
Pleito de gratidão dos ferroviários 

ao senador Eduardo Lopes 
Texto: Nelson Fernandes Cruz, presidente da AARFFSA 

 

 

O presidente da REFER Marco André Marques Ferreira (a direita) em um 

dos encontros com o senador Eduardo Lopes 

 

A única e última conquista social que os ferroviários aposentados e 

pensionistas ainda desfrutam é o plano de benefícios previdenciário 

oferecido pela Fundação REFER. Mas, mesmo assim, este benefício para o 

qual todos nós contribuímos, na conquista de uma aposentadoria 

complementada, corre o risco de ser interrompido em face da 

inadimplência do Governo Federal que deixou de honrar por 17 anos, junto 

a REFER, as suas obrigações com os empregados da extinta Rede 

Ferroviária Federal S/A – RFFSA e da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos – CBTU.  



Esta AARFFSA vem acompanhando o esforço que a atual diretoria da 

Fundação REFER, na pessoa do seu presidente Marco André Marques 

Ferreira, vem desenvolvendo para o recebimento das duas dívidas, sem o 

qual as reservas matemáticas garantidoras do pagamento mensal dos nossos 

benefícios, em breve se esgotarão. Nesta incessante luta desenvolvida com 

total transparência junto aos órgãos de classe, a Fundação REFER vem 

contando com o singular e prestimoso apoio do senador Eduardo Lopes no 

incansável acompanhamento dos diretores e técnicos da REFER, junto às 

autoridades do Poder Executivo, em Brasília.  

O senador Eduardo Lopes que assumiu recentemente, em Brasília, a 

suplência do nosso amigo, também senador e atual prefeito do município 

do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, que sempre se colocou à disposição 

para ajudar os nossos aposentados e pensionistas através da AARFFSA, 

vem trilhando os mesmos caminhos de justiça social do seu antecessor. 

Assim, ao tomar conhecimento do difícil momento que a Fundação REFER 

atravessa, com iminente risco às aposentadoria e pensões de cerca de 35 

mil vidas, o senador Eduardo Lopes prontificou-se, de imediato, a ajudar 

junto às autoridades constituídas em Brasília por onde os processos de 

pagamento da dívida se encontram, agilizando o seu andamento. 

Assim, fica registrado o agradecimento ao senador Eduardo Lopes,  

dos aposentados e pensionistas associados desta AARFFSA, oriundos 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) ao nobre senador, por tão expressivo 

e permanente apoio. 

Ressalte-se que Eduardo Lopes em seu currículo tem registrada 

atividades como apresentador de televisão, radialista, deputado federal e 

ministro da Pesca e Aquicultura, cargos sempre honrados com lisura e 

independência voltada ao bem comum. Atualmente exerce a presidência 

nacional do Partido Republicano Brasileiro (PRB) e representa o Estado do 

Rio de Janeiro, como senador da República. 

 

  


