REFER ANTECIPA PAGAMENTO DAS
SUPLEMENTAÇÕES A PARTIR DE
NOVEMBRO DE 2014
A Fundação REFER informou que atendeu ao pedido da Associação dos Aposentados da
Rede Ferroviária Federal (AARFFSA), para proceder a antecipação do pagamento dos
aposentados e pensionistas para o último dia útil do mês. Portanto, já no dia 28 de
novembro próximo, serão depositados o pagamento do mês de competência outubro, mais
o abono anual referente ao 13º salário em nossas contas correntes.

Na foto, a diretora de Seguridade Social da REFER, Tânia Regina Ferreira, o presidente da AARFFSA,
Nelson Cruz, o diretor presidente da REFER, Marco André Marques Ferreira, o diretor administrativo e
financeiro da REFER, Carlos de Lima Moulin, e o coordenador administrativo da AARFFSA, Marcos Cruz

Assim, mais uma vez, a diretoria da Fundação REFER dispensa especial atenção à AARFFSA,
na defesa das Classes Ferroviária e Metroviária, oriundos da Rede Ferroviária Federal,
CBTU, Central Logística e Metro RJ.
Esta medida vem ao encontro de antigo anseio da AARFFSA, quanto à garantia dos
aposentados pelo INSS e pelos Fundos de Pensão em receber seus salários no último dia
útil de cada mês. Para tanto, de há muito, a AARFFSA vem pleiteando junto ao Ministério
de Previdência o tratamento constitucional, relacionado aos direitos e igualdades entre as
pessoas, que recebem seus proventos pela Previdência Oficial.
Embora o nosso pleito, voltado ao aposentado como um todo a nível nacional, já tenha
sido defendido pessoalmente pelo presidente da AARFFSA em Brasília, ainda não obtivemos
concordância de acatamento por aquele Ministério sob as mais infundadas argumentações,
sem que se preocupem com cada um de nós brasileiros, que gostaríamos de honrar
nossos compromissos domésticos em prazo hábil, sem pagamento de multas, de vez que
uma grande maioria somente recebe após o quinto dia útil de cada mês.
A diretoria da Fundação REFER, portanto, está de parabéns ao acatar esta solicitação, tão
importante para os ferroviários e metroviários aposentados e pensionistas.

