POSSE DE CONSELHEIROS NA REFER
Em cerimônia realizada no auditório da Fundação REFER, em 1º de
setembro, foram empossados os conselheiros indicados pelas
patrocinadoras e eleitos pelos participantes no pleito finalizado em
agosto, para um mandato de quatro anos. O ato de posse foi
conduzido pelo presidente do Conselho Deliberativo, Antônio
Gonçalves de Lima Filho.
No Conselho Deliberativo foram empossados Aildo José Nascimento
de Paiva, membro efetivo eleito, participante autopatrocinado da
CENTRAL; José Artílio Ribeiro Rios, membro efetivo indicado,
participante assistido da RFFSA; e Marcelo Luiz Onida de Araújo,
membro efetivo indicado, participante ativo da CENTRAL; Flávio
Rabello Pereira, membro suplente indicado, participante ativo da
RFFSA; e Fátima Regina Costa Peres, membro suplente indicado,
participante ativa da CENTRAL.
No Conselho Fiscal foram empossados Dayse Ribeiro, membro
efetivo eleito, participante ativa da CENTRAL; José Luiz Petrini,
membro efetivo indicado, participante ativo da RFFSA; Luis Miguel de
Lima Pimentel Pereira Gil, membro suplente indicado, participante
ativo da RFFSA; e Roberto Marzani, membro suplente eleito,
participante assistido da RFFSA. Todos os empossados terão
mandato de quatro anos.
Participaram, ainda, da solenidade a Diretora de Seguridade Tania
Regina Ferreira e Carlos de Lima Moulin, Diretor Financeiro, o
Conselheiro Fiscal, Marco Henrique de Araújo; presidente da AENFER,
Luiz Euler Carvalho de Mello; diretor da AENFER, Celso Paulo;
presidente da AARFFSA, Nelson Fernandes Cruz; presidente da
MÚTUA, Raimundo Neves de Araújo e o diretor Odevar Rodrigues
dos Santos; engº Luiz Lourenço de Oliveira; além dos gerentes da
REFER e convidados dos conselheiros empossados.

Em pronunciamento após o ato de posse, o presidente da REFER,
Marco André Marques Ferreira, agradeceu a presença de todos.
Destacou, entre outros assuntos, que a união da classe ferroviária e
metroviária é a palavra de ordem para que a Fundação continue
mantendo seus esforços na busca pelo recebimento das dívidas da
RFFSA e da CBTU, permitindo garantir a segurança de seus recursos
no futuro para os aposentados e pensionistas.
Raimundo Neves, presidente da MÚTUA fez um apelo para que,
diante da situação do país, todos se mantenham unidos e que os
novos conselheiros empossados tenham o compromisso de lutar
pela classe ferroviária, que deposita na REFER a confiança de sua
segurança não só no futuro, mas hoje.
Por sua vez, Nelson Cruz, presidente nacional da Associação dos
Aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A - AARFFSA, enalteceu
o trabalho que vem sendo desenvolvido por conselheiros e diretores
da REFER, para o recebimento das dívidas das patrocinadoras RFFSA
(UNIÃO) e CBTU, no sentido de garantir os direitos de milhares de
ferroviários, hoje com suas aposentadorias e pensões ameaçadas
por débitos não honrados pelo Governo Federal, embora que
contratados há mais de 10 anos e reconhecidos pelos órgãos
governamentais, quanto a sua origem, exatidão e liquidez.
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