Associação Mútua, em seu centenário, concede título de Sócio
Benemérito ao senador Eduardo Lopes

Impossibilitado de comparecer ao evento comemorativo de um século da Associação Mútua Auxiliadora dos Empregados da Estrada
de Ferro Leopoldina, o senador Eduardo Lopes enviou mensagem de congratulação.
O título de Sócio Benemérito com o qual a Associação Mútua agraciou o senador Eduardo Lopes pelo apoio que vem
dispensando à Fundação REFER para que receba às dívidas da União Federal e da CBTU foi entregue, em 28 de agosto, na sede do
Partido Republicano Brasileiro (PRB), no bairro de Benfica, RJ.
Ao ato compareceram o presidente da Associação Mútua, Raimundo Neves de Araújo, o presidente da Fundação REFER,
Engº. Marco André Marques Ferreira, acompanhado do assessor Engº. Almir Gaspar, diretores da Mútua e ferroviários.
Eis a íntegra da mensagem do senador Eduardo Lopes:
"A Associação Mútua Auxiliadora dos Empregados da Estrada de Ferro Leopoldina está comemorando um século de sua
criação e me sinto honrado em participar desta comemoração com outras personalidades que, como eu, receberão o título de Sócio
Benemérito.
Quero saudar o presidente Raimundo Neves de Araújo, o presidente da Fundação REFER, Marco André Marques Ferreira, o
presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, Hélio de Souza Regato, o presidente da Associação dos
Aposentados da Rede Ferroviária Federal, Nelson Fernandes Cruz.
A Associação serve de exemplo, afinal, em tempos de falência de valores e de ética, temos a alegria de constatar, que esta
entidade, completando 100 anos, tem honrado os seus propósitos.
Tenho carinho e comprometimento pela causa dos nossos amigos ferroviários, participantes desta cerimônia. Apoio a classe
ferroviária pelo recebimento das dívidas da União Federal com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER. Temos
acompanhado todo o processo e sabemos que a vitória será apenas o fechamento de uma história que merece um final satisfatório.
Aprecio muito História porque é por meio dela que entendemos o presente, e a Associação sempre pautou a sua trajetória
em projetos de assistência social aos ferroviários no Brasil. Enquanto muitos ainda engatinhavam em relação aos direitos do
trabalhador, a entidade já era organizada em relação a concessão de auxílio doença, pensão e aposentadoria, uma forma de nunca
deixar de amparar socialmente a classe ferroviária.
A preocupação com o social é e sempre será o diferencial da Associação, com certeza, uma heroína da resistência e motivo
de orgulho aos fundadores, ferroviários e os seus três mil sócios distribuídos por todo País.
Parabéns pelos 100 anos!"

Senador Eduardo Lopes

