REFER: Associação Mútua agradece apoio do senador
Eduardo Lopes

O presidente da REFER Marco André Marques Ferreira
quando da sua entrevista com o senador Eduardo Lopes

A Associação Mútua Auxiliadora dos Empregados da Estrada de Ferro Leopoldina – MÚTUA
tem presenciado, ao longo dos últimos 17 anos, o temor dos ferroviários ao ver em risco a sua
suplementação da aposentadoria pela Fundação REFER, devido a inadimplência do Governo
Federal, que deixou de honrar, por todo esse tempo, seus compromissos com os ferroviários
da extinta Rede Ferroviária Federal e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
O plano de previdência complementar oferecido pela REFER, desde 1979, representa uma
grande conquista para os ferroviários de todo o país, proporcionando aos aposentados e
pensionistas dignidade diante de uma vida de lutas.
Diante desse cenário, que nos causa profunda tristeza, temos nos posicionamos como aliados
da Fundação REFER nessa batalha e, ao longo desse tempo, temos presenciado todos os
esforços da diretoria da Fundação REFER, representada pelo presidente Marco André
Marques Ferreira, para o recebimento das dívidas, evitando que as reservas matemáticas que
garantem os pagamentos dos benefícios acabem.
Mesmo diante de tantos desafios, temos encontrado pessoas que abraçam a causa ferroviária
e intercedem por nós junto às autoridades governamentais. Por isso, a Associação MÚTUA
registra seus agradecimentos, em nome de seus associados aposentados e pensionistas, ao
digno Senador Eduardo Lopes, por seu incessante apoio e acompanhamento, em Brasília,
junto às autoridades do Poder Executivo.

Fica, então, registrado o agradecimento ao Senador Eduardo Lopes dos ferroviários
aposentados e pensionistas associados da MÚTUA, provenientes da extinta Rede Ferroviária
Federal S/A (RFFSA), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da Companhia de Transportes do Estado da Bahia
(CTB), da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR), da Companhia
de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (RIOTRILHOS) e da Companhia
Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL), por tão relevante e incansável
apoio.
Eduardo Lopes, que atualmente exerce a presidência nacional do Partido Republicano
Brasileiro (PRB) e representa o estado do Rio de Janeiro como senador da República, também
foi apresentador de televisão, radialista, deputado federal e ministro da Pesca e Aquicultura.

Dívidas do governo com a REFER

