
O Nome da Associação                     
 
terça-feira, 5 de janeiro de 2010 
 
Carta ao Mestre (e sua resposta)  
 
Prezado Valentim. 
 
- Gostaria de ponderar a respeito da abrangência da nossa Associação.  
- Concordo que seja direcionada exclusivamente ao PB1. Porém nada impede que deixemos 
uma “brecha” no título para inclusão futura de outros elementos que venham a precisar do 
nosso amparo, sem desviar o foco da prioridade da fundação. Estou pensando com relação ao 
Previ Futuro. Não é ambição, mas temor – por nós e por seus integrantes. Acompanhe meu 
raciocínio; eles, assim como nós, estão dentro das mesmas dificuldades de patrocínio, pois 
contam apenas com as Entidades comuns e logo sentirão a necessidade de criar sua própria 
representação. Ainda mais se o nosso sucesso for confirmado. No meu entendimento, os 
oponentes a ser superados no momento são a ANABB e a AAFBB, pelo volume de sócios que 
congregam. Todavia, se o pessoal do Previ Futuro se organizar, contando com a maior 
capacidade de se agrupar, por motivos óbvios, teremos mais uma grande força a nos 
preocupar, se ocorrer o pior. Isto porque nunca se sabe o que nos reserva o futuro. Digamos 
que lá na frente a PREVI seja forçada a unificar os dois planos (ou o que reste deles) – seja por 
reforma estatutária, decreto legislativo, normativo da PREVIC ou coisa do tipo. Estaremos 
fragilizados porque, aí sim, haverá dissensão a ser combatida: 2 grupos dentro da Previ, com 
nossa representatividade numericamente inferiorizada perante as demais associações. No 
momento essa unificação é impossível de ocorrer, por força de Lei. Mas nossos governos são 
mestres em modificar leis em seu benefício. E por um patrimônio do porte do da Previ eles 
farão qualquer negócio. Até a Constituição será mandada às favas. 
- Quero que entenda que não estamos lutando somente por nossos direitos enquanto vivos. 
Lutamos também para fazer frente aos poderosos, com o pensamento voltado ao patrimônio 
da PREVI, para os que ficarem depois de nós. 
- Dentro desse raciocínio, permaneceria o título AAPPREVI – Associação dos aposentados e 
pensionistas da PREVI, Entidade civil, etc. e tal, destinada à representar os Aposentados, 
Pensionistas e Assistidos do Plano de Benefícios nº1, etc. 
- Neste caso, a sigla não interfere na destinação da Associação. Se inviável essa solução, 
adotar-se-ia uma outra que contemple o espírito da coisa: associação específica para o PB1, 
mas com possibilidades de acatar o pessoal do Previ Futuro sem interferir nas nossas 
prioridades. Note que no entendimento atual estamos criando dois grupos distintos, 
implicitamente, no título da Entidade: inativos e ativos do Banco do Brasil, muito embora entre 
os da ativa existam integrantes do PB1 e Previ Futuro, o que é pior. Isso soará como 
discriminatório aos ouvidos do pessoal da ativa, recrudescendo o péssimo tratamento que 
alguns dispensam aos inativos. 
Aguardo seu parecer. E não se furte em me dar um “puxão de orelhas”, se o merecer. 
Abraços. 
 
Marcos Cordeiro. 
 
 
 
 
 
 
 



RESPOSTA DO MESTRE: 
 
"Prezado Marcos, 
 
Não acho conveniente a admissão dos participantes do PREVI -FUTURO na nova associação, 
isto porque são planos diferentes. O Previ-Futuro, de contribuição definida, é uma poupança 
melhorada, totalmente diferente do Plano de Benefícios nº 1, de benefício definido. Eles que, 
se necessitarem, criem sua própria associação. 
A PREVI administra 3 planos: Benefício nº 1, Previ-Futuro e Capec. 
Não podemos admitir a possibilidade de misturar as coisas. Não creio que, em algum 
momento, possam criar leis para usar os recursos do Plano º 1 para beneficiar o P. Futuro. 
Quando o último participante do PB-1 morrer, dentro de uns 40 ou 50 anos, o saldo 
remanescente do plano, se houver, será transferido para o Banco, tranquilamente, como 
patrocinador. 
Sou radicalmente contra a participação dos colegas do PREVI-FUTURO na nova associação. 
O problema maior a ser enfrentado nas eleições para a PREVI e CASSI será a ANABB, pois a 
AAFBB, sempre se posiciona com participação de oposição. 
Acho difícil a nova associação firmar-se a ponto de conseguir eleger uma chapa "pura". 
Terá que apoiar uma das chapas de oposição registradas, naturalmente aquela cujos 
participantes ofereçam maior confiança. 
Desculpe-me se lhe causo decepção, mas é o que penso.  
Se vamos oferecer guarida ao pessoal do Previ-Futuro, teremos que dispensar recursos na 
defesa de seus interesses. Pense nisso. 
 
Abraços Valentim" 
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