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Mensagem dirigida a Nelson Fernandes Cruz
Olá, caro presidente Nelson Cruz, sou um jovem de 23 anos e, por meio desta mensagem,
na qual represento o meu pai, Libero de Camargo, aposentado da RFFSA, e que durante
31 anos de sua vida serviu com muita dedicação à Rede Ferroviária no Estado do Paraná,
manifesto a minha admiração e respeito pela sua pessoa e pelo seu comprometimento
com a causa dos aposentados no tocante ao reajuste da aposentadoria dessa classe que
tanto contribuiu com o desenvolvimento da nação e hoje sofre com o desprezo e a inércia
de ministros que menosprezam as vossas e nossas reivindicações.
Quero também compartilhar a minha tristeza e preocupação com este atual cenário e
afirmar que posso sentir a sensação de desamparo dos aposentados, por parte daqueles
que deveriam respeitar e honrar esta classe, mas que, infelizmente, a subestimam e
demonstram total desinteresse em atender aos apelos de vossa senhoria, que tem sido a
voz da classe ferroviária aposentada, mas em compensação, no que tange à elevação de
seus próprios vencimentos, não titubeiam em aprovar projetos específicos.
Quero agradecer, em nome dos funcionários da Rede, aos vossos incessantes apelos em
prol desta classe, e que, desde Curitiba-PR, desejamos nossos votos de sucesso nesse
pleito e que possamos juntos lograr êxito em nossos objetivos.
Tendo por certo que, em breve, celebraremos juntos esta vitória, despedimo-nos e
agradecemos-lhe por tudo e receba, de nossa família, um abraço afetuoso.

“Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele
vo--lo h
há
dar.””
vo
á de dar.
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Com Cristo, venceremos!

