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2018 CHEGOU!2018 CHEGOU!
Com gratidão celebramos o ano que passou e entramos 

em um novo ciclo com a esperança renovada para 
novas conquistas e desafios que estão por vir
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AARFFSA: REFER condecora lideranças do 
Rio de Janeiro com título de Mérito Previdenciário 
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Compondo a mesa solene, da esquerda para a direita, o presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada 
de Ferro Leopoldina, Jair José da Silva; a presidente da Associação de Engenheiros Ferroviários (Aenfer), Isabel 
Junqueira; o pastor Paulo Cesar de Oliveira, representando o senador Eduardo Lopes; Nelson Fernandes Cruz, 
presidente da Associação dos Aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A (AARFFSA); o deputado Federal 
Simão Sessim; o presidente da Fundação REFER, Marco André Marques Ferreira; o inventariante da extinta 
Rede Ferroviária Federal S/A, Manoel Geraldo Costa; e o presidente da Associação Mútua Auxiliadora dos 
Empregados da Estrada de Ferro Leopoldina, Raimundo Neves de Araújo.

Nelson Cruz, presidente 
da  Assoc i ação  dos  
Aposentados da RFFSA 
S/A, recebe o certificado 
de Mérito Previdenciário 
do presidente da REFER.
A seguir os demais 
agraciados:

O chefe do Gabinete da 
Presidência da REFER, 
Fernando Abelha, recebeu 
a homenagem em nome do 
presidente da Federação 
Nacional dos Trabalhadores 
Ferroviários, Hélio de Souza 
Regato de Andrade

A engenheira  Isabel  
Junqueira, presidente da 
Associação de Engenheiros 
Ferroviários

O deputado federal Simão Sessim recebeu o título de sócio 
honorário da AARFFSA e troféu “A Baronesa”, entregues pelo 
presidente da AARFFSA, Nelson Cruz e vice-presidente Lídia 
Gonçalves

O deputado federal Simão Sessim recebeu o título de sócio 
honorário da AARFFSA e troféu “A Baronesa”, entregues pelo 
presidente da AARFFSA, Nelson Cruz e vice-presidente Lídia 
Gonçalves

Raimundo Neves de Araújo, 
presidente da Associação 
Mútua Auxiliadora dos 
Empregados da Estrada de 
Ferro Leopoldina

O engenheiro  Jair José da 
Silva,  presidente  da  
Associação dos Engenheiros 
da Estrada de Ferro 
Leopoldina

O presidente do Sindicato dos 
Empregados em Previdência 
Privada do Estado do Rio de 
Janeiro, Aristótelis Arueira

O presidente da REFER, Marco André Marques Ferreira, foi agraciado 
pelo presidente da  AARFFSA, Nelson Cruz, com o troféu “A Baronesa”

PRESIDENTE DA REFER É 
CONDECORADO PELA AENFER 

O presidente da REFER, Marco André Marques 
Ferreira, recebeu da Associação de Engenheiros 
Ferroviários (Aenfer) a Condecoração Engenheiro 
Paulo de Frontin, homenagem que destaca 
ferroviários e ferroviaristas por suas contribuições em 
defesa da classe ferroviária e para o desenvolvimento 
e preservação da ferrovia brasileira e sua história. A 
homenagem é realizada pela instituição desde 1997.

A solenidade de entrega aconteceu no dia 28 de 
setembro, no auditório Demosthenes Rockert, sede 
da Associação. Na ocasião, também foi realizado o 
lançamento da medalha comemorativa dos 25 anos 
da Aenfer.

Ao centro, o presidente da REFER, Marco André Marques 
Ferreira, recebe a Condecoração Paulo de Frontin da presidente 
da Aenfer, Isabel Cristina Junqueira, e do inventariante da 
extinta RFFSA, Manoel Geraldo Costa.

Ao centro, o presidente da REFER, Marco André Marques 
Ferreira, recebe a Condecoração Paulo de Frontin da presidente 
da Aenfer, Isabel Cristina Junqueira, e do inventariante da 
extinta RFFSA, Manoel Geraldo Costa.

A Associação dos Aposentados da Rede 
Ferroviária Federal (AARFFSA) realizou, no último 
dia 16 de dezembro, no Clube da Aeronáutica, Rio 
de Janeiro, o seu almoço de confraternização 
natalino.

O evento contou com a presença de cerca de 180 
participantes, entre associados e personalidades 
ligadas à ferrovia, como o deputado federal Simão 
Sessim, e os diretores da REFER, presidente Marco 
André Marques Ferreira, o diretor Financeiro, Carlos 
de Lima Moulin, e o diretor de Seguridade, Ricardo 
de Souza Santos.

Na ocasião, o presidente da AARFFSA concedeu 
o título de sócio honorário ao deputado Simão 
Sessim e o troféu “A Baronesa” a várias 
personalidades presentes.

Como reconhecimento ao apoio recebido na luta 
pelo recebimento da dívida que a União Federal 
mantinha com o plano RFFSA, o diretor-presidente 
da REFER agraciou diversos líderes de classe do Rio 
de Janeiro com o diploma de Mérito Previdenciário.

Foram agraciados Hélio de Souza Regato de 
Andrade, diretor-presidente da Federação Nacional 
dos Trabalhadores Ferroviários (FNTF); Nelson 
Fernandes Cruz, diretor-presidente da Associação 
dos Aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A 
(AARFFSA); Isabel Junqueira, presidente da 
Associação de Engenheiros Ferroviários (Aenfer); 
Jair José da Silva, presidente da Associação dos 
Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina; 
Raimundo Neves de Araújo, diretor-presidente da 
Associação Mútua Auxiliadora dos Empregados da 
Estrada de Ferro Leopoldina; e Aristótelis Arueira, 
presidente do Sindicato dos Empregados em 
Previdência Privada do Estado do Rio de Janeiro 
(SINDEPPERJ). 



Renovando o espírito de luta

Diretor-presidente

Marco André Marques Ferreira

O início de um novo ano sempre 

renova nossas esperanças. Mas, 

desta vez, 2018 chega com um 

sentimento especial para todos nós, da 

Fundação REFER. A notícia do 

pagamento da dívida da União 

referente ao plano RFFSA, no final de 

2017, nos trouxe a sensação de dever 

cumprido, motivando ainda mais nosso 

espírito de luta.

Mais do que isso, essa vitória provou 

que, juntos, somos mais fortes, e que a 

classe ferroviária pode conquistar outras 

metas se mantiver, sempre, essa mesma 

união. Gostaria de agradecer a todos que 

não deixaram de acreditar na vitória, com 

destaque às l ideranças de c lasse, 

conselhos fiscal e deliberativo, empregados 

da REFER e parlamentares que, com 

bravura, nos apoiaram nessa batalha que já 

durava 17 anos.

Agora, nosso próximo desafio é 

recebermos a dívida da CBTU, que gira em 

torno dos R$ 2,7 bilhões. Já provamos que 

somos capazes, então, espero que esse 

novo ano nos traga não somente a 

esperança renovada, mas o propósito de 

continuar fortalecendo a classe ferroviária, 

que representa parte importante da história 

desse país e que, por isso, merece respeito e 

o devido reconhecimento.

Desejo a todos um 2018 repleto de 

muita paz, saúde e alegria. E que venham 

novas v i t ó r i a s pa ra man te rmos a 

tranquilidade das famílias assistidas pela 

REFER, nosso maior patrimônio.

3 DEZEMBRO DE 2017

“Nunca perca a fé na 

humanidade, pois ela é como 

um oceano. Só porque existem umas 

gotas de água suja nele, não quer dizer 

que ele esteja sujo por completo.” 

(Mahatma Gandhi)
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1. Hélio Regato, presidente da FNTF;

2. Deputado Federal Paulo Feijó;

3. Raimundo Neves de Araújo, presidente da Associação Mútua;

4. Marco André Marques Ferreira, presidente da REFER;

5. Ministro do TCU, Walton Alencar;

6. Isabel Cristina Junqueira, presidente da Aenfer;

7. Senador Eduardo Lopes;

8. Deputada Federal Gorete Pereira;

9. Celso Paulo, diretor Jurídico da AEEFL;

10. Antônio Bráulio, presidente da Anapar;

11. Deputado Federal Simão Sessim;

12. Marcos Cruz, administrador da AARFFSA;

13. Clarice Soraggi, vice-presidente da FAEF.
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DÍVIDA

Vitória foi celebrada em evento realizado no auditório da extinta RFFSA

CLASSE FERROVIÁRIA COMEMORA 
PAGAMENTO DA DÍVIDA DA UNIÃO FEDERAL

Convidados pela diretoria da Fundação Rede 
Ferroviária de Seguridade Social (REFER), ferroviários, 
lideranças da classe e parlamentares, finalmente, após 
um processo que perdurou por 17 anos, se reuniram 
para celebrar o acordo com a União Federal para 
pagamento da dívida referente ao plano de benefícios 
da extinta Rede Ferroviária Federal S/A. O encontro, 
realizado no dia 30 de novembro, lotou o auditório da 
extinta RFFSA, no Rio de Janeiro, reafirmando a união 
da classe.

A assinatura e homologação do contrato trouxe 
tranquilidade aos ferroviários que compõem o Plano da 
Rede Ferroviária Federal. O valor da dívida foi corrigido 
em 22 de novembro e transformado em títulos NTN-B.

Atualmente, a Fundação REFER conta com cerca 
de 32 mil participantes ativos e assistidos, honrando, 
mensalmente, uma folha de benefícios de, 
aproximadamente, R$ 36 milhões, o que totaliza, 
anualmente, o montante de R$ 470 milhões. Os      
22 mil participantes aposentados/pensionistas da 
extinta RFFSA beneficiados pelos Planos de 
Previdência da REFER alcançam, através de seus 
familiares, mais de 100 mil vidas em todo o território 
nacional.

Dívida da CBTU em pauta
Antecedendo o início oficial do encontro, o 

presidente da Fundação REFER, o engenheiro Marco 
André Marques Ferreira, compartilhou com 
participantes que lotavam a plateia informações sobre 
a conquista da RFFSA e o andamento da dívida do 
Governo Federal com a Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU).

“A RFFSA tinha uma dívida que não estava sendo 
paga desde 2000. A nossa preocupação se dava por 
conta dos recursos líquidos da Fundação para este 
plano, que conseguiríamos manter só até fevereiro de 
2018. A vitória que estamos comemorando hoje só foi 
possível com a união dos ferroviários, das entidades de 
classe, da Associação dos Engenheiros, da Associação 
dos Aposentados, e dos Sindicatos. Vamos continuar 
lutando para recebermos a dívida da CBTU também, 
que gira em torno de R$ 2,7 bilhões”, destacou o 
engenheiro.

Emoção nos discursos
Junto com o presidente da REFER, compuseram a 

mesa solene do evento os seguintes convidados: 
Antônio Geraldo Alves Bosshard, diretor de 
Administração e Finanças da CBTU, representando o 
presidente José Marques de Lima; Hélio de Souza 
Regato de Andrade, presidente da Federação Nacional 
dos Trabalhadores Ferroviários; Manoel Geraldo Costa, 
inventariante da RFFSA; Isabel Cristina Junqueira, 

presidente da Associação de Engenheiros Ferroviários; 
Raimundo Neves de Araújo, presidente da Associação 
Mútua Auxiliadora dos Empregados da Estrada de 
Ferro Leopoldina; Eduardo Lopes, Senador da 
República; Walton Alencar, Ministro do Tribunal de 
Contas da União; e os deputados federais Gorete 
Pereira, Simão Sessim e Paulo Feijó.

“Sempre fui ligado à ferrovia, porque vivi no subúrbio 
da Central, em Nilópolis. Eu nasci nessa região, me criei, 
casei, profissionalmente exerci meu magistério, fui eleito 
prefeito e hoje cumpro o 10º mandato consecutivo de 
Deputado Federal. Para mim, o ato de hoje não é um ato 
qualquer. Essa homenagem eu vou guardar no meu 
coração”, destacou Simão Sessim.

Já o deputado Paulo Feijó incitou os presentes a 
continuarem lutando pelos seus direitos: “Comecei na 
RFFSA há 40 anos, como estagiário, antes de ingressar 
na vida política. Considero a falta de representação 
política dos ferroviários o principal fator que justifica o 
enfraquecimento do transporte ferroviário no Brasil. 
Quero parabenizar a classe política. Tem muito político 
que faz coisas boas, e um exemplo é o que nós 
estamos comemorando aqui. Aos ferroviários eu digo: 
a luta continua!”.

O senador Eduardo Lopes, mesmo tendo nascido 
em São Paulo, lembrou a importância da Rede 



Convidado pelo inventariante da extinta 
RFFSA, engenheiro Manoel Geraldo Costa, o 
presidente da Fundação REFER, Marco André 
Marques Ferreira, reuniu-se com os 
participantes ativos do Plano RFFSA/ VALEC 
para prestar esclarecimentos sobre o impacto 
gerado pela dívida da União Federal no Plano 
de Benefício.

No encontro, que aconteceu dia 15 de 
setembro, no auditório do edifício-sede da 
patrocinadora, o presidente da Fundação falou 

ainda sobre o andamento do processo de 
recebimento diante da expectativa de abertura 
do Programa de Demissão Voluntária (PDV) 
pela VALEC.

Além do Presidente, para prestar amplo 
esclarecimento aos empregados e 
participantes presentes, participaram do 
encontro o assessor da Presidência, 
engenheiro Almir Gaspar; o gerente Jurídico, 
Garcia D'Ávila; e o gerente de Atuária e 
Relacionamentos, Toni Cleter.

ESPECIAL DÍVIDA

PDV: REFER leva esclarecimentos aos
ferroviários transferidos para VALEC

Ferroviária para o desenvolvimento das cidades 
e lamentou a ausência dos aposentados que 
também lutaram pela atual conquista: “Sou de 
Santo André, no ABC Paulista, onde cresci perto 
da ferrovia Santos-Jundiaí. O trem faz parte da 
minha vida. Eu assumi a luta dos ferroviários e 
lamento que muitos aposentados não viveram 
para ver essa vitória, que foi alcançada com 
perseverança e luta”, disse.

Citando as lutas que sempre travou com a 
classe ferroviária, a deputada federal Gorete 
Pereira declarou: “A luta dos ferroviários foi uma 
das maiores lutas que vi em Brasília. Esta 
classe está no meu coração. Eu a respeito e a 
admiro”.

Finalizando as declarações das lideranças, 
Walton Alencar apontou: “Durante o processo 
no TCU houve uma tentativa de mesclagem do 
caso da REFER com outras hipóteses que, se 
fossem levadas em consideração, não teríamos 
muito o que comemorar, aqui, hoje. Foi uma 
vitória estrondosa de todos que participaram do 
processo e que muito bem conduziram a 
questão”.

Hélio Regato, Marcos Cruz, Celso Paulo, 
Clarice Soraggi, Raimundo Neves de Araújo e 
Isabel Cristina Junqueira - importantes 
representantes da classe - também fizeram 
declarações públicas sobre a importância da 
conquista dos ferroviários, enaltecendo a união 
de todos os presentes.

Homenagens
Em comemoração aos 25 anos da 

Associação de Engenheiros Ferroviários 
(Aenfer), a presidente da entidade, Isabel 
Junqueira, entregou a medalha comemorativa 
aos deputados federais Gorete Pereira, Simão 
Sessim e Paulo Feijó; ao presidente da 
Fundação REFER, Marco André Marques 

Ferreira; e ao Ministro do TCU, Walton 
Alencar, que também recebeu a 
homenagem em nome do 
Secretário Especial do Programa 
de Parcerias de Investimentos 
da Casa Civil, Adalberto 
Santos de Vasconcelos.

A Fundação REFER, através 
do seu presidente, Marco André 
Marques Ferreira, concedeu o 
t í t u l o  A M I G O  D O  
FERROVIÁRIO aos deputados 
federais Gorete Pereira, Simão 
Sessim, Vicente Cândido e 
Paulo Feijó; ao Ministro do TCU, 
Walton Alencar, que também 
recebeu a homenagem em nome do 
Secretário da Casa Civil, Adalberto Santos 
de Vasconcelos.

Na sequência, Isabel Junqueira 
entregou a comenda Paulo de Frontin e a 
medalha comemorativa dos 25 anos ao 
senador Eduardo Lopes, por seus relevantes 
serviços prestados à ferrovia e aos ferroviários. 
Em maio deste ano, o senador também recebeu 
o título AMIGO DO FERROVIÁRIO.

Seguindo com as homenagens, o 
presidente da REFER entregou o Certificado de 
MÉRITO PREVIDENCIÁRIO à advogada da 
Fundação, Lúcia de Fátima Rangel de Moraes, 
e ao presidente da Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensão, Antônio 
Bráulio de Carvalho, pelos relevantes serviços 
prestados em prol dos participantes da REFER 
e, em nome da Fundação e de toda a classe, 
finalizou a celebração agradecendo aos 
parlamentares que atuaram significativamente 
para que houvesse o recebimento da dívida e a 
todos que contribuíram para o êxito dessa tão 
esperada conquista.

Marco André, presidente da REFER, falou sobre a 
situação da Fundação e as ações para o recebimento da 
dívida pelo Governo

Marco André, presidente da REFER, falou sobre a 
situação da Fundação e as ações para o recebimento da 
dívida pelo Governo
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REFER ESCLARECE 
DÍVIDAS DA UNIÃO 
EM PORTO ALEGRE

O Presidente da Fundação 
REFER, engenheiro Marco 
André Marques Ferreira, 
compareceu, em julho, às 
comemorações  do  54º  
aniversário do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias no Rio Grande do 
Sul (SINDIFERGS).

Convidado pelo presidente 
da entidade, João Calegari, que 
saudou a presença dos 
ferroviários, Marco André falou 
sobre a batalha que a REFER 
vinha travando com a União 

Federal  na busca pelo 
ressarcimento dos seus 
recursos e, naquela época, 
demonstrou grande otimismo 
em relação ao desfecho positivo 
d e  t o d o  o  p r o c e s s o ,  
tranquilizando os ferroviários do 
Rio Grande do Sul participantes 
da Fundação REFER.

A diretoria da REFER, 
empregados, representantes de 
órgãos de classe e ferroviários 
participaram, no dia 30 de 
novembro, de uma missa 
celebrada em Ação de Graças pelo 
recebimento da dívida da União 
Federal. A missa foi celebrada na 
Paróquia de Santa Rita de Cássia, 
no Centro do Rio de Janeiro. 
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Tomaram posse, no dia 1º de setembro, os 
novos conselheiros da REFER escolhidos 
durante o processo eleitoral de 2017. Eleitos 
pelos participantes da Fundação, para cumprir 
um mandato de quatro anos, tomaram posse 
no Conselho Deliberativo o participante ativo da 
CBTU, Antonio Gonçalves de Lima Filho; a 
participante assistida da CBTU, Talita Franco 
Rodrigues; e a participante ativa da CPTM, 
Maria Lina Benini, que assumiu a suplência.  
No Conselho Fiscal, tomaram posse o 
participante ativo da CTB, José Raimundo de 
Jesus Oliveira; e a suplente Sonia Caldas 
Vianna, participante ativa da extinta RFFSA.

Desejando sorte aos novos membros dos 
Conselhos e agradecendo a diretoria da REFER 
pelo apoio, o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Marcelo Onida, que conduziu a 
reunião, saudou os presentes e disse que um 
dos seus objetivos é resgatar a dignidade da 
classe ferroviária.

O Presidente da Fundação, Marco André 
Marques Ferreira, deu as boas-vindas aos 
novos conselheiros, salientando o momento de 
dificuldade no país, a delicada situação das 
dívidas da União Federal com a RFFSA e a 
CBTU e a importância do trabalho em conjunto 
com os conselheiros e Entidades de Classe, na 
defesa dos interesses da REFER.

Participaram da reunião os diretores da 
REFER Ricardo de Souza Santos (Seguridade) e 
Carlos de Lima Moulin (Financeiro); o chefe da 
Auditoria Interna, José Luiz Pereira Alves; os 
assessores de Diretoria, Almir Ferreira Gaspar, 
Fábio Tepedino e Silvio Ferreira; o conselheiro 
Deliberativo Aildo José Nascimento Paiva; e o 
representante do Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas Ferroviárias da Zona Central do 
Brasil, Sérgio de Paula.

O conselheiro Fiscal Paulo Guilherme 
Siqueira de Almeida, a conselheira Deliberativa 
Renata Mary Teti de Vasconcelos, ambos 
indicados pela patrocinadora CBTU; e Marco 
Henrique de Araújo, suplente eleito para o 
Conselho Deliberativo, não puderam 
comparecer e tomaram posse posteriormente.

Celebrando uma grande vitória, após 

anos de luta incansável da classe ferroviária, 

a Diretoria da REFER anunciou, no dia 22 de 

novembro, a transferência para a Fundação 

pela Secretaria do Tesouro Nacional dos 

títulos de pagamento da dívida da União, 

referente ao plano RFFSA, concluindo, 

assim, um processo que se arrastava desde o 

ano de 2000.

As últimas etapas que resultaram na 

vitória e tranquilidade para os assistidos da 

REFER começaram no dia 25 de outubro, 

quando o ministro de Estado da Fazenda, 

Henrique Meirelles, autorizou o pagamento 

da dívida.

No dia 31 de outubro, mais um 

importante passo foi dado a partir da 

assinatura do Contrato de Assunção Legal 

com a União para o já anunciado 

pagamento.

No dia 9 de novembro, a juíza da 29ª 

Vara Federal homologou o acordo celebrado 

entre a REFER e a União Federal para 

pagamento da dívida. A decisão foi publicada 

no Diário Oficial no dia 10 de novembro. 

O presidente do Conselho Deliberativo, 
Marcelo Luiz Onida de Araújo, conduziu os 
trabalhos

O presidente do Conselho Deliberativo, 
Marcelo Luiz Onida de Araújo, conduziu os 
trabalhos
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Marco André Marques Ferreira, presidente 
da REFER, falou sobre os desafios da 
Fundação para os novos conselheiros
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O presidente da REFER, Marco André Marques Ferreira, a 
Procuradora da Fazenda Nacional, Dra. Ana Paula Lima Vieira 
Bittencourt, a advogada da REFER, Lúcia de Fátima Rangel, e 
o Diretor Financeiro da REFER, Carlos de Lima Moulin

Conselheira Talita FrancoConselheira Talita Franco

Conselheira Sonia ViannaConselheira Sonia Vianna

Conselheiro Antonio Gonçalves de LimaConselheiro Antonio Gonçalves de Lima

Diretor de Seguridade da Fundação, Ricardo 
de Souza Santos assinou como testemunha
Diretor de Seguridade da Fundação, Ricardo 
de Souza Santos assinou como testemunha



Confira as datas de 
pagamento de benefícios 

para o próximo ano
A REFER divulga o calendário com as datas de pagamento 

de benefícios para o ano de 2018. Recorte e guarde em sua 
carteira para facilitar futuras consultas.

Recorte e guarde em sua carteira para consulta.

MÊS

Janeiro 31/01/2018

28/02/2018

29/03/2018

27/04/2018

30/05/2018

29/06/2018

31/07/2018

31/08/2018

28/09/2018

31/10/2018

30/11/2018

17/12/2018

27/12/2018

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Abono 
Anual

DATA DE PAGAMENTO 
DOS BENEFÍCIOS

CALENDÁRIO REFER 2018

Nesta edição, encontra-se encartado o 

Calendário 2018, no qual constam as datas de 

pagamento dos benefícios e o abono anual. 

Guarde-o para consulta ao longo do ano. 
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EVENTO

Reajuste 
de Benefício

Atualização 
no elenco de 
Benefíciários

Solicitação
de Benefício

Alteração do
percentual de
Contribuição

Voluntária

Alteração do
percentual de
Contribuição

Básica Opcional

Contribuição
Suplementar

Alteração do
salário dos

Participantes
Autopatrocinados

PERÍODO
VIGÊNCIA OU

APLICABILIDADE
OBSERVAÇÕES

Portabilidade

Atualização da
Unidade de

Referência (UR)

Atualização da
Taxa da

Contribuição
Específica

Maio

A qualquer época

A qualquer época De acordo com o 
calendário de pagamento

Pagamento no último dia 
útil do mês

A qualquer época
Mês subsequente ao 
protocolo do pedido

Percentual variável de 
25% a 200%, em valores 

inteiros múltiplos de 5, do 
valor da sua Contribuição 

Básica

A qualquer época

A qualquer época

Junho

Abril Anual
Reajuste determinado 

atuarialmente

Anual

Reajuste praticado em 
função do INPC 

acumulado dos últimos 
12 meses

A partir da transferência 
de recursos

O recurso deverá ser até 
o 5º dia útil do mês 
subsequente ao da 

devolução da solicitação

No 1º (primeiro) dia útil 
do mês subsequente, a 

partir da disponibilização 
dos recursos para a 

REFER

Não há limite de valor e 
boleto com vencimento 

para 90 dias

Percentual em valores 
inteiros, variável de 0% 
a 8% da parcela do seu 
Salário de Contribuição 
excedente a 8 Unidades 

de Referência (UR)

As prestações de 
benefícios sofrem 

reajustes em função da 
data início do benefício

Serão processadas antes 
da geração da folha de 

pagamento de benefícios

Patrocinadora 
RFFSA - Janeiro

A partir do mês
da solicitação

Demais Patrocinadoras -
A qualquer época

Participante do Plano 
Contribuição Variável 

(CV) - Maio

Participante do Plano 
Benefício Definido (BD) - 
Data-base Patrocinadora

Anual

Anual

A partir da data de 
atualização

Conforme o Acordo 
Coletivo de Trabalho

Corrigido de acordo com 
a variação da Unidade de 

Referência (UR)

Atualizado nas épocas e 
proporções em que forem 
concedidos os reajustes 
gerais dos salários dos 

empregados das 
patrocinadoras

Mês subsequente ao
protocolo do pedido
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Com objetivo de facilitar as solicitações feitas à REFER, divulgamos 

calendário elaborado com as principais informações do Plano de 

Benefícios para que os participantes e assistidos, se desejarem, 

possam realizar sua opção ao serviço a ser prestado pela REFER. 

Acreditamos que esta visualização dos eventos agregue conhecimento 

e contribua para facilitar a sua programação com a Fundação. 

CALENDÁRIO DE EVENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS: ENTENDA E PROGRAME-SE!



Seguindo o cronograma estabelecido para 

realização do Recadastramento 2017, a 

Fundação emitiu, em novembro, os 

formulários para os paricipantes do Grupo 3, 

que fazem aniversário entre os meses de 

s e t emb ro  e  de zemb ro ,  c on f o rme  

programação ao lado.

Aviso aos participantes dos Grupos 1 e 2 que 

não fizeram o recadastramento:

Se você faz parte dos Grupo 1 e 2 – com 

data de aniversário entre os meses de janeiro 

e agosto – e não realizou o recadastramento 

no prazo estipulado no cronograma 

divulgado, entre em contato o mais breve 

possível com a Central de Relacionamento 

com o Participante (0800 709 6362) e se 

informe sobre como regularizar sua situação. 

A ligação é gratuita de qualquer região do 

país.

Lembramos, novamente,  que o 
recadastramento não é somente uma 
atualização de dados, mas serve, 
principalmente, para comprovação de que a 
pessoa está habilitada a receber seu benefício 
mensal.

O  enve l ope  de  Recadas t r amen to  
encaminhado para sua casa contém:

Carta de apresentação;
Folha explicativa com perguntas e 
respostas;
Formulário de Recadastramento;

• Envelope Carta-Resposta (azul) para 
devolução dos documentos pelos 
Correios, sem custo de postagem.

 

É necessário reconhecer a firma da sua 
assinatura POR AUTENTICIDADE. Portanto, 
só assine o documento após a orientação do 
atendente do Cartório que atestará, na hora, a 
autenticidade de sua assinatura.

•
•

•

ATENÇÃO!

Todos os participantes assistidos e beneficiários precisam realizar os procedimentos divulgados pela 
REFER para que continuem recebendo seus benefícios. Portanto, fique atento!

PREVIDÊNCIA REFER

CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR: Como melhorar o seu saldo de conta

RECADASTRAMENTO:
Fique atento para manter seu benefício
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Prevista no regulamento, e destinada aos participantes, autopatrocinados, 
equiparados e vinculados, a Contribuição Suplementar é um aporte opcional 
em seu saldo de conta, sem limite estabelecido, com frequência eventual ou 
mensal.

Confira abaixo o que deve ser feito para realizar uma Contribuição 
Suplementar:

A Contribuição Suplementar realizada pelo participante será creditada em 

sua Conta de Contribuição no 1º dia útil do mês subsequente, a partir da 

disponibilização dos recursos para a REFER.  

- Entrar em contato com a Central de Relacionamento 
com o Participante (0800 709 6362);

- Preencher e devolver o formulário de opção à REFER;

- Recepcionar o boleto de pagamento por e-mail ou outro 
meio que julgar de maior conveniência;

- Providenciar o pagamento no prazo máximo de 90 (noventa) dias.



Somos todos vitoriosos

DIRETOR DE SEGURIDADE

RICARDO DE SOUZA SANTOS

Finalmente, chegou o momento tão 

esperado por todos aqueles ligados à 

Fundação REFER: o dia do recebimento dos 

valores oriundos da dívida da União com o 

plano de benefícios da patrocinadora Rede 

Ferroviária Federal.

Mais do que uma vitória em um processo 

de quase duas décadas de existência, o mais 

importante foi a união e a demonstração de 

força da categoria ferroviária, que soube, ao 

longo do tempo, não só manter-se coesa, 

como também agregar importantes aliados 

nesta justa reivindicação, não podendo ser 

outro o desfecho senão o de total sucesso desta 

empreitada.

São justas e merecidas as comemorações, 

visto que os horizontes sombrios que se 

avizinhavam já não perduram, mas, ato contínuo 

a esta inegável vitória, devemos nos preparar 

para o futuro e as importantes batalhas que ainda 

temos a travar, sendo de fundamental 

importância a manutenção da aliança construída 

entre sindicatos, associações e todos os 

defensores da classe ferroviária.

Agora que os valores ingressaram, e o principal 

plano de benefícios da Fundação volta ao seu 

equilíbrio, aumenta a responsabilidade de todos 

com a transparência e a fiscalização da correta 

aplicação destes recursos, por meio não só dos 

órgãos estatutários internos ou governamentais, 

mas, principalmente, através da constante 

cobrança dos ferroviários, metroviários e 

previdenciários, que são os construtores e a 

verdadeira razão de ser da REFER.

Não poderia de forma alguma deixar de 

externar meu profundo agradecimento aos 

empregados da Fundação REFER, que, mesmo 

nos momentos mais difíceis, nunca arrefeceram 

e, durante todo este período, souberam com 

coragem e dedicação ímpares ajudar no 

recebimento da dívida, subsidiando a Diretoria 

com preciosa argumentação técnica. Meu 

reconhecimento e agradecimento a todos.

Ganhamos importante batalha, mas ainda 

perdura outra grande preocupação, que é a dívida 

da patrocinadora CBTU, cujo recebimento, 

embora encontre-se bem encaminhado, nos 

obriga a manter firme a mobilização para o seu 

equacionamento. 

Terminamos o ano com excelentes notícias e 

iniciamos o vindouro repletos de esperança de 

que nossas expectativas serão plenamente 

realizadas e de que juntos somos mais fortes e 

capazes de continuar a luta daqueles que nos 

antecederam, deixando um legado do qual as 

gerações futuras poderão se orgulhar.

Que Deus em sua infinita misericórdia e 

bondade abençoe o lar de todos e permita um 

2018 cheio de alegrias, saúde e paz.

“Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”
(Lucas 2:11)
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REFER REALIZA PALESTRAS PARA A CBTU EM BELO HORIZONTE E NATALREFER REALIZA PALESTRAS PARA A CBTU EM BELO HORIZONTE E NATAL

Atendendo uma demanda apresentada pela 
Gerência Geral de Recursos Humanos da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a REFER realizou 
palestras técnicas para novos empregados da 
instituição sobre seu Plano de Benefícios e o 
funcionamento da Fundação.

A demanda foi apresentada após reunião da CBTU 
com o presidente da REFER, Marco André Marques 
Ferreira, o gerente de Atuária e Relacionamentos, Toni 
Cleter, a gerente de Arrecadação e Benefícios, Elaine 
Fogaça, e o analista técnico, Edson de Almeida 
Oliveira.

Os encontros, realizados nas cidades de Belo 
Horizonte e Natal, fazem parte das ações estratégicas 
definidas em conjunto com o RH da patrocinadora 
CBTU, e já estão previstas novas apresentações para o 
próximo ano. Atualmente, cerca de 50% do quadro de 
empregados da CBTU já participa do Plano de 
Previdência da REFER. 

Palestra em Natal
As palestras na CBTU-Natal foram realizadas nos 

dias 8 e 9 de novembro pela analista técnica da 
Fundação REFER, Sandra Lordsleem, e contou com a 
participação de 64 empregados e 40 inscrições 
realizadas.

Palestra em Belo Horizonte
As palestras na CBTU-Belo Horizonte foram 

realizadas entre os dias 27 e 30 de novembro por 
técnicos da Diretoria de Seguridade da Fundação 
REFER, com participação de 234 empregados e 150 
inscrições realizadas.

A analista técnica da Fundação, Sandra Lordsleem 
(ao centro), o gerente de Recursos Humanos, Kléberton 
Nacimento, e a assistente social, Daniela Rosas

Da esquerda para a direita, a atuária Tainá Moutinho (REFER); a analista técnica Fátima Cartágenes (REFER); o gerente 
Regional de Administração e Finanças, Eduardo Coimbra; o diretor de Seguridade, Ricardo de Souza Santos (REFER); o 
coordenador operacional de Administração de Recursos Humanos, Luciano Melo; e o assessor da Diretoria de 
Seguridade, Aristótelis Arueira (REFER).

Durante as apresentações, os empregados da CBTU 
esclareceram suas dúvidas sobre o Plano de Previdência da 
REFER.

PAIXÃO PELA FERROVIA

Trem do Forró: 
um grande arraiá 
sob os trilhos 

Trem do Forró: 
um grande arraiá 
sob os trilhos 

O balanço provocado pelos trilhos e a 
paisagem que muda a todo o instante pela 
janela são apenas alguns dos atrativos que uma 
viagem de trem pode proporcionar. Mas, em 
Recife, já é possível embarcar em um trem onde 
a principal atração é a alegria dos passageiros. 
Ao som do mais autêntico forró pé de serra, 
todos se divertem num cenário que mais parece 
um grande e animado arraial sobre os trilhos. É 
o Trem do Forró, evento que há mais de 25 anos 
já faz parte do calendário junino de 
Pernambuco.

Criado em 1987 por um grupo de servidores 
públicos que queriam se divertir de um jeito 
diferente, originalmente, o Trem do Forró saía de 
Recife e levava cerca de 60 passageiros até 
Caruaru, cidade pernambucana conhecida 
como a Capital do Forró. Com o fim do programa 
Pró-Lazer, idealizador do projeto, uma empresa 
de turismo abraçou a ideia e garantiu a sua 
continuidade, transformando a viagem em um 
evento turístico, que acontece sempre no mês 
de junho, aberto para o público em geral.

Como a procura surpreendeu as 

expectativas, foi preciso repensar a estrutura da 
viagem. Além do trajeto, que mudou, pois o 
destino, agora, é a cidade do Cabo de Santo 
Agostinho, o número de vagões aumentou para 
comportar uma média de mil passageiros por 
dia.

Partindo de Recife, a viagem dura cerca de 
cinco horas. A concentração começa às 14h30 
no Forte das Cinco Pontas e o trem sai por volta 
das 16h, transformando-se num verdadeiro 
arraiá junino com direito a trios de forrozeiros 
em todos os vagões.

Ao chegar em Cabo de Santo Agostinho, a 
festa continua com uma animada recepção aos 
passageiros na Estação do Forró, com show, 
banda de pífanos, bacamarteiros, exibição de 
quadrilha matuta, girândolas de fogos, feirinha 
de artesanato e comidas típicas. Cerca de uma 
hora e meia depois, todos embarcam 
novamente no trem e retornam à capital 
pernambucana.

Para quem já está animado e quer saber 
mais sobre como participar dessa festa, basta 
acessar o site www.tremdoforro.com.br. O 
ingresso, que inclui a viagem de ida e volta, 
além de uma camisa do evento e uma pulseira 
de identificação, pode ser adquirido pelo próprio 
site ou na sede da Serrambi Turismo, em Recife. 
Em 2017, o valor do ingresso foi de R$ 250,00, 
mas é preciso consultar as tarifas promocionais. 
Idosos têm direito a 50% de desconto, mas a 
compra deve ser realizada diretamente na 
agência de turismo.  



Terceira idade: como evitar a depressão e a ansiedade 
Para muitas pessoas, a chegada da 

terceira idade é um momento único de poder 

aproveitar a vida com mais liberdade. Diante 

da aposentadoria, com mais tempo livre, e os 

filhos criados, essa é a hora de curtir os netos, 

praticar atividades em grupo e sair com os 

amigos. Mas, em alguns casos, essa tal 

liberdade não é encarada de maneira 

positiva, ocasionando doenças psíquicas 

muito comuns nessa fase da vida. 

Segundo os especialistas, são muitos os 

fatores que influenciam a saúde mental do 

idoso. Problemas familiares de luto ou perda 

de uma pessoa próxima, ou até mesmo a 

tristeza por não poder realizar atividades que 

antes faziam parte do seu dia a dia, podem 

desencadear tais doenças. Mas é a forma 

como essas situações cotidianas são 

encaradas é que vai determinar ou não a sua 

presença. Neste caso, as experiências de 

vida de cada pessoa (traumas) e até mesmo 

suas características biológicas e genéticas 

são os fatores que contribuem positivamente 

ou negativamente nesse sentido.

Dois males muito comuns na terceira 

idade são a depressão e a ansiedade. Na 

d e p r e s s ã o ,  a  p e s s o a  s e n t e - s e  

completamente triste, desinteressada e 

desmotivada. Essa desmotivação pode 

durar pouco tempo, até que se resolva 

algum problema, ou perdurar por mais de 

duas semanas, interferindo nas atividades 

cotidianas e na vida pessoal e familiar. Por 

isso é preciso sempre estar atento aos 

sintomas, como o afastamento das pessoas 

e tarefas usuais. 

Já a pessoa ansiosa apresenta 

preocupação demasiada consigo mesma 

ou com determinado assunto, tem 

dificuldade de concentração, insônia e 

perda de memória. Muitas vezes também 

apresenta tensão muscular e tremores. Os 

transtornos de ansiedade podem ser 

confundidos com outras doenças, por isso 

é necessário acompanhar os sintomas e, 

sempre, ass im como no caso da 

depressão, procurar a ajuda de um 

especialista. 

Para evitar ou reverter esses e outros 

males, é fundamental manter uma saúde 

mental positiva e, para alcançá-la, nada 

melhor do que resgatar a autoestima, 

manter-se produtivo e tornar-se útil. 

A autoestima pode ser resgatada de 

diferentes maneiras, e uma delas é realizando 

atividades, como caminhadas ao ar livre, 

natação, hidroginástica e danças. Tudo 

depende da condição física de cada um. Se 

estas atividades forem realizadas em grupo, 

melhor ainda, pois isso favorecerá a vida 

social, evitando o desânimo e o isolamento. 

Para manter-se produtivo, o ideal é adotar 

um hobby, como a pintura, a jardinagem, ou 

até mesmo aprender a tocar algum 

instrumento. Muitos também passam a 

realizar atividades voluntárias, como contar 

histórias em enfermarias de hospitais, 

arrecadar donativos para instituições 

assistenciais, ou, por exemplo, criar uma 

horta pública em suas comunidades. Toda 

boa ideia é válida para manter-se motivado 

diante da vida. 
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investimento não for muito alta no 

momento de contratação do plano, é 

possível estar sempre revendo o valor de 

contribuição e ainda realizar apor tes 

extras.

Planejar o futuro nunca é demais 

quando o que está em jogo é a sua 

qualidade de vida. Pense nisso. Investir 

todo mês uma quantia, por menor que 

seja, faz uma diferença enorme em longo 

prazo.  

Você já parou para pensar como será a 

sua v i da após a aposen tado r i a ? 

Certamente, muitos pensam em viajar, 

praticar esportes, dedicar-se mais à 

família, ou mesmo realizar alguma 

atividade que traga satisfação e foi 

p r o t e l ada du r an t e anos de v i da 

profissional ativa. Mas o que poucos 

lembram é que, para realizar tais desejos, 

é preciso estar com a vida financeira em 

dia, e isso só se conquista quando há um 

planejamento prévio.

Segundo pesquisa realizada pela 

consultoria Mercer Gama, a queda de 

renda no Brasil para quem não poupa para 

a aposentadoria pode ser de até 74,5%. A 

análise revelou ainda que 73% dos 

entrevistados tiveram que reduzir o padrão 

de vida na aposentadoria porque o valor do 

benefício do INSS não foi suficiente para 

cobrir todas as despesas.

Se forem levadas em consideração 

despesas comuns da terceira idade, como 

plano de saúde, medicamentos, e a 

obrigação de sustentar cônjuges, filhos e 

netos, a mesma pesquisa revelou que 31% 

dos aposentados foram obrigados a voltar 

a trabalhar e postergar a aposentadoria.

Na verdade, esse cenário ocorre porque 

a maioria dos brasileiros não aprendeu o 

valor da educação financeira. Ou seja, 

s e j a  q u a l  f o r  o  s e u  s o n h o n a  

aposentadoria, basta planejar-se, ter 

disciplina e acumular recursos para esse 

momento da vida. E uma das formas de 

garantir um futuro mais tranquilo é 

contratar um plano de previdência 

complementar.

Os limites de valores pagos pelos INSS 

e a crise no sistema previdenciário 

brasileiro são apenas dois motivos que 

reafirmam a impor tância de contratação 

de um plano de previdência como opção 

de complemento da aposentadoria. 

Especialistas recomendam que o ideal é 

que cerca de 10% da sua renda mensal 

seja destinada para a realização de seus 

projetos. Mas se sua capacidade de 

TRANQUILIDADE NA 
APOSENTADORIA

Se você ainda não tomou a decisão de contratação de seu Plano de 

Previdência, a REFER está pronta para esclarecer suas dúvidas e 

apoiá-lo nessa decisão. Se você já tem um dos Planos da REFER, 

esse pode ser um bom momento de rever sua taxa de contribuição 

para melhorar seu benefício no futuro.
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Recebimento da dívida da 
União Federal para o Plano RFFSA

Diretor FINANCEIRO

carlos moulin

Caros colegas ferroviários e metroviários,

Com o objetivo de dar prosseguimento 

às informações sobre a nossa REFER, 

trazemos aos ferroviários e metroviários, 

maiores detalhes sobre o recebimento da 

dívida da Patrocinadora RFFSA, junto à 

União Federal.

O  r e c e b i m e n t o  d e s s a  d í v i d a ,  

contratada desde 2000, representou fator 

fundamental à continuidade do Plano 

RFFSA. Não podemos deixar de registrar 

que o sucesso alcançado foi graças a um 

trabalho conjunto da Diretor ia da 

Fundação REFER, dos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo e, ainda, com o apoio 

incondicional dos órgãos sindicais e das 

associações de classes. Assim, foi 

assinado em 31/10/2017 o contrato       

nº 023/2017/PGFN/CAF de assunção 

legal, com reconhecimento da dívida entre 

a União e a Fundação REFER.

Por meio desse contrato o valor total da 

dívida da Patrocinadora RFFSA foi 

corrigido até a data de 22 de novembro de 

2017 o que total izou, em tí tulos                   

p ú b l i c o s  f e d e r a i s ,  o  v a l o r  d e                                          

R$ 3.408.426.539,17, transferidos, na 

mesma data, para Fundação REFER, pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

conforme portaria nº 972 de 22/11/2017. 

O seu pagamento foi programado em 

quatro (4) séries de Notas do Tesouro 

Nacional (NTN-Bs), corrigidos pela 

inflação (IPCA). 

O recebimento destes recursos trará a 

tranquilidade necessária para que todos os 

f e r r o v i á r i o s  apo s en t ado s  e  s eu s  

pensionistas, vinculados ao Plano de 

Benefícios da extinta Rede Ferroviária 

Federal, possam usufruí-los vitaliciamente. 

É importante lembrar que nos dias 

atuais a REFER conta com, aproxima-

damente, 32 mil participantes ativos e 

assistidos e honra, mensalmente, uma 

f o l h a  d e  b e n e f í c i o s  d e  c e r c a                    

de R$ 36 milhões, o que representa, apro-

ximadamente, R$ 470 milhões ano, na 

qual o Plano RFFSA possui cerca de                

22 mil participantes.

Entretanto, enfatizamos que todos os 

esforços também estão sendo envidados 

para a solução definitiva do recebimento 

da dívida da Patrocinadora CBTU, junto à 

União, na ordem de 2,7 bilhões de reais, a 

qual afeta aos Planos de Benefícios da 

CBTU, CPTM, CENTRAL, METROFOR e 

CTS, objetivando garantir a liquidez e 

sustentabilidade dos respectivos planos.  

Por oportuno, registramos nossos 

sinceros agradecimentos a todos que 

contribuíram, direta ou indiretamente, 

para o êxito desta tão impor tante 

conquista dos ferroviários: o recebimento 

da dívida do Plano de Benefícios da 

RFFSA. 

Deixamos um forte abraço a todos.
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Parabéns, pela assinatura do 
contrato com a União, após 
incansável luta dos Diretores 

Executivo e Financeiro.

Ana Cristina de Souza Bezerra
RFFSA

Parabéns pela solução da dívida da 
UNIÃO com a REFER.

Emanuel Fabiano G. B. Santos

RIOTRILHOS

Felicito a diretoria da REFER 
pela assinatura do contrato com 
a União referente ao plano da 

RFFSA.

Giuseppe d’Agostino

CPTM

Me sinto muito honrado em fazer 
parte de uma Fundação tão 

organizada e muito prestativa. 
Obrigada pela atenção.

João Benedito do Nascimento

RFFSA

"À Equipe da Fundação REFER

Por meio desta, venho agradecer 

imensamente todos vocês pela dedicação e 

competência em relação aos beneficiários.

Espero que continuem assim, se 

preocupando em atender bem as nossas 

necessidades, nos ajudando para que sempre 

possamos contar com sua equipe 

maravilhosa.

Eu, particularmente sou muito agradecida 

por ser participante da empresa. Com a 

contribuição do meu falecido esposo, tenho 

essa ajuda, por isso estou sempre contando 

com vocês.

Desde já agradeço e peço a Jeová Deus 

que continue fortalecendo todos vocês para 

que fiquei firmes nesse trabalho que é de 

grande importância para muitos. Obrigada!"

Maria da Graças dos Santos

Bom site, excelente o 
expresso REFER, muito 

obrigado!

José Dias da Silva Neto

RFFSA


