FORMULÁRIO DE E-MAIL
DATA: 05/08/2010
DE: AFABB TUPÃ
PARA: FAABB
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Prezada Isa
Certamente os colegas Ruy, Dantas e outros destacados colegas já tenham dado sua
valiosa e completa colaboração, embora essas perguntas mais pareçam “conversa pra
boi dormir”, ou melhor, para aposentado dormir. Encaminhamos também a nossa, com
atraso, pelo que pedimos escusas.
Não aventamos propostas que seriam sonhos irrealizáveis, ficções, considerando os
obstáculos intransponíveis criados pelo domínio do governo e do banco sobre a Previ.
-Volta do IGP-DI para reajuste dos benefícios
- Antecipar o reajuste para janeiro, junto com INSS
- Eliminação da Parcela Previ, retornando o cálculo do complemento em função do
benefício recebido através do INSS
- Utilizar a Reserva Especial para revisão do plano, o que não significa outra coisa,
senão o aumento dos benefícios na proporção da contribuição que cada um integralizou
até dezembro/2006
- Que os recursos do PB 1 sejam administrados por pessoal que faz parte deste Plano,
porque o que temos ai é pessoal fora do PB 1 administrando esses recursos. Essa
pretensão pode requerer até mesmo mudança do estatuto, o que é difícil, mas deve ser
propugnado
- Esclarecimentos de como se dá a participação da Previ na Litel, quanto à relação
quotas/ações/valor da participação.
- Gestões no sentido de criar, através de uma proposta concreta, um plano de ação
abrangente no sentido solucionar o maior número das pendências judiciais com os
aposentados, submetendo cada uma delas separadamente a plebiscito.
- Que a administração da Previ tome a iniciativa de encampar a reivindicação dos
aposentados no sentido de atender ao seu incontestável direito de se fazer representar
oficialmente em todos os eventos e negociações em mesa ou fora dela, que envolva
diretamente ou indiretamente os seus interesses
- Conceder, sob forma de abono permanente, complemento dos benefícios de
pensionistas, recalculando os atuais de forma que integralize o valor do que seria a
aposentadoria do beneficiário, se em vida. A forma de abono leva em conta evitar a
resistência da Previ antevendo ações judiciais reclamando a retroatividade.
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