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Estimada Isa Musa 
Presidenta da FAABB 
 
Faço das palavras de Jair Antunes, nosso Diretor Cultural, o posicionamento da 
diretoria da AFABB (RN) em relação ao questionário enviado a essa Federação pela 
PREVI  sobre a elaboração do Planejamento Estratégico da referida entidade. 
 
 
Edmundo Eugênio Dantas Filho 
Presidente da AFABB (RN) 
 
Caro Edmundo, 
 
Na minha singela opinião, quanto ao primeiro questionamento, as principais forças da 
PREVI são: em relação aos seus associados, a crescente organização dos aposentados e 
pensionistas, através das suas Associações espalhadas por todo o Brasil: e, em relação à 
sociedade brasileira e ao mercado, o expressivo patrimônio, principalmente o 
financeiro, acumulado após tantos anos de administrações diversas. 
 
Quanto à principal deficiência, seria a exposição constante do superávit, aos olhos da 
imprensa, dos especuladores, dos governantes sem exceção, independentes de 
vinculação partidária, todos interessados em abocanhar esse capital. A exposição desse 
superávit da forma que e divulgada faz parecer que a PREVI tem dinheiro sobrando e 
que seus beneficiários são marajás, pecha a nós atribuída e que ainda se constitui em um 
estigma nosso junto à opinião pública. 
 
As ações que sugiro para este item seria destinar, de imediato, parte do superávit para 
corrigir as injustiças e distorções existentes nas aposentadorias, medidas já amplamente 
discutidas, as quais não demanda discussões, tais como: correções não ocorridas por 
ocasião de reajustes, o renda certa para quem contribuiu além do tempo necessário, 
repassar entre os associados empréstimos e financiamentos diversos, inclusive de 
automóveis, de forma que o dinheiro mesmo pertencendo à PREVI, encontra-se em 
mãos dos associados, etc. Enfim, tirar esse superávit da vitrine e fazer jus a quem de 
direito pertence. 
 
A direção da PREVI precisa ter mais representantes aposentados em sua gestão, que 
sejam competentes, que preencham qualificações técnicas e éticas mínimas necessárias. 
Grato. 
Jair Antunes de Lima 
Diretor Cultural  

FORMULÁRIO DE E-MAIL 

DE: AFABB RN 

PARA: FAABB 

DATA: 03/08/2010 


