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Conselho Deliberativo empossa
novo Diretor-Presidente

Calendário
REFER 2009

02

Pagamento de Benefícios
Confira a seguir as datas de pagamento 

mensal dos benefícios para 2009. A exemplo 
de 2007 e 2008, o abono anual será antecipado 
para o segundo dia útil do mês de dezembro. 

Nesta edição, encontra-se encartado o Ca-
lendário REFER 2009, com as respectivas 

datas. Guarde-o para consulta. O Calendário 
2009 ilustra o selo comemorativo dos 30 anos 
da Fundação, comemorados em 7 de fevereiro.

Liberação de Empréstimo 
Para quem pretende solicitar ou renovar 

empréstimo e fica em dúvida sobre as datas de 
liberação, confira:

Mês Data de Pagamento

Mês Datas de liberação 
de empréstimo

Janeiro 03 / Fevereiro

Fevereiro 03 / Março

Março 02 / Abril

Abril 05 / Maio

Maio 02 / Junho

Junho 02 / Julho

Julho 04 / Agosto

Agosto 02 / Setembro

Setembro 02 / Outubro

Outubro 04 / Novembro

Novembro 02 / Dezembro

Abono Anual 02 / Dezembro

Janeiro 13 e 22

Fevereiro 12 e 26

Março 12 e 24

Abril 14 e 22

Maio 12 e 22

Junho 10 e 23

Julho 14 e 22

Agosto 12 e 25

Setembro 12 e 22

Outubro 14 e 22

Novembro 12 e 24

Dezembro 15 e 22

Dezembro 05 / Janeiro 2010

O Diretor-Presidente é o
7º da direita para a esquerda

No decorrer da 360ª Reunião do Conselho 
Deliberativo, foi empossado, em 14 de novem-
bro, o novo Diretor-Presidente da REFER, Mar-
co André Marques Ferreira, oriundo da RFFSA. 
O presidente substituto do Conselho Delibera-
tivo, Fábio Tepedino, deu posse ao Diretor, con-
forme estabelecido no Artigo 34, inciso XVI, do 
Estatuto Social da REFER em vigor. 

Estavam presentes, na ocasião, o diretor 
Administrativo e Financeiro, Paulo da Silva Leite; 
a diretora de Seguridade, Tania Regina Ferreira; 
os membros efetivos do Conselho Deliberativo, 
Geraldo de Castro Filho, Ivete Machado Buosi, 
Kennedy de Assis Martins e Roberto Souza; os 
Conselheiros Fiscais Vera Lúcia Bello da Cunha 
Sodré (Presidente), José Luiz Petrini, Marisa 
Felipe Naziazeno e Nilton Vassimon; o chefe de 
Gabinete da RFFSA, Silvio Batista Ferreira, que 
representou o inventariante Cácio Antônio Ra-
mos; e amigos do presidente empossado, entre 
esses Vanda Magalhães Vieira, Maria Cláudia 
Celidônio, Mozart Pio de Abreu e Renato Cortes 
da Silva, da área de Controle Interno da Patro-
cinadora. Em razão da nomeação do conselheiro 
Marco André para o cargo de Diretor-Presiden-
te, foi convocado, nos termos do § 2º do Artigo 
26 do Estatuto da Fundação, o conselheiro su-
plente, Flávio Rabello Pereira. 

O presidente substituto do Conselho Deli-
berativo, Fábio Tepedino, destacou que o Pre-
sidente eleito terá total apoio e colaboração dos 
Conselhos, no intuito de garantir um ambiente 
favorável à sustentabilidade da Fundação. A pre-
sidente do Conselho Fiscal, Vera Sodré, ratificou 
o apoio mencionado e ressaltou a importância da 
interação entre Diretoria e Conselhos.

Em nome dos conselheiros eleitos pelos 
participantes, Roberto Souza manifestou 
preocupação em relação às dívidas das pa-
trocinadoras e agradeceu o empenho envi-
dado pela Inventariança da RFFSA para so-
lucionar a questão. 

O chefe de Gabinete da Inventariança da 
RFFSA, Silvio Batista, em nome do inventa-
riante Cácio Ramos, colocou-se à disposição 
do Diretor-Presidente, na busca de garantir 
a tranqüilidade dos participantes. 

Marco André Marques Ferreira, em seu 
primeiro discurso como Diretor-Presidente da 
REFER, informou que a tônica da sua gestão 
será o respeito mútuo entre os órgãos de go-
vernança e a união para vencer quaisquer ad-
versidades e, assim, alcançar os objetivos da 
Fundação. Destacou, ainda, que os participan-
tes estarão, sempre, em primeiro lugar.

Conheça o novo
Diretor-Presidente:

Marco André Marques Fer-

reira é engenheiro civil, com 

especialização em Previdência 

Complementar, Engenharia de 

Planejamento e Finanças. Ingres-

sou na RFFSA em 1986 como 

Engenheiro, chefiou a auditoria 

interna e estava exercendo o car-

go de Coordenador de Controle 

Interno da Inventariança até ser 

empossado na REFER. Entre 1999 

e 2002 foi presidente do Conse-

lho Fiscal da Fundação. Em 2003, 

ingressou no Conselho Delibera-

tivo. Foi reconduzido em 2005 e 

eleito Presidente do Conselho.

Ato de Posse
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2009: Um ano de esperança

03

Cartas dos Leitores

“Sou participante e ao ler o Expresso 
REFER fico muito emocionado. Amo de 
coração esta Fundação e peço a Deus 
que permaneça por muitos anos com es-
ses administradores”.

João Lopes de Toledo, Aposentado 
da CBTU – São Paulo / SP

Envie dúvidas e sugestões para o e-mail: 
comunicacao@refer.com.br ou car-
ta endereçada à Comunicação Institucional 
no endereço da Fundação. Sua contribuição 
é muito importante!

O Expresso REFER agradece as car-
tas recebidas e coloca-se à disposição 
para quaisquer dúvidas, lembrando que a 
publicação segue a ordem de chegada.

“O meu muito obrigada por enviar ao 
meu falecido e amado pai o jornal Ex-
presso REFER, e pelo carinho durante 
todos esses anos. Um jornal que ele 
fazia questão e tinha o prazer de ler e 
se interar sobre os assuntos”.

Lúcia do Nascimento, filha de parti-
cipante – Antônio Carlos / MG

“Que Deus continue abençoando o nos-
so bravo companheiro Ministro Hélio 
Regato. Sabia pouco ou quase nada so-
bre ele, até ler a excelente entrevista no 
Expresso REFER. O Ministro mostrou as 
notícias que esperávamos”.

José dos Santos, participante assis-
tido – Belo Horizonte / MG

O participante Vicente de Paula 
Carvalho, matrícula 22006035-5, 
da Rede Ferroviária Federal S/A 
(RFFSA), comemorou em 10 de 
novembro, 81 anos de vida. A 
Fundação REFER deseja um feliz 
aniversário.

Editorial

Chegamos ao fim de mais um ano. Época 

de festejar, reunir os amigos, a família, rever os 

erros, avaliar as dificuldades e fazer planos para 

o novo ano. A REFER vai completar 30 anos em 

fevereiro de 2009. Desde a sua instituição pela 

RFFSA, em 1979, várias mudanças foram reali-

zadas. Com a aprovação das Leis Complemen-

tares 108 e 109, em 2001, a estrutura da previ-

dência complementar brasileira equiparou-se ao 

que há de mais moderno mundialmente. Com a 

sua regulamentação, podemos oferecer aos 

nossos participantes mais estabilidade, auto-

nomia e independência, com a possibilidade de 

participação nos Conselhos Deliberativo e Fis-

cal, através de eleições, e maior transparência 

na divulgação dos resultados dos investimentos 

realizados, apresentados no Demonstrativo de 

Investimentos, publicado anualmente no Rela-

tório Anual, conforme prevê a legislação.  

Os acontecimentos político-econômicos 

atuais têm atingido diretamente a estabilida-

de mundial. Mas o que isso tem a ver com 

você? Simples: os fundos de pensão, para 

garantir a aposentadoria dos ativos, aplicam 

os recursos captados dos participantes em 

investimentos no mercado financeiro, como 

renda fixa, renda variável, e aplicam, tam-

bém, no mercado imobiliário. Tudo que abala 

a economia reflete, portanto, nos investimen-

tos e, por conseqüência, na rentabilidade do 

seu plano. Mas para que você possa fazer 

uma análise segura é importante considerar 

os resultados obtidos em um período de lon-

go prazo e não de curto prazo. 

A Fundação vem buscando aplicar seus re-

cursos em bancos de primeira linha e participar 

acionariamente das maiores e melhores em-

presas nacionais. Por isso, tem obtido, nos últi-

mos anos, boa rentabilidade nos seus recursos 

garantidores. No entanto, a questão pendente 

das dívidas de algumas patrocinadoras, que se 

posterga desde o ano de 2000, em muito pre-

ocupa a Diretoria. A inadimplência deprecia o 

patrimônio da Fundação e afeta diretamente a 

rentabilidade do valor das cotas dos planos. 

Para tanto, não medimos esforços para 

equacionar as dívidas existentes, em especial a 

do Metrô/RJ. Acreditamos e temos trabalhado 

na possibilidade do saldamento das dívidas, na 

garantia de uma aposentadoria digna aos ativos, 

e na continuidade de pagamento aos metroviá-

rios aposentados. Neste Expresso REFER 

você encontra mais informações a respeito dos 

reflexos da crise mundial na economia brasileira, 

bem como das providências tomadas pela RE-

FER sobre as patrocinadoras em débito. 

No limiar de um novo ano que se aproxima, 

a Diretoria Executiva da REFER deseja aos 

seus colaboradores, patrocinadores, órgãos 

de classe e participantes um Natal repleto de 

amor e de paz na certeza de um 2009 cheio 

de esperança e expectativa para realização 

e continuidade de nossas metas de gestão e, 

principalmente, para o equacionamento das 

pendências junto às patrocinadoras.

Boas Festas! 

DIRETORIA EXECUTIVA

Em 7 de fevereiro de 
2009, a REFER comple-

tará 30 anos de existência. 
É um momento de júbilo 
para todos os participantes. 
Foram muitos anos de luta 
para manter o ideal dos fer-
roviários que acreditaram 
na Fundação e contribuíram 

para sua criação e consoli-
dação. Momentos difíceis, 
vividos por outras Direto-
rias, bem como pela atual, 
que lutaram e lutam para 
manter viva a chama de 
uma REFER forte e presente 
na vida de todos. A REFER é 
uma empresa madura, uma 

família de 92 mil integran-
tes, entre ativos, assistidos, 
beneficiários e dependen-
tes, que confia em seu des-
tino e está e estará sempre 
atenta e presente na vida 
dos seus participantes.
Parabéns, REFER!
Parabéns, Ferroviários!

“Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça; depois tudo 
o mais vos será dado por acréscimo”. (Mateus 6: 33).
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Seguridade

REFER dá continuidade ao programa
de adesão de participantes

No planejamento familiar é ne-
cessário desenvolver o hábito de 
organizar o dinheiro recebido e gas-
to, além das aplicações financeiras, 
para, enfim, saber o saldo mensal 
restante. Tal procedimento é funda-
mental para a obtenção de resulta-
dos positivos, ou seja, não ultrapas-
sar o orçamento disponível. 

Em continuidade ao Projeto Pla-
nejar sem Desperdiçar, o Expresso 
REFER divulga planilha com divi-
sões entre receitas, despesas e apli-
cações durante os 12 meses do ano. 
A planilha encontra-se disponível no 
site da REFER (www.refer.com.br) 
e contém informações importantes 
como gastos com aluguel, material 
escolar, previdência complementar, 
supermercado, farmácia, cinema, en-
tre outras diversas tarefas e ativida-
des. Basta imprimir e preencher os 
espaços. A organização é a melhor 
forma de controlar o orçamento. Boa 
sorte e boa economia em 2009!

Planejar sem desperdiçar Pecúlio ou Pensão por Morte: 
você sabe a diferença?

Em mais uma visita de aten-

dimento à cidade de Belo Hori-

zonte (MG), a REFER esteve no 

Pátio de São Gabriel, na sala de 

maquinistas e na sede da CBTU, 

para levar aos novos funcioná-

rios da empresa o programa de 

aposentadoria. A assessora da 

Diretoria de Seguridade, Lucia-

ne Bravo, informou que as pales-

tras foram um sucesso. Atribuiu, 

também, o aumento das adesões 

ao envio de cartas aos partici-

pantes ativos em potencial.  O 

projeto REFER na sua cidade 

terá continuidade em 2009.

Tire suas dúvidasEducação Financeira

REFER na sua cidade

Não há momento mais difícil 
que o falecimento de um parente 
querido. Por isso, a REFER dispo-
nibiliza duas formas de proteção à 
família dos participantes: o Pecúlio 
e a Pensão por Morte.
Pecúlio por Morte – é um be-
nefício concedido pela REFER para 
proteger, quase que de imediato, 
os familiares do participante. O 
pagamento é feito em cota única e 
dividido em partes iguais entre os 
seus beneficiários (cônjuge, com-
panheiro ou companheira, filhos 
menores de 21 anos ou inválido 
de qualquer idade). Vale ressaltar 
que os beneficiários devem estar 
reconhecidos pelo INSS e cadas-
trados na REFER. Caso não pos-
sua beneficiários legais, o partici-
pante poderá nomear alguém para 
recebimento do pecúlio. Caso não 
haja beneficiários legais e nem in-
dicados, o pecúlio poderá ser pago 
aos herdeiros. O benefício é pago 

em condições diferentes para cada 
plano de benefícios. Consulte o 
Regulamento do Plano de sua pa-
trocinadora ou a Cartilha do Par-
ticipante para mais informações. 
No site da REFER você também 
encontra informações a respeito.
Pensão por Morte – é um 
benefício disponibilizado pela 
REFER aos beneficiários ins-
critos do participante, a ser 
recebido mensalmente. As for-
mas de remuneração da pen-
são são feitas com base na 
situação do participante como 
ativo ou assistido. Nesta prá-
tica de auxílio, a indicação de 
alguém para o recebimento 
do benefício pelo participante 
também é aceita, desde que o 
participante pertença ao plano 
de Contribuição Variável de 
sua patrocinadora. Entretanto, 
o pagamento é quitado em par-
cela única.
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REFER está isenta das
novas regras de

telefonia para a Central
de Atendimento

REFER participa do 29º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão

Saiba que providências tomar com a 
perda do prazo de Recadastramento

A gerente de Cadastro e Atendimento ao 

Participante da REFER, Kátia Travassos, proferiu 

palestra no 29º Congresso Brasileiro dos Fundos 

de Pensão sobre o tema Planos CV e CD nos 

novos tempos: Reflexo nos benefícios decor-

rente do aumento da longevidade e das novas 

práticas de remuneração. O evento, promovido 

pela ABRAPP, foi realizado no Rio de Janeiro e 

teve como objetivo abordar novas formas de con-

tribuição para o sistema. A abordagem principal 

foi Discutindo Conceitos: Realidade de um Novo 

Tempo. O objetivo do encontro foi buscar novas 

formas de contribuição para o sistema previden-

ciário com seu crescimento em potencial.

A REFER realizou em 2008 o Recadastra-

mento dos participantes ativos, assistidos e be-

neficiários. O prazo para envio dos formulários à 

REFER esgotou-se em 31 de outubro. Os parti-

cipantes que perderam a data estipulada devem 

entrar em contato com a Central de Atendimento 

através do 0800 709 6362 (ligação gratuita) 

e solicitar o reenvio do Kit de Recadastramento 

com os respectivos documentos para preenchi-

mento. No site da REFER, no Espaço do Partici-

pante, é possível, ainda, imprimir o formulário. 

Vale lembrar que mesmo aqueles que fizeram 

o Recadastramento em 2006, precisam se regu-

larizar novamente. Além de ser uma obrigação 

legal regulamentada pela Secretaria de Previ-

dência Complementar (SPC) e pelo Ministério da 

Previdência Social, o processo tem como objetivo 

manter os dados dos participantes constantemen-

te atualizados, para, assim, manter a regularidade 

do pagamento das aposentadorias e pensões.

Em janeiro de 2009, a REFER dará início 

à suspensão dos benefícios daqueles que não 

fizeram o Recadastramento 2008. Até o fe-

chamento desta edição, 88% dos participantes 

assistidos, 79% dos beneficiários e 55% dos 

ativos haviam realizado a atualização. Após a 

suspensão do benefício, o participante só terá o 

pagamento regularizado mediante a realização 

do Recadastramento.

É importante ressaltar que os participantes 

ativos devem realizar o Recadastramento, uma 

vez que a qualquer momento da vida laborati-

va, ele próprio ou seus dependentes poderão 

necessitar. Além disso, os ativos com os ende-

reços desatualizados não recebem informações 

atualizadas da Fundação em sua residência.

A partir de 1º de dezembro começaram a 
valer as novas regras para atendimento comer-
cial aos consumidores de algumas empresas, 
feito pelos call centers. Todos os setores re-
gulados pelo Banco Central como: telefonia, 
televisão por assinatura, planos de saúde, em-
presas de ônibus, cartões de crédito, energia 
elétrica, entre outros, terão de seguir as novas 
normas, que, se descumpridas, poderão resul-
tar na aplicação de multas.

 A Fundação está isenta desta regra pelo 
fato de que o Código de Defesa do Consumidor 
não se aplica aos Fundos Fechados de Previ-
dência Complementar, como a REFER. A apli-
cação do Código, neste caso, se contrapõe à 
própria legislação previdenciária, uma vez que 
as entidades de previdência complementar não 
têm fins lucrativos e não vendem produtos ou 
serviços, por pertencerem aos próprios partici-
pantes. Os fundos de pensão já têm no governo 
um órgão especializado para supervisioná-los e 
fiscalizá-los, a Secretaria de Previdência Com-
plementar (SPC), subordinada ao Ministério da 
Previdência Social – MPS. 

Por sua vez, a REFER tem aprimorado seu 
sistema 0800, em direção à modernização 
do setor de atendimento telefônico aos seus 
participantes. Realiza treinamentos dos seus 
atendentes e aumenta, gradativamente, o nú-
mero de computadores e terminais de telefo-
nia, com a gravação de todas as solicitações. 
Agiliza, assim, as solicitações através de sis-
tema informatizado. A REFER está consciente 
da necessidade de melhorar, continuamente, 
os seus serviços prestados. No entanto, vem 
encontrando alguma dificuldade de investir 
nas melhorias, pelo fato de que algumas pa-
trocinadoras suspenderam o pagamento dos 
seus compromissos contratados com a Funda-
ção e, por este motivo, os recursos que seriam 
destinados às melhorias ficam alocados para 
honrar o pagamento, no dia agendado, da fo-
lha de benefícios da aposentadoria dos seus 
assistidos, como vem ocorrendo.

Recadastramento REFER 2008
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Investimentos REFER

No intuito de controlar e acompanhar as 
negociações entre a REFER e as patrocina-
doras em débito, a Diretoria Executiva cons-
tituiu Grupo de Trabalho multidisciplinar para 
buscar soluções ao equacionamento da dívida 
a curto e médio prazo. Desde 2003, a Fun-
dação tem informado através do Expresso 
REFER, bem como por meio da sua página 
na Internet e carta às patrocinadoras, a si-
tuação financeira do plano de benefícios. É 
importante lembrar que o não pagamento das 
dívidas prejudica o equilíbrio atuarial dos pla-
nos e compromete, a longo prazo, o benefício 
dos aposentados e pensionistas.

Confira as providências que estão sendo 
tomadas:

RFFSA
A dívida da RFFSA, hoje de responsabili-

dade da União, é referente à transformação do 
plano de Benefício Definido (BD) para Contri-
buição Definida (CD), atualmente chamado de 
Contribuição Variável (CV). 

A Diretoria da REFER e a Inventariança da 
RFFSA têm envidado significativos esforços na 
esfera administrativa no intuito de prestar todos 
os esclarecimentos necessários à União, para 
equacionar o respectivo débito. A Controlado-
ria Geral da União (CGU) está analisando os 
números apresentados pela REFER, no intuito 
de saldar a dívida. 

CBTU
A dívida da CBTU refere-se à diferença 

de contribuições não honradas no passado e à  
transformação do plano de Benefício Definido 
(BD) para Contribuição Definida (CD), atual-
mente chamado de Contribuição Variável (CV).

Em virtude da Lei 8.693, de 1993, foram 
formalizadas as transferências dos sistemas 
de trens urbanos dos Estados de São Paulo 
(CPTM), em 1994; Rio de Janeiro (FLUMI-
TRENS, tendo como sucessora a CENTRAL), 
também em 1994; Ceará (METROFOR), em 
2002; e Bahia (CTS), em 2005.A dívida é de 
responsabilidade da CBTU, porque é referen-
te ao período anterior à descentralização, mas 
está agregada às patrocinadoras citadas, uma 
vez que a não efetivação dos pagamentos pre-
judica o fluxo financeiro dos respectivos pla-
nos de benefícios. 

A Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF), subordinada ao Ministério do Pla-

nejamento, Orçamento e Gestão, sugeriu 
a criação de um Grupo de Trabalho Inter-
ministerial e a contratação de auditoria 
especializada para analisar a legalidade e 
origem da dívida da CBTU com a REFER.

 
METRÔ/RIOTRILHOS

O caso do METRÔ é o mais preocupante. A 
dívida da patrocinadora é decorrente da trans-
formação do plano de Benefício Definido (BD) 
para Contribuição Definida (CD), atualmente 
chamado de Contribuição Variável (CV), ocor-
rida em 1998. 

Esta dívida, aliada ao fato de que o aporte 
inicial em recursos líquidos feito pelo METRÔ foi 
insuficiente, além de afetar atuarialmente o plano, 
faz com que ocorra insuficiência de fundos para o 
pagamento dos benefícios, que só tem sido possí-
vel devido ao repasse mensal de R$ 1 milhão, pelo 
Governo do Estado. No entanto, essa quantia é in-
suficiente para amortizar a dívida contratada, bem 
como capitalizar e equilibrar o plano. 

A Riotrilhos e o Governo do Estado têm ado-
tado algumas medidas para viabilizar o início dos 
pagamentos das parcelas em atraso. Para tanto, 
foi contratada auditoria especializada em avalia-
ção atuarial para enviar à Secretaria Estadual de 
Fazenda parecer sobre a pactuação do Instru-
mento Particular de Direitos e Obrigações, docu-
mento que estabelece, entre outras providências 
importantes, o início do pagamento. 

CENTRAL
A dívida da Patrocinadora CENTRAL 

refere-se aos encargos financeiros (multa, 
atualização monetária e juros) gerados pelo 
recolhimento das contribuições fora do pra-
zo previsto no regulamento e à inadimplência 
consecutiva de duas parcelas em atraso da 
dívida contratada. 

A Diretoria Executiva da REFER envida 
esforços na esfera administrativa junto à 
Diretoria da CENTRAL, para o equaciona-
mento da dívida.

Em cumprimento às determina-
ções legais previstas no Decreto 
4.942, de 30 de dezembro de 2003, 
a Fundação moveu ação contra as 
patrocinadoras que estão em débi-
to há mais de 90 dias.

A REFER é uma instituição que visa, sobretudo, o bem-estar de todos os seus partici-
pantes e acredita na possibilidade do saldamento das dívidas por parte das patrocina-

doras, o que permitirá honrar plenamente seus compromissos previdenciais. 

No primeiro trimestre de cada 

ano, a REFER divulga aos seus 

participantes, através do Relatório 

Anual de atividades, as demons-

trações contábeis e financeiras do 

exercício anterior. Conforme legis-

lação em vigor, também publica o 

Demonstrativo de Investimentos, 

que contém os resultados alcança-

dos pela Fundação ao longo do ano, 

conforme estipula a Política de In-

vestimentos. Confira a seguir alguns 

resultados alcançados:

Shopping Centers – A participação da 

REFER em Shopping Centers cresceu com 

a expansão do Shopping de Belém (PA), do 

Minas Shopping, em Belo Horizonte (MG), 

Taubaté (SP) e Norte Shopping (RJ). Em 

termos patrimoniais isso representou um au-

mento de, aproximadamente, R$ 30 milhões, 

que proporcionou um crescimento de 20% na 

receita mensal. Para 2009, será concluída a 

expansão do Shopping Maceió (AL). Será 

iniciada, ainda, expansão do Shopping Barra, 

em Salvador (BA), sendo este um empreen-

dimento Classe “A”, que demandará quase 

dois anos para conclusão. A participação em 

empreendimentos de tal ordem merece aten-

ção, porque esse segmento vem se mostran-

do extremamente rentável, ao contrário da 

locação de imóveis comerciais.

Imóveis Comerciais – Como as demais 

Fundações, em atendimento à determinação 

do Conselho Monetário Nacional (Resolu-

ção Nº 3.456), a REFER tem reduzido sua 

participação em imóveis, tendo como meta 

o percentual de 8% para o final de 2009. A 

determinação já está praticamente cumprida, 

uma vez que se posicionará entre 8 e 8,5% 

de alocação dos recursos garantidores. Por 

meio de Leilão Público, em 2008, alguns dos 

imóveis já foram alienados. O produto obti-

do foi alocado em ativos financeiros de longo 

prazo, que proporcionarão maior rentabilida-

Resultados 2008REFER cria Grupo de Trabalho para acompanhar 
negociações com as patrocinadoras



O
U

T/
 N

O
V 

/D
EZ

  2
00

8

07

de em comparação ao que vinha obtendo. 

É importante destacar que não haverá mais 

problemas com vacância, renovação dos 

contratos, fato preocupante em razão da 

recessão, que já se instalou na economia 

mundial, além de problemas de administra-

ção de imóveis bastante “usados” e fora 

dos modernos padrões de edificações para 

locação comercial.

Renda Variável – Aplicações em 

Ações comercializadas em Bolsa 

de Valores – Em face da atual crise eco-

nômica mundial, a REFER não poderia ficar 

imune aos acontecimentos. A Carteira de 

Renda Variável recuou em níveis pouco su-

periores ao que existia em agosto de 2004. 

Mas os ajustes que foram procedidos pela 

Diretoria Financeira durante os últimos 

quatro anos demonstram solidez, uma vez 

que a Carteira está representada por par-

ticipações acionárias nas maiores e melho-

res empresas nacionais (Petrobrás, Vale 

do Rio Doce, Usiminas, Gerdau, Embraer, 

Cemig, Bradesco, Itau-Unibanco, Ambev, 

dentre outras). A REFER não possui ações 

de empresas denominadas de segunda li-

nha. A recuperação do valor desse patri-

mônio deverá acompanhar a recuperação 

da economia mundial em prazo menor do 

que as necessidades, em caso de neces-

sitar lançar mão desse investimento para 

honrar compromissos com seus participan-

tes. Veja no site www.refer.com.br o 

portifólio em ações para certificar-se me-

lhor sobre o assunto.

A coluna Por onde andas desta edi-
ção conta a história do engenheiro Wal-
do Sette, ex-diretor da RFFSA. 

Foi em uma agradável manhã de sexta-feira 
que o senhor Waldo Sette recebeu a equipe do 
Expresso REFER para contar um pouco da 
sua longa trajetória ferroviária. “Minha entrada 
na ferrovia foi acidental”. Dessa forma, Sette 
deu início à entrevista. Nascido em Manhuaçu 
(MG), veio para o Rio de Janeiro estudar na Es-
cola Militar Resende Corrêa. Decidido a seguir 
carreira militar, após tornar-se Oficial do Exérci-
to e cursar Engenharia Civil, em 1949, assumiu 
a chefia do Centro de Preparação de Oficiais 
do Exército (CPOR), em Recife (PE). Passados 
10 anos, seguiu para o Primeiro Grupamento de 
Engenharia de João Pessoa (PB).

Em 1959, segundo Waldo, o destino guar-
dava a grande surpresa: ingressar nas Estradas 
de Ferro. Na ocasião, o Ministro da Viação e 
Obras Públicas, Ernani do Amaral Peixoto, so-
licitou ao Marechal do Exército, Henrique Lott, 
designar um oficial que também fosse enge-
nheiro civil, para assumir a Superintendência da 
Estrada de Ferro Sampaio Corrêa, no Rio Gran-
de do Norte. Waldo Sette, então Capitão do 
Exército no Grupamento de Infantaria de João 
Pessoa (PB), foi o profissional designado.  

Em 1963, tendo seu bom trabalho e de-
sempenho reconhecido pelo então Presidente 
da RFFSA, Hermínio Amorim, foi enviado para 
assumir a Estrada de Ferro do Piauí. Entre mui-
tas idas e vindas por várias estações de trem 
do Brasil, como Estrada de Ferro da Bahia, 
Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil, em 1967, foi desig-
nado Diretor da RFFSA pelo então Ministro 

Por onde andas?

No primeiro trimestre de 2009 

será divulgado o Relatório Anual 

2008, com os resultados alcan-

çados pela REFER ao longo do 

ano, bem como resumo da Políti-

ca de Investimentos, já aprovada 

pelo Conselho Deliberativo.

dos Transportes, Mário Andreazza. Em 1972, 

assumiu a Presidência por 21 dias, quando ini-

ciou a idealização dos sistemas regionais. Em 

1974, após entrar para a reserva no Exército, 

no cargo de Tenente-Coronel, integrou o qua-

dro da RFFSA como engenheiro civil, sendo in-

dicado à Superintendência do Nordeste, onde 

ficou até 1976 – época em que se começou a 

pensar na criação da REFER.

Entre 1976 e 84, continuou na empresa 

como Assessor da Presidência. A partir de 

1984, ficou à disposição da CBTU como 

Chefe de Gabinete. Em 1989, Waldo com-

pletou 65 anos, dos quais 30 prestados à 

RFFSA, aposentando-se. Por sua impor-

tância ferroviária e conhecimento técnico, 

foi convidado a continuar na ferrovia, onde 

ficou até 2003. 

Homenageado com mais de 10 prêmios 

e títulos, dentre os quais Medalha do Mé-

rito Ferroviário e Aposentado do Ano pela 

REFER, o ferroviário participa, ainda, da 

AARFFSA, AENFER, MPF, Clube de Enge-

nharia e Clube Militar. 

Aos 84 anos, defende a memória e a revita-

lização da ferrovia. Cita, também, a importân-

cia que a REFER tem na vida dos ferroviários, 

principalmente daqueles que acreditaram na 

Fundação quando ainda não se falava muito em 

previdência complementar. 

Com a presença do neto Lucas, Waldo con-

seguiu refazer sua vida após a perda da esposa, 

Anady Medeiros, com quem foi casado por 53 

anos. Teve duas filhas, Sandra e Valéria, já fa-

lecida. Atualmente, seu principal lazer é viajar 

por vários países da Europa, para conhecer 

novos lugares e costumes ao lado de sua atu-

al companheira, Maria Lídia. O casal produz 

belíssimo arquivo de fotos das viagens que 

tem feito, recheado de anotações e lembran-

ças dos passeios.

Para participar desta seção e contar uma 

pouco de sua trajetória de vida, envie e-mail 

para comunicacao@refer.com.br. No assun-

to escreva o nome da coluna.
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O ferroviário Victor 
José Ferreira autogra-
fou, em dezembro, seu 
novo livro Estórias do 
Trem. A obra destaca 
mais de 60 “causos” 
ferroviários, recolhidos 
do folclore das estra-
das de ferro, narrados 
em estilo coloquial, tí-
pico da mineiridade do 
autor, nascido na pe-
quenina Volta Grande 
(MG). Algumas estó-
rias, que aconteceram de fato, misturam-se a 
outras, fruto da criatividade e do senso de hu-
mor dos trabalhadores das ferrovias. O livro 
conta com textos de apresentação assinados 
por personalidades que apóiam a preservação 
e a revitalização ferroviária, como o acadêmi-
co Arnaldo Niskier, os compositores Fernando 
Brant e Ivan Lins, o artista plástico Zélio Al-
ves Pinto e o ex-presidente da RFFSA, Osíris 
Stenghel Guimarães. Victor Ferreira trabalhou 
na RFFSA por 37 anos em diversas áreas e 
funções. Atualmente, preside o Movimento de 
Preservação Ferroviária (MPF) e é chefe de 
Gabinete do SESEF.

Promoção: quer ganhar um livro?

Em homenagem aos ferroviários brasilei-
ros, o autor presenteará 10 participantes da 
REFER. Portanto, se você quiser ganhar o li-
vro Estórias do Trem, basta enviar um causo 
ferroviário para o endereço da Fundação na 
Rua da Quitanda 173 / 801 – Centro, Rio de 
Janeiro / RJ. No envelope escreva: Promo-
ção Estórias do Trem. Os 10 primeiros cau-
sos enviados receberão a obra, autografada 
pelo autor, e serão publicados nas próximas 
edições do Expresso REFER. Participe! O 
envio respeitará a ordem de chegada, com-
provada pelo carimbo de postagem. 

Victor Ferreira também informou que aque-
les que desejarem comprar o livro devem entrar 
em contato com a editora Pandion através do 
telefone (48) 9982-9061 ou e-mail editorapan-
dion@editorapandion.com.br. Ao informar seu 
nome e matrícula na REFER haverá um descon-
to de 10% e a postagem simples será gratuita.

Foi criado, recentemente, o Grupo 
Fluminense de Preservação Ferroviária 
(GFPF), formado pela Associação de Ami-
gos do Museu do Trem do RJ, Associação 
de Engenheiros da Estrada de Ferro Leo-
poldina, AENFER, Associação de Ferreo-
modelismo do RJ,  Associação Fluminen-
se de Preservação Ferroviária, Federação 
das Associações de Engenheiros Ferro-
viários e MPF. O objetivo é desenvolver 
ações e projetos que resgatem, preser-
vem e valorizem o patrimônio histórico-
cultural das estradas de ferro nacionais, 
em especial a do Rio de Janeiro.

Em novembro, o presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores Ferroviá-
rios, Hélio Regato, recebeu da Câmara 
Municipal de Santos Dumont (MG), o 
título de Cidadão Honorário do Municí-
pio de Santos Dumont, pelos relevan-
tes serviços prestados. A Fundação 
REFER parabeniza o participante por 
tão honrosa homenagem.

Em setembro, a Associação dos En-
genheiros da Rede de Viação Paraná San-
ta Catarina elegeu os novos membros de 
sua Diretoria Executiva. A REFER parabe-
niza os engenheiros Ney Simas Pimpão, 
empossado Presidente da entidade; e Ar-
bus dos Santos, eleito Vice-presidente. O 
mandato vai até 2010.

Tem causado significativa repercus-
são o texto Inconformismo e Saudade 
dos Trens, publicado pelo ferroviário Ge-
nésio Pereira dos Santos, Advogado e 
Diretor de Administração e Finanças do 
MPF. Para conhecer a íntegra do conteú-
do, acesse o site www.refer.com.br.

Aconteceu, entre 27 e 29 de novem-
bro, no Rio de Janeiro, o X Seminário so-
bre Preservação e Revitalização Ferro-
viária – Preserve 2008. Promovido pelo 
Movimento de Preservação Ferroviária 
(MPF), em parceria com a Associação 
Brasileira das Operadoras de Trens Tu-
rísticos e Culturais (ABOTTC) e o recém-
criado Grupo Fluminense de Preserva-
ção Ferroviária (GFPF), a programação 
destacou assuntos importantes como a 
implantação do trem de alta velocidade, 
projetos de trens metropolitanos, situ-
ação do transporte sobre trilhos no Es-
tado do Rio de Janeiro, preservação da 
ferrovia, turismo, patrimônio e memória. 
O Secretário de Estado dos Transportes 
do Rio de Janeiro, Julio Lopes (à direita 
na foto), realizou a conferência de aber-
tura do encontro a respeito dos projetos 
metro-ferroviários em andamento. Parti-
ciparam do seminário alunos, professo-
res, empresários e diversas personalida-
des do setor ferroviário. Para conferir as 
fotos e a programação completa acesse 
www.trembrasil.org.br.

Foto: Fernanda Caraline
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