
Mensagem de Ano Bom 
 

Caros Colegas, 

Nas mensagens de final de ano comumente se dá ênfase às alegrias do natal com 

chamamentos à harmonia, ao congraçamento e à paz representados pelo sentimento de amor 

e doação no Nascimento do Cristo Redentor, cuja vida é o exemplo máximo a ser seguido, daí 

a exaltação do seu nome. Por isso, todas as lembranças são dirigidas nesse sentido, apenas 

com a destinação de pequenos espaços nos louvores para se desejar, ao final, um Feliz e 

próspero Ano Novo com alguns pequenos rapapés, nem sempre cheios de convicção e por 

vezes carregados de lembranças rancorosas pelos malogros pessoais vividos no ano a se findar. 

Nós, da AAPPREVI, entendemos diferentemente e, sem querer inovar, resolvemos direcionar 

uma especial mensagem de fim de ano a todos que contribuíram para o sucesso que 

justificadamente festejamos. Até porque nada temos a lamentar. Apenas comemoramos 

vitórias conseguidas. 

Com o reconhecimento de que em sociedade nada se faz sozinho e que, também, para que 

algo seja bem feito é preciso o empenho da coletividade envolvida, dividimos com nossos 

sócios e amigos colaboradores as conquistas alcançadas nos campos em que envolvemos 

nossos atos. 

Com dois anos de vida incompletos, faltando ainda dois meses para a celebração, 

orgulhosamente propagamos como bem sucedido o caminho trilhado, seguindo fielmente o 

que foi traçado como rota existencial: cuidar dos interesses dos participantes do PB1, da 

PREVI, que se juntam à Associação. 

Pelo conjunto da obra, sem falsa modéstia podemos dizer que foi criado um divisor de águas 

no trato dos assuntos de aposentados e pensionistas dependentes da PREVI, e há quem diga, 

com reconhecido exagero, que se estabeleceu como parâmetro o Antes e o Depois da 

AAPPREVI. 

Antes da AAPPREVI levavam-se dias para obtenção de informações sobre questionamentos 

jurídicos, previdenciários e orientações diversas. Hoje esse atendimento é dado no mesmo dia 

do acesso do sócio, priorizado diretamente pelo Presidente ou Dirigente da área própria, no 

nosso caso. Aqui não existe pomposa sede para abrigar luxuosos gabinetes, nem secretárias 

para atender ao telefone dizendo que a pessoa que se procura “está em reunião”, porque isto 

também não existe – toda a Diretoria se comunica por e-mail ou em viva voz, e o telefone é 

atendido diretamente pela pessoa que se busca.  

Antes da AAPPREVI não se falava em ações judiciais sem custos para associados. Hoje 

transitam pelos corredores do Judiciário nada menos que 47 Processos nossos envolvendo seis 

Ações diferentes, contemplando 1.163 autores (alguns em até quatro Ações) que nada pagam 

pela participação:  



http://www.aapprevi.com.br/assessoria_juridica.php  

Antes da AAPPREVI apenas um Blog cuidava dos assuntos dos participantes do PB1. Depois 

surgiram outros seguindo a linha editorial do Previ Plano 1 criado pelo nosso Presidente, onde 

a independência é o traço mais forte e seus participantes exercem o direito à livre expressão: 

www.previplano1.com.br  

Antes da AAPPREVI não se falava em Pensionistas nas Associações de Aposentados. Todavia, 

depois que incluímos o segmento como preocupação vital, criando o Departamento de 

Pensionistas para cuidar dos seus assuntos com uma associada à frente do Setor – pensionista 

também – o exemplo foi seguido. E hoje dá gosto ver estampado na revista da AFABB-RS a 

“Mensagem do Departamento de Pensionistas”, ocupando lugar cativo na sua segunda capa, 

dando a certeza de que nossa iniciativa está sendo copiada para o bem coletivo.  

Também, visando elevar o percentual das pensões, buscamos e encontramos os fundamentos 

jurídicos necessários para pleitear na Justiça o complemento do benefício, instituído pelos 

funcionários que tenham ingressado no Banco até 1966, de modo que alcance os 100% dos 

proventos que eles auferiam na ativa. E, com o intuito de estender essa possibilidade aos que 

não são sócios da AAPPREVI, disponibilizamos às demais Associações a capacidade de nos 

seguir, patrocinando essas Ações sem custos para os associados: 

http://www.aapprevi.com.br/assessoria_juridica_acao_pensionista.php  

Antes da AAPPREVI não se falava em PREVI e CASSI apresentando suas mazelas, enfatizando os 

desmandos praticados nesses Órgãos. Atualmente, seguindo nosso posicionamento muitos 

têm a coragem de denunciar irregularidades e má gestão, fazendo oposição ao pernicioso 

continuísmo acomodado na Direção das nossas Caixas. Por conta disso, e contando com nosso 

incentivo, está em franca evolução um Movimento sem precedentes articulado para formação 

de chapas eletivas, destinadas a modificar o quadro de vitalício controle situacionista. Dentro 

dessa orientação logo teremos a materialização de chapas para concorrer às eleições na PREVI 

e na CASSI em 2012. Proposição esta que manterá o olhar voltado para o CANAEL 

(www.canael.com.br) – outra criação do nosso Presidente - e que conta com a simpatia de 

muitos associados engajados no Projeto, cuja coordenação está sob os cuidados do ilustre 

Colega Raul Avellar, um dos sócios fundadores da AAPPREVI.   

Antes da AAPPREVI todas as pequenas Associações eram monitoradas pela FAABB que, 

embora criada com bons e necessários propósitos, desviou-se da sua vocação para servir ao 

Patrocinador e, consequentemente, ao Governo em detrimento das necessidades de proteção 

dos milhares de associados das suas filiadas. De se notar que a Federação teve papel 

preponderante na doação dos nossos 7,5 bilhões de reais ao Banco do Brasil, ao partilhar 

assinaturas no triste acordo de 2010 onde também chancelou o Termo de Compromisso - não 

cumprido por falta de pressão regulamentar e vontade política para exigir a concretização do 

acontecimento aguardado: 

http://www.aapprevi.com.br/memorando.pdf   

http://www.aapprevi.com.br/documentos/pdf/termo_de_Compromisso.pdf    
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No entanto, graças à postura de insubordinação a esses errôneos ditames e ao eficiente 

empenho demonstrado em denunciá-los, a AAPPREVI está livre da subserviência forçada à 

Federação - no que contamos ser seguidos voluntariamente por outras afiliadas.  

Se o ano que passou foi um marco na consolidação da importância da AAPPREVI para os seus 

sócios, esse que ansiosamente aguardamos certamente será mais promissor pelo aprendizado 

que nos trouxe 2011, onde tivemos o benefício da liberdade conquistada pelo afastamento do 

seio da FAABB, de quem nunca deveríamos ter permitido a aproximação por conta das 

condenáveis alianças exercidas.  

O desligamento ocorrido por expulsão, amparada em fabricados pretextos, nos proporcionou a 

reentrada no rumo traçado sem as malogradas interferências externas até então tentadas e 

que nos faziam perder tempo para delas fugir. Por conta do indigitado episódio excludente, 

tivemos oportunidade de mostrar ao mundo as arbitrariedades cometidas pelo Órgão detrator 

que culminaram no abjeto ato desagregador, nos dando a chance de escrever a História da 

AAPPREVI. E isto foi feito apropriadamente nas 139 páginas editadas como nossa defesa às 

infundadas acusações do Presidente da AFABB-PR, Senhor Nereu João Lagos, registradas na 

carta em que pediu nossa expulsão e em cujo texto foi arbitrariamente fundamentado o 

“processo” de exclusão, vergonhosamente sustentado pela FAABB, o que mostra o quanto 

queriam se livrar da incômoda presença da AAPPREVI:  

http://www.aapprevi.com.br/documentos/pdf/defesa_aapprevi/defesa_carta.pdf  

http://www.aapprevi.com.br/documentos/pdf/defesa_aapprevi/defesa_anexos.pdf  

Graças a isso, e sem as amarras impostas pela Federação e seus dirigentes, que agem com 

postura ditatorial pressupondo-se subordinação às vontades e ao poderio econômico das 

volumosas Entidades, voltamos a ser livres para trabalhar respeitando o que nos move: 

condenar toda má gestão, mantendo a capacidade e o poder inatos de concordar e discordar, 

aplaudir e denunciar, aceitar e repudiar – tudo amparado na força da decisão conjunta do 

nosso Corpo Diretivo.  

Lembramos que esses registros servem de incentivo para dar continuidade ao que temos feito, 

com o propósito único de bem servir aos que nos confiaram suas esperanças acreditando que 

no ambiente em que os acolhemos - trazido da escola chamada Banco do Brasil – o empenho 

maior é praticar o bem, num esforço para tentar exercer o sentido da solidariedade humana. 

Assim, com a humildade de quem trabalha de graça cultuando a caridade e o amor ao 

próximo, obedecendo ao voto de pobreza digno dos justos, seguiremos em 2012 com o 

mesmo sentimento de isenção e de justiça embalados na vontade e empenho em bem servir. 

Por tudo isto, desejamos com pureza de sentimentos que as decepções do ano que passou 

deem lugar às vitórias aguardadas e que virão por certo. E que o ano que se avizinha seja pleno 

na realização dos nossos sonhos e das nossas esperanças, superando as amarguras e 

necessidades porventura ainda vigentes. Com a Graça de Deus.  

Feliz Ano Novo a todos. 
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Atenciosamente, 

Marcos Cordeiro de Andrade 

Presidente Administrativo 

José Gilvan Pereira Rebouças 

Vice Presidente Financeiro 

Curitiba (PR), 29 de dezembro de 2011. 
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