  No campo judicial seria dando apoio logístico às diversas 
ações que transmitam na justiça. 
 
c) Criar o Fórum Permanente de Negociação sobre o uso da Reserva Especial do PB-1, 
no qual os aposentados estejam representados na exata proporção de seu peso numérico 
dentro do PB-1 


