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Senhores e Senhoras, 
  
Em atenção a sua solicitação, respondemos: 
  
1) Na sua visão, quais são as principais forças e principais deficiências que a PREVI 
apresenta neste momento? 
 
Resp: Forças: patrimônio, superávit, administração de ativos, participações em 
empresas... 
Deficiências: Demandas judiciais, excesso de recursos para casos que perdeu na justiça, 
não implantação para todos dos direitos que alguns colegas ganharam na justiça, demora 
em tomar providencias sobre o superávit (afrontando a lei), falta de transparência ( veja 
o caso do renda certa), .... 
  
2) Considerando a situação atual da PREVI, favor listas os principais assuntos e 
desafios que precisam ser tratados em seu planejamento estratégico, em ordem 
decrescente de relevância e prioridade. 
Resp:  
a) utilização do superávit: 
   i - devolução das contribuições após a 360; 
   ii - aumento do teto para 100% das verbas; 
   iii - implantação para todos das verbas da cesta alimentação; 
   iv - revisão dos cálculos de aposentadoria para aqueles que foram contratados pelo 
estatuto de 1967, e foram prejudicados pelo estatuto de 1997. 
  
b) empréstimo imobiliário:  
    i - revisão dos juros, trazendo-os para o momento; 
    ii- fazer estudos para refinanciar os existentes para 30 anos, para aqueles que 
interessarem. 
  
c) empréstimo simples: 
    i - alterar valor e prazo, levando em conta o risco de morte em razão da idade do 
participante. 
  
3 - Que ações você sugere para tratar dos assuntos e desafios listados? 
Resp: 
a) levantar e divulgar os custos das ações de utilização do superávit - No site da PREVI 
de modo geral e que cada participante tenha acesso aos cálculos pessoal; 
b) reunir com as entidades representativa dos funcionários aposentados, também, e 
apresentar os números para decisão sobre a ordem de prioridade; 
c) implantar as decisões tomadas até o final deste ano de 2.010. 
  
    Colocamo-nos a disposição para outras informações. 
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AFABB - Franca (SP) 
Pedro Vitor Tonhati - Secretário. 


