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A REFER completou 36 anos, 
em 7 de fevereiro. Para celebrar a 
data, no dia 10 do mesmo mês, os 
diretores Marco André M. Ferreira 
(presidente), Tania Ferreira 
(seguridade), Carlos Moulin 
(financeiro) e o gerente de Atuária 
e Relacionamentos, Toni Cleter, 
cantaram parabéns com os 
primeiros par ticipantes que 
compareceram à Central de 
Relacionamento: o ex-desenhista 
da RFFSA, Lauro Creso Pereira 

Dutra, aposentado pela REFER 
desde 1996, e Carmita dos 
Santos Silva, beneficiária de João 
Ferreira Silva, ex-artífice de 
manutenção da RFFSA.

E m  c o n t i n u i d a d e  à  
comemoração, empregados, 
diretores, conselheiros e Bento 
Aguiar, ex-diretor fiscal da REFER, 
participaram de uma Missa em 
Ação de Graças realizada na 
Paróquia Santa Rita de Cássia, no 
Centro, Rio de Janeiro.



Novos momentos

“Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo.
 Aquilo que colocamos nela, corre por nossa conta.” 

 (Francisco Cândido Xavier)

Diretor-presidente

Marco André Marques Ferreira

Esta primeira edição do ano conta com 
algumas mudanças editoriais no Expresso REFER, 
em atendimento às normas da Previdência 
Complementar e a uma melhor diagramação e 
distribuição das matérias. A primeira delas refere-se 
ao Relatório Anual que, até o ano passado, seguia 
encartado no jornal. No entanto, em face da 
Instrução nº 13 da Previc, órgão normatizador e 
fiscalizador da Previdência Complementar, publicada 
em 12/11/2014, os Fundos de Pensão foram 
dispensados do envio aos seus participantes, do 
Relatório Anual impresso, reduzindo, assim, as 
despesas administrativas das Entidades quanto ao 
custo gráfico e de postagem.

Apesar da alteração na forma, a publicação do Relatório 
Anual continua sendo obrigatória e encontra-se disponível 
no site da Fundação (www.refer.com.br), nas versões 
completa e resumida. Do Relatório constam todas as 
informações financeiras e atuariais do seu Plano de 
Benefícios e assim a sua leitura é sempre muito importante.

A outra mudança que pode ser percebida é no próprio 
informativo Expresso REFER que, além do seu visual 
repaginado, volta a ter doze páginas, incluindo, entre outras, 
as matérias voltadas à saúde e bem-estar dos participantes.

Nesta oportunidade não poderíamos deixar de lembrar 
que no mês de março iniciou-se mais um processo 
eleitoral para eleger os representantes dos participantes 
aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação. A eleição 
para conselheiros acontece a cada dois anos na REFER, 
com renovação parcial de seus membros. As inscrições 
foram encerradas no dia 24 de abril.

Por oportuno, é importante ainda lembrar que no estrito 
cumprimento dos Regulamentos dos Planos de Benefícios das 
Patrocinadoras, os pensionistas e dependentes não participam 
do processo eleitoral, bem como os empregados da REFER, 
conforme Estatuto Social em vigor. Por este motivo, para estes 
beneficiários, não foi enviado o informativo Expresso REFER nº 
155, que abriu as inscrições ao processo eleitoral. Em junho, 
será enviado novo informativo (Expresso REFER nº 157) com a 
plataforma eleitoral dos candidatos elegíveis. É muito importante 

que você leia e se informe sobre os candidatos e exerça seu 
direito de voto.

No momento em que o Governo Federal se empenha 
em aprovar no Congresso Nacional um Ajuste Fiscal com o 
objetivo de equilibrar o seu orçamento e possibilitar ao País 
voltar a crescer, os Fundos de Pensão aguardam pela 
retomada do crescimento da economia nacional, como 
uma esperança de amenizar as dificuldades que vêm 
enfrentando desde 2014 através de grandes desafios 
quanto à busca permanente, pelo bom desempenho de 
seus investimentos em cumprimento às suas metas 
atuariais. É importante ressaltar que mesmo diante de um 
cenário econômico instável em todo o país, a Fundação 
manteve seu empenho em assegurar a saúde dos Planos 
Benefícios e assim honrar mensalmente os pagamentos 
dos participantes aposentados e pensionistas, como 
sempre ocorreu desde a criação da REFER.

Durante todos esses anos a REFER vem trabalhando 
para assegurar o bem-estar social dos participantes e 
prestar serviços previdenciários de qualidade que 
garantam segurança e tranquilidade a todos. Em 2015 
nosso maior desafio será receber as dívidas das duas 
maiores patrocinadoras, RFFSA (UNIÃO) e CBTU, 
dívidas que foram contratadas desde 2001 e estão 
inadimplentes, o que representa um possível risco à 
solvência e liquidez dos Planos. O recebimento destas 
dívidas é imprescindível de vez que possibilitará 
desenvolver metas de crescimento e confiabilidade para 
quem deposita o seu futuro na REFER.

Ao longo de 14 anos a REFER vem exaustivamente 
adotando medidas administrativas e judiciais para o 
recebimento das dívidas das Patrocinadoras RFFSA e 
CBTU. Acreditamos no seu equacionamento, ainda no 
exercício de 2015, pois seria inteiramente desarrazoado 
e contrário ao interesse público que a demora na solução 
de uma obrigação, claramente de responsabilidade da 
UNIÃO, pela omissão de seus agentes públicos, venha a 
gerar crescentes custos ao erário, bem como riscos aos 
participantes dos Planos de Previdência dos Ferroviários, 
que em muito contribuíram para o crescimento do Brasil.
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Mural de recados
A diretoria da Fundação agradece todas as 
mensagens encaminhadas sobre a antecipação 
n a d a t a d e p a g a m e n t o d o s b e n e f i c i o s

Parabenizo a Refer e aos seus Diretores 
e Presidente e em especial o Presidente da 
Associação dos Aposentados pela iniciativa 
de adiantar os proventos mensais para o 
último dia útil , o que nos ajudou e muito... 
E aproveitando a oportunidade, agradeço o 
envio do calendário de 2015. Abraços.

Gilson Souza dos Santos - CPTM

Eu, Maria Moura dos Santos, em nome 
de meu marido, Sebastião Rosa dos 
Santos, parabenizo a Fundação REFER 
pela consideração em relação à mudança 
na data do pagamento. Agradeço a toda a 
diretoria pela luta e conquista dos 
aposentados e pensionistas. Que DEUS 
abençoe a todos!

Maria Moura dos Santos - REFER

Agradeço o calendário recebido e o 
jornal da REFER. Nele li a noticia que me 
fez sorrir de alegria. Pois tenho uma conta 
que vence dia 28 de cada mês, e todo mês 
tenho que pagar juros por não ter dinheiro 
nesta data. Obrigada à diretoria da REFER 
por essa iniciativa. Sempre pensando no 
bem estar dos seus participantes. Obrigado 
meu Deus!

Maria Alves de Freitas - CBTU

Quero parabenizar a REFER pela 
antecipação do pagamento para o final de 
cada mês. Gostaria de saber se a REFER já 
está mandando o calendário 2015. 
Obrigado.

Helio Quartieri - RFFSA

Quero parabenizar a toda Equipe 
REFER, pelo grande feito, que parece tão 
pouco, mas atencipar a data do pagamento 
é de grande importância, pois nossas contas 
geralmente vencem no dia 1º de cada mês e 
é aquele sufoco. Muito obrigado.

Osmar de Souza - CPTM

Jairzinho assume presidência da AEEFL

Presidente Jair José, ao centro, entre diretores e amigos

O engenheiro Jair José da 
Silva tomou posse no último dia 
07 de maio como diretor 
presidente da Associação dos 
Engenheiros da Estrada de Ferro 
Leopoldina –AEEFL. A cerimônia 
de posse ocorreu na sede da 
AEEFL, Estação Barão de Mauá e 
a semelhança dos almoços 
mensais de confraternização, 
contou com significativo número 
de ferroviários.

Em suas pa lavras  o  
presidente Jair José agradeceu 

as referências elogiosas à sua 
pessoa salientadas pelos 
oradores que o antecederam. 
Jair conclamou a unidade da 
c l a s s e  n a  d e f e s a  d a s  
conquistas alcançadas pelos 
ferroviários em suas trajetórias 
de vida profissional mais que 
secular, hoje relegadas a um 
plano secundário.

Diretoria – A nova diretoria 
da AEEFL, eleita para o triênio 
2015/ 2018, é constituída 
pelos engenheiros:

Presidente – 
Vice-presidente – Almir Ferreira Gaspar
1º Secretário – Ivan Oliveira do Nascimento
2º Secretário – Waldemar Pires Ribeiro
1º Tesoureiro – Manoel Geraldo Costa
2º Tesoureiro – Paulo Roberto Sad da Silva
1º Diretor de Patrimônio – Irineu Pina Marques
2º Diretor de Patrimônio – Silvio Cesar Costa
1º Diretor Social – Vera Lúcia Bernardo Ferraço
2º Diretor Social – Sebastião Braz de Oliveira
Representante em Brasília – Paulo Fernando Feijó Torres
Representante em Campos – Paulo Roberto Gomes de Almeida
Representante em Juiz de Fora – Jorge Luiz Ribeiro da Costa
Assessoria Jurídica – adv Celso Paulo
Assessoria técnica – Ignácio Pinheiro

Jair José da Silva
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Viva 
melhor
mais

e

Receitas para parar o tempo ou 
impedir o envelhecimento ainda não 
existem, mas garantir qualidade de 
vida na chegada da terceira idade já é 
mais do que possível nos dias de hoje. 
A fórmula não inclui poções mágicas ou 
segredos especiais, apenas uma 
alimentação saudável, atividades 
físicas moderadas e uma dose extra de 
bom humor. Atualmente, o brasileiro 
tem uma expectativa de vida de quase 
80 anos, de acordo com os dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Sendo assim, já está 
mais do que na hora de se preparar 
para ultrapassar essa média. 

Segundo os especialistas, não é 
somente a alimentação a responsável 
pela longevidade. Manter a cabeça 
afastada do estresse e buscar 
atividades que garantam prazer e bem-
estar também são itens importantes 
nessa lista. Na opinião da geriatra Cátia 
Levi, o segredo de uma vida longa está 
exatamente no equilíbrio. “Engana-se 
quem pensa que os cuidados só valem 
quando iniciados durante a juventude. 
Sempre é tempo de se cuidar, e 
qualquer alteração na alimentação e na 
rotina já é capaz de melhorar a 
qualidade de vida do paciente”, 
destaca.

Segundo Cátia, as melhores opções 

de exercícios f ísicos são as 
caminhadas, que além de serem 
ótimas para o sistema cardiovascular, 
ajudam a aumentar a força muscular. 
“Antes dos 60 anos, o recomendável é 
que a pessoa faça atividades por, pelo 
menos, 40 minutos. Após essa idade, o 
próprio corpo vai indicar o limite 
confortável”, afirma a especialista, 
explicando que é sempre bom respeitar 
os próprios limites.

Manter uma dieta pobre em 
gorduras também pode ajudar, e muito, 
na tarefa de se manter saudável. 
Investir em alimentos a exemplo de 
peixes, frutas, verduras, legumes e 
cereais, além de limitar o consumo de 
carnes vermelhas e laticínios, evita os 
quilos extras e reduz os riscos de 
doenças. “Comer com moderação é o 
segredo para evitar problemas como a 
obesidade, que desencadeia várias 
doenças cardíacas e a artrose, motivo 
de queixas de muitos pacientes”, 
destaca Cátia Levi.

E não é só o corpo que precisa de 
estímulos, o cérebro também. Para 
evitar o envelhecimento mental, 
r e s p o n s á v e l  p o r  d o e n ç a s  
degenerativas, dentre elas o Mal de 
Alzheimer e o Mal de Parkinson, 
atividades como leitura e música são 
super-recomendadas. 

Não há idade para se cuidar. 

Com mudança de hábitos e 

alimentação adequada é possível 

ter mais qualidade de vida e 

chegar à terceira idade com 

muita saúde e disposição 

Aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras. Coma-os cinco vezes por dia.
Coma feijão pelo menos uma vez ao dia, no mínimo quatro vezes por semana.
Reduza o consumo de alimentos gordurosos, como carne com gordura aparente, salsicha, 
mortadela, frituras e salgadinhos para, no máximo, uma vez por semana.
Reduza o consumo de sal. Tire o saleiro da mesa.
Faça pelo menos três refeições e um lanche por dia. Não pule as refeições.
Reduza o consumo de doces, bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em açúcar para, no 
máximo, duas vezes por semana.
Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. Evite o consumo diário. A melhor bebida é a água.
Aprecie a sua refeição. Coma devagar.
Mantenha o seu peso dentro dos limites saudáveis.
Seja ativo. Acumule 30 minutos de atividade física todos os dias. Caminhe no seu bairro. Não 
passe muitas horas assistindo TV.

1
2

3

4
5

6

7
8
9

10

DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA TERCEIRA IDADE
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Planeje seu futuro hoje
A REFER continua realizando palestras aos novos 

funcionários da CBTU no Rio de Janeiro, Recife, Natal e 
João Pessoa, prestando esclarecimentos sobre o Plano de 
Previdência Complementar e a sua importância para um 
futuro mais seguro e tranquilo.

Quem pode ingressar nos Planos de Previdência 
Complementar da Fundação REFER?

Todos os Empregados das Patrocinadoras, desde que 
não estejam em gozo de aposentadoria por invalidez ou 
auxílio-doença pelo INSS.

Os interessados devem entrar em contato com a Central 
de Relacionamento da REFER, através do telefone 
0800.709-6362 ou, se preferir, enviar e-mail para 
relacionamento@refer.com.br solicitando informações ou 
Kit de Inscrição. 

BENEFÍCIOS

Participantes

- Benefício de aposentadoria normal;
- Benef íc io por incapacidade 
(temporária ou permanente);

Beneficiários

- Benefício por morte de participante 
ativo;

- Benefício por morte de participante 
assistido;

Incentivo Fiscal

Dedução da base de cálculo do 
Imposto de Renda de todas as 
contribuições feitas pelo participante, 
até o limite de 12% da renda bruta 
anual. É importante ressaltar que 
quanto mais contribuições você 
efetuar maior será sua reserva, 
aumentando o valor do seu benefício 
e reduzindo o IR a pagar.

CARACTERÍSTICAS

Plano desvinculado do INSS

- O participante pode receber o 
benefício pelo Plano CV sem estar 
aposentado pelo INSS (exceto no 
caso de invalidez).

Plano individual

- Cada participante tem sua conta 
individualizada, com atualização 
mensa l  de  acordo  com a 
rentabilidade obtida pelo plano.

COMO ADERIR?

As inscr ições poderão ser  
s o l i c i t a d a s  n a  C e n t r a l  d e  
Relacionamento com o Parti-
c ipan te ,  a t r avés  do  e -ma i l  
relacionamento@refer.com.br ou 
pelo telefone 0800 709 6362.

Saiba o que a REFER 
deseja a você

pintando os seguintes 
quadradinhos: 

15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 

 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 34 

 38 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 

50 - 54 - 58 - 60 - 62 

 67 - 71 - 73 - 75 - 76 - 77

Mais empregados aderem ao 
Plano da patrocinadora CBTU

UM PLANO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR É UMA EXCELENTE 

OPÇÃO PARA VOCÊ CUIDAR DO 

SEU FUTURO FINANCEIRO

atividades

1 1312111098765432

27 393837363534333231302928

40 525150494847464544434241

53 656463626160595857565554

66 787776757473727170696867

79 919089888786858483828180

14 262524232221201918171615
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Fica sempre um perfume 
nas mãos que oferecem rosas

DIRETORA DE SEGURIDADE

TANIA REGINA FERREIRA

Ligamos a TV e uma enxurrada de 
notícias sobre assassinatos, balas perdidas, 
assaltos e outros acontecimentos nos deixam 
com vontade de nem mais assistir televisão. Sem 
falar das tragédias climáticas recentes, terremoto, 
enchentes e tornado, e, quem diria, no Brasil. 
Diante dessas cenas, ficamos paralisados, com 
medo e inseguros. Agarrar-se na fé é um privilégio 
que muitos têm e abranda o sentimento de 
impotência que toma conta de nós.

As dificuldades e tragédias fazem parte do 
mundo em que vivemos, mas combatê-las e lutar 
por um mundo melhor foi a missão que alguns 
homens e mulheres escolheram. Eles fizeram muito 
pela humanidade, deixaram sua marca, não 
desanimaram e não tiveram medo do fracasso. 
Lembremo-nos de alguns:

Madre Tereza de Calcutá - 
1910. Sua missão na Índia começou em 1948, 
alfabetizando e cuidando dos pobres e moribundos, 
aqueles que ninguém queria. Espalhou pela Índia e 
pelo mundo um exemplo de dedicação aos mais pobres 
e seu trabalho foi reconhecido com o Prêmio Nobel da 
Paz, em 1979. Morreu em 1997, em Calcutá. A frase 
“Nunca compreenderemos o que um sorriso pode fazer” 
resume a forma de como escolheu viver sua vida.

Mahatma Gandhi - Símbolo universal da Paz cunhou a 
frase: “Nós devemos ser a mudança que queremos ver no 
mundo”. Nasceu em outubro de 1869, em Porbandar, na 
Índia. Formou-se em Direito, em Londres, e desde cedo 
combatia as leis discriminatórias, inicialmente na África e, 
depois, em seu próprio país, que então lutava pela 
independência. Gandhi se diferenciava, pois pregava a paz 
e a não violência como forma de luta, e por isso ganhou 
notoriedade no mundo inteiro. Foi assassinado em 1948.

Herbert José de Souza, o - Betinho - “A miséria é o maior 
crime moral que se pode cometer”, afirmou. Nascido em 

Nasceu na Albânia, em 

Minas Gerais, em 1935, e falecido em 1997, foi um 
lutador incansável pelos direitos humanos e defensor do 
bem comum. Exemplo de solidariedade e amor ao 
próximo, foi um dos fundadores da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids, responsável pela defesa das 
pessoas que vivem com HIV/Aids. Hemofílico, contraiu o 
HIV em uma transfusão de sangue, mas isso nunca o 
impediu de lutar a favor da cidadania, da democracia e 
contra a desigualdade social. Fundador do Projeto Ação 
da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida.

Martin Luther King – “O que me preocupa não é o grito 
dos maus e sim o silêncio dos bons”, disse. Nasceu em 
1929, esse pastor protestante foi um ativista norte-
americano em favor dos direitos civis dos negros. Sua 
atuação política e social foi fundamental para as 
mudanças que ocorreram nos Estados Unidos, nas 
décadas de 1950 e 1960. As leis de segregação foram 
caindo, dando espaço para uma legislação mais justa e 
igualitária. Embora sua atuação tenha sido nos Estados 
Unidos, Luther King é até hoje lembrado nos quatro 
cantos do mundo como símbolo de luta pacífica pelos 
direitos civis. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1965, 
e morreu assassinado, em 1968.

Malala Yousafzaui – “Uma criança, um professor, um 
livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é 
solução”, afirmou a ativista paquistanesa, a mais jovem a 
receber o Prêmio Nobel da Paz, em 2014, aos 17 anos, 
foi o auge do reconhecimento de sua luta em favor da 
educação para meninas, que é proibida em seu país. 
Malala foi baleada na cabeça, no dia 9 de outubro de 
2012, chegou a ficar em coma, mas se recuperou e 
passou a viver na Inglaterra, onde continua sua 
militância. 

Esses foram apenas alguns exemplos de pessoas que 

não se conformaram com a injustiça, a miséria e, a 

discriminação. Que possam eles nos inspirar a acreditar 

que um mundo melhor é possível.
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Pensão por morte

PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - INSS
PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - INSS REFERREFER

Pa r a  c o n h e c i m e n t o ,  
apresentamos as novas regras 
para pensão por morte do INSS, 
aprovadas pe lo  Senado,  
conforme a MP 664/2014 de 
27/05/2015, aguardando o 
sancionamento da Presidente da 
República.

O critério para a concessão 
do benefício de pensão por 
morte será a expectativa de 
sobrevida em anos. A  pensão 
por morte será devida ao 
conjunto dos dependentes do 

Fonte: (www.previdencia.gov.br)

segurado que falecer, seja ele 
aposentado ou trabalhador da 
ativa. São dependentes do 
segurado:

a) o cônjuge, a companheira, o 
companheiro, e o filho não 
emancipado de qualquer condição 
menor de 21 anos ou inválido; 

b) os pais; 

c) o irmão não emancipado 
menor de 21 anos ou inválido.
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Idade do
cônjuge ou

companheiro

Até 
21 anos

IDADE X PRAZO DE RECEBIMENTO

21 a 26
anos

27 a 29
anos

30 a 40
anos

41 a 43
anos

Maior que
44 anos

Duração do 
benefício

3 anos 6 anos 10 anos 15 anos 20 anos  Vitalícia

Carência (tempo 
de contribuição)

Não existe
18 meses 
no mínimo

Carência (tempo 
de casamento

ou união)
Não existe

2 anos
no mínimo

Duração do 
benefício

Vitalício
Varia conforme a expectativa

de vida: de 3 a 20 anos ou
vitalício (ver quadro abaixo)

Valor do 
benefício

100% até o 
teto do INSS

Cota familiar fixa 50% +10%
por cada dependente

(até o limite 100%)

EXIGÊNCIA
ANTES DA MP

664/2014
DEPOIS DA MP

664/2014

A pensão por morte será 
concedida a partir do dia 
seguinte ao da morte do 
Participante, ao conjunto de 
beneficiários do Participante que 
vier a falecer, enquanto lhes for 
assegurada a pensão pela 
Entidade Oficial de Previdência 
Social.

A Suplementação da 
Pensão será rateada em parcelas 
iguais entre os beneficiários 
inscritos, não se adiando a 
concessão do benefício por falta 
de inscrição de outros possíveis 
beneficiários.

Toda vez que se extinguir 
uma parcela de suplementação, 
será realizado novo cálculo e 
rateio, sendo considerados 
somente os benefíciários 
remanescentes.

Elegibilidade: 

Pa r t i c i p a n t e  A t i v o  o u  
Autopatrocinado - Possuir  pelo 
menos 1 (um) ano de serviço 
ininterrupto na Patrocinadora.

Participante Assistido  - Imediata.

Em ambos os casos, deverá ser 
comprovada a habilitação ao 
Benefício de Pensão por Morte 
pela Entidade Oficial de 
Previdência Social.

Perda do direito ao benefício:

Cancelamento da Pensão por 
Morte pela Entidade Oficial de 
Previdência Social;

Falecimento.

Documentação Necessária: 

- Certidão de óbito do ex-
participante;

- Documentos de identificação 
RG ou CNH e CPF dos 
Beneficiários (caso o RG ou CNH 
tenhá o número do CPF, não 
haverá necessidade de envio do 
mesmo);

- Certidão de casamento ou 
nascimento dos Beneficiários;

- Comprovante bancário (extrato);

- Carta de concessão / memória 
de cálculo da Pensão por Morte 
do INSS;

- Certidão de PIS/PASEP do INSS;

- Preencher o formulário de 
declaração de encargos de família 
para fins de Imposto de Renda 
(emitido pela REFER);

- No caso de Participante Ativo ou 
A u t o p a t r o c i n a d o  d a s  
Pa t r o c i n a d o r a s :  C B T U ,  
CENTRAL, CTS, METROFOR, 
RIOTRILHOS, REFER e RFFSA, 
preencher o Termo de Opção da 
Forma e do Pagamento dos 
Benefícios (emitido pela REFER).

O requerimento da Pensão 
por Morte, ou qualquer outro 
benefício poderá ser realizado via 
Central de Relacionamento com o 
Par ticipante pelo telefone     
0 8 0 0  7 0 9  6 3 6 2  o u  
pessoalmente, na sede da 
Fundação REFER, rua da 
Quitanda, 173 – Centro – Rio de 
Janeiro – RJ – CEP: 20.091-005.



CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO É REABERTA COM NOVAS REGRAS

REAJUSTE DE BENEFÍCIOS

Conheça o novo calendário com prazos e datas 
de pagamentos dos empréstimos:

CALENDÁRIO ATIVIDADES EMPRÉSTIMO 2015

Mês/Ano

mai/15

jun/15

jun/15

jul/15

jul/15

ago/15

ago/15

set/15

set/15

out/15

out/15

nov/15

nov/15

dez/15

dez/15

04/05/2015 a 18/05/2015

19/05/2015 a 05/06/2015

08/06/2015 a 19/06/2015

22/06/2015 a 06/07/2015

07/07/2015 a 20/07/2015

21/07/2015 a 05/08/2015

07/08/2015 a 18/08/2015

19/08/2015 a 04/09/2015

08/09/2015 a 21/09/2015

22/09/2015 a 06/10/2015

07/10/2015 a 19/10/2015

20/10/2015 a 05/11/2015

06/11/2015 a 18/11/2015

19/11/2015 a 04/12/2015

07/12/2015 a 17/12/2015

29/05/2015

16/06/2015

29/06/2015

16/07/2015

31/07/2015

17/08/2015

31/08/2015

16/09/2015

30/09/2015

16/10/2015

30/10/2015

17/11/2015

30/11/2015

16/12/2015

30/12/2015

Data de
pagamento do 
Empréstimo

Data-limite para recebimento
do Contrato de Empréstimo

Para todos os participantes e assistidos que 
contratarem um novo empréstimo ou solicitarem a 
renovação, o critério exigido será um número maior 
de prestações pagas, conforme o prazo de 
amortização: 

Prazo de
Amortização
(em meses)

06

12

24

36

48

60

05

05

10

15

20

25

Número de 
prestações

pagas

Após passar por adequações de 

procedimentos, as novas regras e limites para 

a concessão de empréstimos foram 

aprovadas. Com isso, a car teira de 

empréstimo da Fundação REFER foi reaberta 

em 4 de maio de 2015. 

Entenda as mudanças 

A nova regra de concessão, por limite de 

idade, segue as práticas adotadas pelo 

mercado e tem o objetivo de ampliar a 

segurança das operações, preservando o 

patrimônio de todos os participantes. 

IDADE 
(EM ANOS)

18 - 50

51 - 60

61 - 65

66 - 70

71 - 75

76 - 80

81 - 85

06 a 60

06 a 60

06 a 48

06 a 48

06 a 36

06 a 24

06

PRAZO CONCESSÃO 
(EM MESES)

CONCESSÃO POR FAIXA ETÁRIA

DATA-INÍCIO DO 
BENEFÍCIO REFER

PERCENTUAL
DE REAJUSTE

até mai/2014 8,34

jun/14 7,69

jul/14 7,42

ago/14 7,28

set/14 7,08

out/14 6,56

nov/14 6,16

dez/14 5,60

jan/15 4,95

fev/15 3,42

mar/15 2,23

abr/15 0,71

No mês de maio, os benefícios em manutenção - 

auxílios, aposentadorias e pensões - foram reajustados, 

obedecendo os percentuais conforme data início do 

benefício na REFER.

Para mais informações, entre contato com a Central de 
Relacionamento com o Participante (0800 709 6362).
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Homenagem Dia do Aposentado

No dia 26 de janeiro foi realizada cerimônia 

em homenagem ao Dia do Aposentado. 

Promovida pela ABRAPP (Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar) e pelo Sindapp (Sindicato 

Nacional das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar), o evento foi realizado em São 

Paulo, no Teatro do Hotel Sheraton WTC, e teve a 

participação de cerca de 200 pessoas, entre elas, 

o presidente da Abrapp, José Ribeiro Pena Neto, 

a presidente do Sindapp, Nélia Pozzi, o 

Presidente do ICSS, Vitor Paulo Camargo 

Gonçalves, o chefe do escritório da Previc em São 

Paulo, Peterson Gonçalves, e um dos diretores da 

SPPC, Paulo César dos Santos.

O titular da Previc, Carlos de Paula, ressaltou a 

importância da ideia do fomento da Previdência 

Complementar e a oportunidade de discutir o 

atual modelo, que ao lado de 

uma governança 

avançada, busca 

tornar-se mais 

atraente aos olhos dos novos públicos. “O 

sistema atual tem condições de dar um salto. 

Considerados em seus valores médios, as 

aposentadorias programadas pagas pelos fundos 

de pensão superam em quase quatro vezes os 

benefícios do INSS”, destacou.

Durante a cerimônia, a REFER homenageou 

o engenheiro Marcos Wanderley Ferreira. Após 

receber a homenagem das mãos da diretora de 

seguridade da REFER, Tania Regina Ferreira, o 

engenheiro falou sobre a importância de investir 

na previdência complementar. “Quando 

começamos a trabalhar, nunca pensamos que a 

hora da aposentadoria vai chegar, e, geralmente 

quando ela chega ainda estamos nos sentindo 

dispostos para seguir a diante. Por isso continuo 

na ativa, mas aproveitando os benefícios que a 

aposentadoria me deu. Posso viajar com a 

família, conhecer o mundo e aproveitar”, 

afirmou.

Nosso homenageado ingressou na RFFSA 

em 1976 como engenheiro de Segurança do 

Trabalho, ocupando vários cargos como a chefia 

dos Departamentos de Segurança Industrial, 

Segurança Patrimonial, Departamento Pessoal, 

além de Assessor da Superintendência e 

Superintendente Administrativo até 2001, 

quando se aposentou. Desde 2004 ele recebe 

também sua aposentadoria pela REFER. 

Porém, seguiu ativo em sua carreira, 

atuando em diversos cargos em Órgãos 

de Classe de sua categoria e da ferrovia. 

Atualmente é presidente da 

Associação dos Engenheiros da 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 

entidade que integra desde seu 

ingresso na ferrovia.

Entre as prioridades de 

Marcos Wanderley, estão os planos 

de previdência complementar 

que fez para os filhos e netos. 

“Acho que é um passo muito 

importante para garantir que no futuro 

eles tenham uma aposentadoria 

tranquila e segura”, destaca.  

Acesse o link https://goo.gl/Ur7Lro
e assista a entrevista concedida pelo 
homenageado da REFER à TV ABRAPP
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Investimentos da REFER
Resultados de 2014

Diretor FINANCEIRO

carlos moulin

Caros colegas ferroviários e metroviários,

Como amplamente divulgado pelos meios de 
comunicação, o ano de 2014 foi um ano de grandes 
dificuldades macroeconômicas, que impactaram de 
forma relevante a gestão de recursos. Questões 
econômicas internas e externas influenciaram o 
desempenho da economia brasileira, com impacto 
negativo em quase todas as classes de ativos.

A inflação medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o ano 
de 2014 em 6,41%, muito próximo do topo da 
meta estipulada pelo governo, em 6,5% a.a.

O principal índice de ações brasileiras 
(IBOVESPA) fechou o ano com variação negativa de 
2,91% a.a., devido a fatores eleitorais, instabilidade 
nos fundamentos econômicos e a deterioração nos 
preços das commodities, como petróleo e minério 
de ferro, que tem grande importância na pauta de 
exportação do país.

A política monetária americana conduziu o dólar 
à valorização frente às moedas globais, mais uma 
vez prejudicando os países emergentes exportadores 
de commodities. O dólar fechou o ano cotado à R$ 
2,71. 

Com relação ao ano que se inicia, dada a 
situação econômica e fiscal do País, o consenso dos 
especialistas de mercado é de um cenário 
desafiador, principalmente quando se olha o curto 
prazo, entretanto, para os investidores de longo 
prazo, à alta das taxas de juros torna mais 
confortável a montagem de uma carteira de títulos 
de longo prazo com taxas atraentes, que no futuro 
vão permitir a superação das metas atuariais.

Importante ressaltar que para alcançar os 
objetivos dos Fundos de Pensão, o desempenho dos 
Planos de Benefícios, em razão da longevidade deve 
ser avaliado em longo prazo, buscando sempre 
atingir a meta atuarial acumulada do período 
estabelecido.

Desempenho da Carteira da REFER 
Os efeitos da crise econômica desencadeada em 

2008 ainda afetam investidores por todo o mundo, 

em particular os resultados das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar. Os números 
confirmam as dificuldades enfrentadas pelos Fundos 
de Pensão do Brasil, que em sua grande maioria não 
atingiram suas metas atuariais.
   Os resultados da REFER desde 2009 confirmam 
uma estratégia de investimentos conservadora, 
priorizando a liquidez e segurança dos recursos, 
minimizando os efeitos da conjuntura adversa. A 
gestão adequada permitiu que no acumulado de 
2009 à 2014 os planos administrados pela REFER 
apresentassem uma rentabilidade de 104,83% 
contra uma Meta Atuarial de 98,16% e 86,17% da 
Mediana dos Retornos dos Fundos de Pensão, 
conforme gráfico abaixo:

Os desafios são grandes. Contudo, é importante 
ressaltar que nosso objetivo é de no longo prazo 
garantir a solvência e liquidez dos planos de 
benefícios, promovendo qualidade de vida a todos 
os nossos participantes.

A carteira de Renda Fixa da REFER, responsável 
por 43,80% dos Recursos Garantidores de Reserva 
Técnica, obteve em 2013 rentabilidade de 7,96%. 
Os recursos já investidos em títulos públicos federais 
(cerca de 81,89% da carteira de Renda Fixa) são 
afetados pela variação dos preços dos títulos em 
mercado. 

Ainda que o cenário econômico tenha sido 
desfavorável para todos os mercados de ativos 

brasileiros em 2014, o conservadorismo presente na 
gestão dos investimentos e a busca constante por 
aplicações que garantam o cumprimento dos 
compromissos de longo prazo da REFER, 
contribuíram para atenuar os impactos das oscilações 
econômicas sobre a rentabilidade.

Renda Variável
As Entidades Fechadas de Previdência Privada 

não tiveram um bom ano na bolsa. A mediana dos 
planos de renda variável foi negativo em 2,85%, 
apurada pela consultoria RiskOffice no mesmo 
período. Foi um pouco melhor que o resultado de 
2013, que foi negativo em 5,03%.

A carteira de Renda Variável da REFER, 
responsável por 13,90% dos Recursos Garantidores 
de Reserva Técnica, obteve rentabilidade negativa de 
9,19%, refletindo principalmente a desvalorização das 
ações da Petrobrás, em que a Fundação detém cerca 
de 20% do total de sua carteira de renda variável,  que 
no exercício de 2014 acumulou perdas de 43,6% do 
seu valor de mercado.

Investimentos Estruturados
Investimentos em infraestrutura, considerados 

aplicações de longo prazo, apresentaram no período 
um retorno de 4,70%. Vale ressaltar que no ano de 
2014 nenhum destes empreendimentos passou 
por reavaliação, o que provavelmente possibilitaria 
uma maior valorização.

Imóveis e Operações com Participantes
Por certo, mais um ano, os investimentos em 

Imóveis e Operação com Participantes 
apresentaram excelentes resultados. Conforme 
demonstrado no gráfico abaixo, os segmentos 
superaram com folga ao longo do ano a Meta 
Atuarial e contribuíram para uma rentabilidade 
positiva em 2014. Somados os dois segmentos 
representam 25,4% dos Recursos Garantidores de 
Reserva Técnica.

Deixamos um forte abraço a todos.

11



F U N D A Ç Ã O

R E F E R

Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER 
Rua da Quitanda, 173 – Centro / Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20091-005

CONSELHO DELIBERATIVO

Membros efetivos
Antônio Gonçalves de Lima Filho (CBTU)

 Dayse Ribeiro (Central)
Fábio Tepedino (Central)

José Luiz Petrini (RFFSA)
José Raimundo de Jesus Oliveira (CTB)

Talita Franco Rodrigues (CBTU)

CONSELHO FISCAL

Membros efetivos
Aildo Paiva (Central)

Flávio Rabello Pereira (RFFSA)
Marco Henrique de Araújo (RFFSA)

Renata Mary Teti de Vasconcelos (CBTU). 

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-presidente
Marco André Marques Ferreira

Diretor Financeiro
Carlos de Lima Moulin

Diretora de Seguridade
Tania Regina Ferreira

PATROCINADORAS

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor)

 Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB)

Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Riotrilhos)

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (Central)

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER)

Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA  em inventariança)

EXPRESSO REFER

Conselho Editorial
Carolina Linhares (Comunicação)

Eduardo Gomes (Financeiro)
Lúcia de Fátima Moraes (Jurídico)

Luciane Bravo (Seguridade)

Jornalista Responsável
Fernando Abelha - Mtb 11.774

Supervisão Técnica
Carolina Linhares

Redação e Edição
Monte Castelo Ideias

Editoração e Fotos
Christopher Pereira

Impressão
Gráfica MEC

Tiragem
34 mil exemplares

Periodicidade
Trimestral

A REFER iniciou em 18 de março, com a 
publicação do Edital de Eleição no Diário 
Oficial da União, o processo eleitoral para a 
escolha dos representantes dos 
participantes ativos e aposentados nos 
conselhos Deliberativo e Fiscal. 

O pleito é inteiramente organizado e 
conduzido pela Comissão Eleitoral, aprovada 
pela Diretoria Executiva. Na internet, estão 
disponíveis as regras da Eleição 2015, bem 
como a íntegra do Regimento Eleitoral, 
documento que contém as informações 
pertinentes ao processo.

Serão eleitos um conselheiro para o 
Conselho Deliberativo e um para o 
Conselho Fiscal, ambos com mandato de 
quatro anos. Pela terceira vez consecutiva, 
a eleição será exclusivamente eletrônica, 

Em abril, foi disponibilizado no site da 
Fundação o Relatório Anual 2014, nas 
versões completa e resumida. O Relatório é 
uma publicação de grande importância por 
apresentar, detalhadamente, informações 
sobre as atividades da Fundação, com a 
prestação de contas do exercício anterior e 
medidas tomadas no decorrer da gestão, 
em relação ao seu patrimônio.

É importante ressaltar que, conforme 
Instrução nº13 da PREVIC, publicada em 

Encontra-se disponível, aos participantes ativos, equiparados, autopatrocinados e 
vinculados, o Extrato de Contribuição 2014. Ele pode ser acessado no site da Fundação 
(www.refer.com.br). 

12/11/2014, os Fundos de Pensão foram 
dispensados do envio do Relatório Anual 
na forma impressa, o que veio a contribuir 
para  a  redução das despesas 
administrativas das Entidades. No 
entanto, como nos demais anos, a 
publicação permanecerá disponível – nas 
versões resumida e completa – através do 
s i t e  d a  F u n d a ç ã o  R E F E R  
(www.refer.com.br), podendo ser 
acessada a qualquer momento. O 
participante ou assistido que desejar 
receber o Relatório poderá solicitá-lo 
através do telefone 0800 7096362, da 
Central de Relacionamento com o 
Participante.

pela internet e por telefone, por meio de 
ligação gratuita, mediante o uso de senha 
pessoal e intransferível.

Em março, foi enviada aos eleitores a edição 
nº 155 do informativo Expresso REFER (e 
disponibilizada no site da Fundação), contendo 
os detalhes sobre como se candidatar, modelos 
de declaração e formulário para inscrição.

Em junho, será enviado aos eleitores o 
informativo de número 157, que conterá as 
plataformas dos candidatos elegíveis. Na 
votação, poderão escolher seus 
representantes, os participantes ativos e 
participantes assistidos, exceto os da 
REFER, conforme o § 9º do artigo 23 do 
Estatuto Social da REFER. Não fique de 
fora! Sua contribuição para a gestão da 
REFER é muito importante.

ACOMPANHE O PROCESSO ELEITORAL 
AOS CONSELHOS DA REFER

Fundação REFER divulga 

Relatório Anual 2014

EXTRATO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO


