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Central de Relacionamento
com o Participante
0800 709 6362

A REFER deseja a todos um 2011
repleto de paz, amor e esperança. A você,
que sempre esteve do nosso lado, muito
obrigado pelo apoio e confiança.

O dia mais belo? Hoje
A coisa mais fácil? Equivocar-se
O obstáculo maior? O medo
0 erro maior? Abandonar-se
A raiz de todos os males? O egoísmo
A distração mais bela? O trabalho
A pior derrota? O desalento
Os melhores professores? As crianças
A primeira necessidade? Comunicar-se
O que mais faz feliz? Ser útil aos demais
O mistério maior? A morte
O pior defeito? O mau humor
A coisa mais perigosa? A mentira
O sentimento pior? O rancor
O presente mais belo? O perdão,
O mais imprescindível? O lar
A estrada mais rápida? O caminho correto
A sensação mais grata? A paz interior
O resguardo mais eficaz? O sorriso
O melhor remédio? O otimismo
A maior satisfação? O dever cumprido
A força mais potente do mundo? A fé
As pessoas mais necessárias? Os pais
A coisa mais bela de todas? O amor
Madre Teresa de Calcutá
NESTA EDIÇÃO:
CALENDÁRIO 2011

Gestão REFER
75,16% das sentenças julgadas em 2010
foram favoráveis à REFER
Saiba como as ações judiciais podem interferir
nos resultados da Fundação
Diante da nova realidade dos
fundos de pensão, em que a educação
financeira e previdenciária tem sido
disseminada como forma de conscientizar
aos participantes sobre a importância dos
princípios fundamentais, direitos e deveres
do seu plano de benefícios, a REFER tem
buscado aprimorar sua comunicação, no
intuito de sedimentar questões pertinentes
à manutenção do seu patrimônio. Neste
sentido, é muito importante que os
participantes saibam quais são os seus
direitos e tenham conhecimento de que,
antes de ingressarem em juízo, muitos
casos podem ser resolvidos administrativamente. Para tanto, a REFER
disponibiliza canal direto através da
Central de Relacionamento com o
Participante.

Muitos participantes são
procurados por profissionais da área
jurídica que, munidos de falsas
promessas, geram expectativas que não
poderão se concretizar. O patrimônio da
REFER é dos participantes. Quando há
uma sentença desfavorável, sua
condenação reflete na diminuição do
patrimônio constituído com o esforço de
todos. O mesmo se dá quando a Fundação
obtém êxito. As custas despendidas ao
longo do processo são suportadas por
todos, ou seja, acionar a REFER sempre
gera prejuízo aos participantes.
A partir da reestruturação realizada
na área jurídica em 2008, a REFER tem se
empenhado, ao máximo, para resguardar
seu patrimônio. Como resultado prático da
atual administração, no decorrer de 2010,

houve diminuição de 6% na quantidade de
processos, sendo que 75,16% das
sentenças prolatadas foram favoráveis à
Fundação.
A redução de gastos, o aprimoramento dos profissionais da área jurídica e,
principalmente, a conscientização do
participante na defesa de seu patrimônio já
proporcionou a recuperação de cerca de
R$ 22 milhões em depósitos judiciais.
Para o próximo ano, a meta é dar
continuidade à diminuição do número de
ações e sentenças condenatórias.
Portanto, antes de acionar a REFER
judicialmente, procure se informar sobre
seus direitos e não se deixe enganar por
promessas financeiras aparentemente
vantajosas. A Fundação está inteiramente
aberta a analisar e resolver sua situação.

ANCEP realiza Seminário
de Planejamento e Orçamento na REFER
A Associação Nacional dos
Contabilistas das Entidades de
Previdência (ANCEP) promoveu na
REFER, em 26 de novembro,
Seminário sobre Planejamento e
Orçamento. Participaram do encontro
técnicos dos fundos de pensão da
Brasiletros, Petros, Prece, Infraprev,
Portus, Adsprev, Acesita e da própria
REFER.
O chefe do gabinete da
presidência, Fernando Abelha, fez a
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abertura do evento em nome da
Diretoria Executiva e deu as boasvindas aos presentes. O diretorpresidente da ANCEP, Roque Muniz
de Andrade, agradeceu o apoio da
Fundação em ceder o espaço para a
realização do seminário. A
economista e conselheira fiscal da
ANCEP, Maria Cristina Ribeiro
Balbino, foi responsável pela
condução dos assuntos abordados no
dia.

O diretor-presidente da ANCEP, Roque Muniz de Andrade,
agradeceu o apoio da Fundação na abertura do seminário

Gestão REFER

Esperança

M

ais um ano se vai levando consigo
muitas emoções vividas, vitórias,
derrotas, alegrias e tristezas, mas
deixa em nossos corações a esperança de
que em 2011 possamos conquistar tudo
aquilo de que precisamos para alcançar a
felicidade.
Desde quando assumimos a direção
da REFER, temos redobrado a atenção e os
esforços para nos adaptar aos novos
desafios e rumos da previdência
complementar, buscando a modernização
da administração, implantando novas
técnicas operacionais e conceitos, que nos
permitiu cumprir as metas planejadas
visando manter a tranquilidade de nossos
participantes.
Conquistamos avanços importantes
ao longo desses dois anos, em especial no

Marco André Marques Ferreira
Diretor-presidente

que diz respeito às negociações das dívidas
com as patrocinadoras, mas o que nos
espera em 2011 será muito mais desafiador
e exigirá de todos nós, que fazemos parte da
família REFER, persistência, empenho,
comprometimento, entusiasmo, equilíbrio,
harmonia e compreensão. Muitos
obstáculos pelo caminho, certamente,
teremos que superar para atingir nossos
objetivos. Por isto, precisamos da união de
todos em torno da causa previdenciária. Que
Deus nos dê serenidade e sabedoria em
nossas ações...
É sempre com espírito de renovação
que agradecemos a todas as pessoas que,
de alguma forma, contribuem para o
sucesso da nossa Fundação: empregados,
conselheiros, patrocinadoras, entidades de
classe, colaboradores e, principalmente,

nossos participantes, que depositam na
REFER a indispensável confiança para que
possamos prosseguir nesta caminhada de
luta.
Desejamos a todos um 2011 repleto
de alegrias e que nossos lares sejam
abençoados neste Natal com muita paz,
amor e prosperidade. Que o espírito
harmonioso das festas do final de ano
perdurem e se concretizem em sucesso e
realizações.
“Não podemos voltar no tempo e mudar o
nosso começo, mas podemos recomeçar
agora e mudar o nosso final.”
Em 2011 faça de cada dia o começo
de um amanhã mais feliz.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

gem
Menseaitores
dos L

l Quero parabenizar a REFER pela escolha do
nosso Diretor Financeiro, Carlos Moulin, no qual
tive o prazer de trabalhar em 2003 no Conselho
Deliberativo. Pessoa altamente capacitada,
responsável, que, com certeza, saberá conduzir
uma política de investimentos que trará com
dinamismo, coerência e muitos benefícios a nossa
Fundação. Aproveito para agradecer os 907 votos
que tive na eleição passada. Independente de não
ter ganho, continuo à disposição de todos que
precisarem da minha colaboração para ajudar no
que puder em relação a nossa Patrocinadora. Feliz
Natal para todos e um Ano Novo cheio de muita paz!
Raimunda Araújo do Nascimento – Metrofor
Fortaleza (CE) – Mural de Recados On-line
l Estou agradecido e sensibilizado pela
divulgação, pelo Expresso REFER, de minha
homenagem recebida em João Pessoa (PB).
Recebi os exemplares do jornal e peço a Deus que
a nossa REFER prossiga exitosa.
Stanley Fortes Baptista – RFFSA
Responsável pela criação da REFER
Cabedelo (PB) – Por carta

l Sou aposentado da Central Logística e sugiro
que a REFER faça uma carteira de aposentado da
ferrovia, para que possamos nos identificar como
participantes da Fundação.
Armando dos Reis Soares – Central
Rio de Janeiro (RJ) – Por carta
l Desejo que 2011 seja um ano promissor na
REFER e todas as dívidas sejam sanadas.
Carlos Lima de Souza – RFFSA
Curitiba (PR) – Por carta

Para participar desta coluna envie sua
mensagem para o e-mail:
comunicacao@refer.com.br; entre no
Mural de Recados do site
(www.refer.com.br) ou envie carta
endereçada à Comunicação Institucional
no endereço: Rua da Quitanda,
173 / 801 – Centro / Rio de Janeiro (RJ).
Cep: 20091-005. Sua contribuição é
muito importante! A publicação respeita
a ordem de chegada.

A REFER agradece ao participante Antônio
Carlos P. Silva, de Campos dos Goytacazes
(RJ), da patrocinadora RFFSA, pelo envio de
quadro artesanal em homenagem aos 32
anos da Fundação, comemorados em 7 de
fevereiro de 2011.
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REFER, FNTF e AARFFSA
em defesa da complementação
Principais lideranças ferroviárias
do país estão unidas em defesa da
complementação da aposentadoria da
classe. Segundo o presidente da
Associação dos Aposentados da RFFSA
(AARFFSA), Nelson Fernandes Cruz, em
recente entrevista concedida ao programa
Rio Cidadão, da Rádio Livre (1440 AM),
em 25 de outubro, a Associação assinou
junto com a Federação Nacional dos
Trabalhadores Ferroviários (FNTF), carta

aberta ao Presidente Lula, pedindo a ele
que determinasse providências imediatas
enérgicas para que pessoas humildes não
ficassem, de repente, sem o valor dos
seus proventos, que são seu sustento. No
site da Associação dos Aposentados da
RFFSA (www.aarffsa.com.br) você
encontra a evolução do assunto junto aos
órgãos do Ministério do Planejamento e da
Advocacia Geral da União (AGU).
Acompanhe!

O diretor-presidente Marco André (ao centro) recebeu na
REFER os líderes ferroviários Nelson Cruz e Hélio Regato

Homenagem da Associação dos Aposentados da RFFSA (AARFFSA)
aos ferroviários da REFER, que completará, em 2011, 32 anos de fundação:

Saudade do “Trem de Ferro”
Saudade do trem de ferro
passava sempre apitando,
nos trilhos resfolegando
toda cidade chamando!
E toda gente corria
atendendo o seu apito
acenando aos que chegavam
que a tanto tempo esperavam...
Eram amigos, parentes,
afilhados e padrinhos,
o sorriso era geral
numa alegria informal...
Dentre abraços e carinhos
havia um que de ternura
naquele encontro fraterno
desmesurada ventura
que vinha no trem de ferro!
Trem de ferro, doce encanto
da meninice distante...
trazia sorriso e pranto...
trazia alegria e dor...
trazia o adeus derradeiro,
trazia o primeiro amor!

Passageiros que chegavam,
passageiros que seguiam...
Ah, trem de ferro, trem de ferro
resfolegando nos trilhos!...
Trem de ferro que passou...
passou “Maria Fumaça”...
Trem de hoje não tem graça
não tem o seu romantismo
não tem aquele lirismo
que tanto encantava a gente!...
Trem de hoje é diferente,
só leva o povo cansado,
leva o assalariado
ou então, desempregado...
Trem de ferro que passou...
foi pra longe, muito longe!...
Foi lá pra curva do tempo...
tempo de ida, sem volta...
tempo que não conta idade...
Trem de ferro que passou
assim como passa a vida...
Deixou lembrança querida,
deixou profunda saudade!!!

Alice de Oliveira (livro Revivendo Emoções)
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Gestão REFER
X

http://www.refer.com.br

Mural de Recados Online: uma REFER melhor para você
Em julho de 2009, a REFER lançou
seu novo site: com design mais moderno,
interativo e informações novas e
importantes para os participantes. Entre as
novidades foi criado o Mural de Recados,
um espaço para deixar sugestões, dicas e
mensagens à REFER. Muito bem aceito
pelos que acessam o site, o mural destaca

felicitações de aniversário e datas
comemorativas, críticas, elogios e
sugestões a serem desenvolvidas pela
Fundação.
É importante lembrar que o Mural de
Recados não é destinado à solicitação de
benefícios, simulação ou requerimento de
empréstimo, dúvidas a respeito do plano de

A REFER poderia oferecer possibilidade
de pagamento do empréstimo em 60
parcelas.

Por que o pagamento dos aposentados
da REFER não pode ser no primeiro dia
útil?
A REFER, em 2007, antecipou do 5º
para o 2º dia útil o pagamento dos
benefícios dos participantes. Esta data
é a mínima possível considerando o
fluxo de recebimentos no 1º dia útil do
mês de contribuições, dívidas, aluguéis
e amortizações de investimentos. Esta
é garantia que a Fundação tem para
manter os pagamentos em dia e não
atrasá-los, caso ocorram quaisquer
imprevistos.

Por enquanto, a Fundação oferece
quatro opções de pagamento do
empréstimo: 12, 24, 36 ou 48 parcelas.
Estamos estudando a possibilidade de
ampliar o prazo para 60 prestações.
Mas cabe ressaltar que os participantes
inadimplentes já podem renegociar sua
dívida em 60 parcelas para evitar
constrangimentos legais, como
inclusão do nome no Serasa.

Gostaria de sugerir a criação de um link
em que pudéssemos consultar as datas
de aniversário a partir do nome do
participante.
Este link já está disponível desde a
criação do novo site da REFER. Ao
clicar em Aniversariantes, basta
escolher a letra inicial do nome do
participante que você procura. Todos os
que aniversariam são listados com seus
respectivos nome e sobrenome,
patrocinadora e data de aniversário.

aposentadoria ou qualquer outra dúvida
semelhante. As mensagens voltadas ao
atendimento são encaminhadas à área de
relacionamento da REFER para serem
solucionadas.
A seguir esclarecemos as principais
sugestões dos participantes:

Gostaria de receber ou acessar com
antecedência informativo do
contracheque.
A REFER já disponibliza no site, no
Espaço do Participante, acesso ao
contracheque mensal com os
proventos. No entanto, estamos
promovendo melhorias na
disponibilização ao incluirmos, antes da
data de pagamento do benefício, os
valores a serem depositados.

Participe! Deixe sua mensagem no
Mural de Recados! Vamos estudar
as suas sugestões e fazer uma
REFER melhor para você.

Sugiro que exista um campo na internet
para visualizarmos o número de parcelas
pagas e a pagar do empréstimo.
A REFER vai implementar no site
esta possibilidade em breve. Aguarde!

Outubro
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Seguridade
REFER disponibiliza refinancimento
do empréstimo em até 60 meses
Regularize sua situação
Tania Regina Ferreira
Diretora de Seguridade

No intuito de resolver a
inadimplência na Carteira de Empréstimos
dos participantes da CBTU, a REFER
disponibilizou o refinanciamento da dívida
com o prazo de até 60 meses, bem como
pagamento das parcelas atrasadas
através de boleto bancário. Os
pagamentos começaram a ser
regularizados e aproximadamente 250
contratos foram renegociados.
Em abril de 2009, as parcelas de
empréstimos dos participantes ativos
passaram a ser descontadas diretamente
pelo Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos SIAPE. Conforme
Decreto 6.386 / 2008, existe uma regra de
prioridades para desconto em folha, entre
consignações compulsórias, como
contribuição à previdência do servidor
público, previdência social, Imposto de
Renda e previdência fechada – neste caso,
entram as contribuições básicas, básica
opcional, voluntária e administrativa da
REFER – e outras obrigações decorrentes
de imposição legal. Em seguida, entram as
consignações facultativas, relativas a
plano de saúde, seguro de vida, pensão
alimentícia e empréstimo. Na ordem de
prioridades, o empréstimo encontra-se na
10ª posição, o que impossibilita ao
participante ter margem consignável
favorável ao desconto da parcela em
contracheque. Portanto, para não
prejudicar os participantes, a Fundação
decidiu enviar boleto bancário, no intuito
de permitir que o empréstimo seja
concedido, mesmo com as dificuldades
enfrentadas devido à legislação em vigor.
Em virtude do desconto não ser
processado no contracheque, mas
enviado por Boleto Bancário, alguns
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participantes não têm pago as parcelas
devidamente e a inadimplência cresceu
consideravelmente. A Fundação tem
notificado por carta aqueles que ainda não
negociaram suas dívidas. Caso não ocorra
acordo, o processo será encaminhado à
Coordenação Jurídica da REFER para
proceder a cobrança judicial. Evite que seu
nome vá para o Serasa. Negocie sua
dívida com a REFER!
O participante com débito de
empréstimo pode entrar em contato com a
Fundação, por meio da Central de
Relacionamento (0800 709 6362) ou por email (relacionamento@refer.com.br), para
que seja estudada as melhor maneira de
saldar sua dívida.
Reabertura da Carteira
A perspectiva de reabertura da
Carteira de Empréstimos para os
participantes ativos da CBTU envolve
aspectos que ultrapassam a alçada da
Fundação e da patrocinadora. Entretanto,
a REFER está empenhada em conquistar
êxito no cadastramento da margem
consignável para obter a garantia do
desconto das parcelas, evitando, assim, a
inadimplência.

Atenção participantes ativos do
Metrô/RJ, CPTM e Central:
Por questões operacionais junto à sua
patrocinadora, a Carteira de Empréstimos
permanece fechada. No entanto, a REFER
está envidando esforços para sua
regularização. Acompanhe notícias
atualizadas pelo site: www.refer.com.br

CALENDÁRIO 2011 PARA
CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO
Podem solicitar empréstimo os
participantes ativos da REFER, Metrofor e
CTS; os participantes assistidos de todas as
patrocinadoras, inclusive do Metrô/RJ.
A seguir confira as datas de
liberação para 2011:
JANEIRO

12 quarta

27 quarta

FEVEREIRO

14 segunda 28 segunda

MARÇO

14 segunda 28 segunda

ABRIL

12 terça

27 quarta

MAIO

12 quinta

27 sexta

JUNHO

13 segunda 27 segunda

JULHO

12 terça

27 quarta

AGOSTO

12 sexta

29 segunda

SETEMBRO
OUTUBRO

12 segunda 27 terça
13 quinta

27 quinta

NOVEMBRO

14 segunda 28 segunda

DEZEMBRO

12 segunda 27 terça

Faça a simulação
do seu empréstimo e
saiba o valor que você
pode contratar no site
www.refer.com.br

Seguridade
REFER sedia Reunião Técnica de RH da CBTU
Entre 23 e 25 de novembro, foi
realizada na REFER Reunião Técnica de
Recursos Humanos da patrocinadora CBTU.
Participaram do encontro profissionais da
Administração Central (Rio de Janeiro) e das
Superintendências de Natal (RN), Recife (PE),
João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Belo
Horizonte (MG).
O evento iniciou-se com as boasvindas do diretor-presidente da REFER, Marco
André Marques Ferreira; e da diretora de
Seguridade, Tania Regina Ferreira, em nome
dos conselheiros, diretores, coordenadores,
gerentes e técnicos. Também prestigiaram a
abertura da reunião, o diretor de Administração
e Finanças da CBTU, Marcos Galindo; e a
gerente geral de RH da CBTU, Cristina

Na abertura, participaram a gerente geral de RH da
CBTU, Cristina Mont’Mor; o diretor de Administração
e Finanças da CBTU, Marcos Galindo; e o diretorpresidente da REFER, Marco André Marques Ferreira

A diretora de Seguridade da REFER, Tania Regina
Ferreira, falou das principais atividades, projetos e
ações da sua área, esclarecendo dúvidas

Mont'Mor, que, na oportunidade, agradeceu à
Fundação pelo acolhimento em ceder o
espaço para que fosse realizado o encontro.
Após a abertura, o presidente da
Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviários (FNTF), Hélio Regato, explanou
sobre paridade, esclarecendo dúvidas ao
apresentar os principais focos de debate sobre
o assunto, que despertou imenso interesse no
grupo.
Entre os temas abordados durante
encontro destacaram-se: sistema SIAPE,
PES, PEC, treinamento e desenvolvimento e
matriz profissiográfica, formação de
multiplicadores, gestão do conhecimento,
desenvolvimento gerencial, segurança do

trabalho, concurso público, revisão de normas,
ações judiciais, entre outros.
A REFER também discutiu vários
temas importantes, como o programa Vida
Positiva, de educação financeira e
previdenciária, Recadastramento dos
participantes ativos e assistidos, empréstimo e
inadimplência e dívida da patrocinadora. Na
oportunidade, coordenadores e gerentes
apresentaram-se aos profissionais de RH e
esclareceram as principais dúvidas a respeito
das atividades realizadas para firmarem
parceria, no intuito de estreitar, cada vez mais,
o relacionamento e ter o apoio da área
principal como agentes multiplicadores de
informações junto aos ativos.

Hélio Regato esclareceu todas as dúvidas a respeito
da paridade

Não realizou o Recadastramento 2010?
Saiba o que fazer para não ter o pagamento de seu benefício suspenso
A REFER realizou em 2010 o
Recadastramento dos seus participantes
assistidos e beneficiários, que teve como
objetivo cumprir obrigações legais e
preservar a regularidade do pagamento
das aposentadorias e pensões,
resguardando a segurança e a tranquilidade de todos. A última etapa, referente ao
Grupo 3 (aniversariantes de setembro,
outubro e dezembro), finalizou-se em 30
de novembro.

O processo foi inteiramente
realizado por correspondência, por grupo
de aniversariantes, e foi necessário
reconhecimento de Firma por Autenticidade em Cartório. O cronograma foi
pontualmente seguido pela Fundação.
Como o Recadastramento é
obrigatório, os participantes que não o
fizeram, estão com o pagamento dos seus
benefícios retidos até a devida
regularização. Para mais esclarecimentos

Período para Recadastramento
Grupo Mês de Aniversário
1
Janeiro a Abril
1º de Fevereiro até 31 de Março de 2010
2
Maio a Agosto
1º de Junho até 31 de Julho de 2010
3
Setembro a Dezembro 1º de Outubro até 30 de Novembro de 2010

entre em contato pelo e-mail
relacionamento@refer.com.br ou pela
Central de Relacionamento com o
Participante (0800 709 6362), no horário
das 8h às 17h. A ligação é gratuita de
qualquer região do país.
A listagem dos participantes
assistidos e beneficiários que estão com o
pagamento retido encontra-se no site da
REFER (www.refer.com.br).

O Recadastramento dos Participantes assistidos e
beneficiários será bianual. O próximo acontecerá
em 2012. No ano que vem todos os ativos deverão
se recadastrar.
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Fi n a n c e i r o
REFER moderniza sistema
de investimentos

Carlos de Lima Moulin
Diretor Financeiro

Caros colegas ferroviários
e metroviários,
Com satisfação prestamos
informações sobre algumas medidas que
estamos adotando na nossa REFER.

C

om o objetivo de propiciar à área de
investimentos da Fundação o suporte
tecnológico necessário à realização
da gestão dos investimentos, de forma
segregada por planos de benefícios,
conforme determina a legislação em vigor, a
Diretoria Financeira, em conjunto com a
Assessoria de Informática, após
levantamentos junto a outros fundos de
pensão, tais como Eletros, Telos e Braslight,
realizaram uma avaliação das empresas
conceituadas nesse mercado e escolheram
a Empresa DRIVE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LTDA, que atua no Brasil
desde 1983 fornecendo sistema
informatizado especializado em operações
de investimento para fundos de pensão.
O sistema DRIVE de investimentos
contribuirá de forma relevante para a
operacionalidade das atividades ligadas à
gestão segregada dos investimentos,
permitindo atender, de forma mais eficiente e
econômica, a apuração do valor das cotas
diárias de cada plano de benefício, para que,

ao longo dos próximos anos, possamos
manter a saúde e o equilíbrio financeiro dos
planos, marca registrada da REFER.
Assim, as operações de investimentos passam a se valer de sistema de
apoio especializado, que vai permitir maior
agilidade e segurança, tanto na tomada de
decisão como na realização das operações
que se revestem de maior complexidade,
garantindo transparência e cumprimento
dos prazos.
Investimentos da REFER contribuem
para infraestrutura do país
Um dos investimentos da Fundação,
em conjunto com outros fundos de pensão e
investidores, está contribuindo para o
desenvolvimento da infraestrutura do país. A
REFER está participando da inauguração de
dois projetos de geração de energia neste
mês de dezembro. O primeiro projeto se
refere ao maior parque Eólico do país
(Alegria I e II), localizado no município de
Guamaré (RN). Em conjunto, as usinas têm
capacidade instalada de 151,9 MW, ocupam
uma área total de cerca de 1.900 hectares,
na Praia do Minhoto, a aproximadamente
170Km de Natal. A unidade I, com
capacidade de 51,2 MW, foi inaugurada em
15/12/10. Na unidade Alegria II serão
instalados 61 aerogeradores com potência

total de 100,7 MW. A instalação de tal
empreendimento fará uso de uma fonte
limpa e renovável, evitando a emissão de
120 mil toneladas de CO2 por ano.
No dia 10/12/10 entrou em operação
o projeto Linhares I, de geração de energia a
gás natural, onde existe oferta abundante
fornecido pela Petrobrás. Localizado na
região de Linhares (ES), a REFER é uma
das entidade empreendedoras. A potência
bruta de energia é de 204 MW, numa
distância de 40 km da subestação e linha de
transmissão de 138 Kv. Também faz parte
deste portfólio as Usinas de Linhares II e
Linhares III, em fase de desenvolvimento.
Exemplos como estes mostram que a
Fundação investe em programas com
responsabilidade socioambiental eficiente,
satisfazendo princípios recomendados pela
Resolução CMN 3.792, sem perder de vista
o nível de rentabilidade dos ativos investidos
e a respectiva segurança dos investimentos,
na forma prevista na legislação e na Política
de Investimentos, aprovada pelo Conselho
Deliberativo, visando garantir a sustentabilidade da nossa Fundação.
Aproveitamos a oportunidade para
deixar um forte abraço e desejar a todos os
colegas ferroviários e metroviários um 2011
de muita paz, saúde e grandes realizações.

ATENÇÃO CORRENTISTAS DO UNIBANCO
Em 18 de outubro de 2010, o Unibanco migrou para o Itaú Unibanco, número 341. Solicitamos a todos os assistidos da Fundação REFER,
que recebem seus benefícios pelo UNIBANCO, para que nos enviem o novo número da agência e conta corrente de migração para atualização
dos dados cadastrais.
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