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Felipe Michel: A Setrans investe na Supervia que bate recorde no transporte de passageiros

Expresso REFER -
urbana nos grandes centros, notadamente no 
Estado do Rio de Janeiro, é consequência da 
especial atenção da Secretaria de Transportes. 
Como o Secretário Carlos Osório vê a importância 
do transporte ferroviário de passageiros? 

Carlos Roberto Osorio: Para nós, o transporte 

ferroviário de passageiros deve ser a espinha 

dorsal do sistema de transporte público. Temos 

mais de 270 km de trilhos, 102 estações na 

Região Metropolitana e o potencial de, por meio 

 A melhoria da mobilidade 

O assessor especial da Secretaria de Transportes 
do Estado do Rio de Janeiro (Setrans) , Felipe Michel, 
informou que a SuperVia,  em 10 de setembro, 
registrou novo recorde, ao atingir 701.741 
passageiros transportados. Desde o início dos anos 
1980, quando os trens chegaram a transportar 1 
milhão de passageiros, essa marca não era atingida. 
Em seguida, o sistema ferroviário do Rio entrou em 
processo de declínio, chegando, no início dos anos 
2000, a transportar apenas 150 mil pessoas por dia. 
No primeiro semestre de 2015, no entanto, o número 
de passageiros transportados cresceu mais de 10% 
em relação ao mesmo período de 2014. Os ramais 
que tiveram maior crescimento foram 
Gramacho/Saracuruna e Belford Roxo. O crescimento 
desses ramais reflete o êxito nas modificações 
operacionais implementadas pela concessionária, 
como a redução dos intervalos no ramal de Gramacho 
para dez minutos no horário de pico e a implantação 

do novo serviço expresso do ramal de Belford Roxo, 
com trens de oito carros e ar-condicionado. 
 - A marca histórica de 700 mil passageiros 
merece ser comemorada pois sinaliza o 
fortalecimento do sistema ferroviário. Estamos 
conscientes de que ainda temos muito a 
melhorar, porém, constatar o crescimento 
consistente do transporte público de alta 
capacidade indica que estamos no caminho 
certo para melhorar a mobilidade da Região 
Metropolitana", disse o secretário de Estado de 
Transportes, Carlos Roberto Osorio.

Por sua vez, assim se pronunciou Felipe Michel, 
assessor especial da Setrans: “O aumento do número 
de passageiros reflete o progressivo processo de 
modernização do sistema ferroviário, que será 
concluído em 2016, quando os usuários do sistema 
terão à disposição uma frota 100% renovada com 
trens refrigerados. Para alcançar este objetivo, foram 

feitas melhorias na via férrea, implementados novos 
equipamentos de controle e sinalização e dado início 
ao processo de reforma e modernização das estações. 
O trabalho de melhoria do sistema inclui ainda a 
aquisição de 100 novas composições chinesas. 
Deste total, 80 trens já estão operando no sistema".

do transporte ferroviário, oferecermos qualidade e 

respeito ao cidadão. Estamos fazendo um esforço 

muito grande para recuperar esse sistema que 

não foi priorizado durante décadas, mas agora 

reencontra um novo caminho com aquisição de 

novos trens, valorização dos profissionais 

ferroviários e a melhoria da qualidade de serviço. 

Nossa meta é chegar em 2018 transportando, 

novamente,   1 milhão de passageiros por dia.

Expresso REFER - A Central Logística, precursora 
do transporte ferroviário de massas, hoje a cargo 

da Supervia, é uma das principais patrocinadoras 
dentre os oito planos de previdência 
administrados pela Fundação REFER, oriunda da 
estadualização das atividades ferroviárias de 
transpor te urbanos implementada pela 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, 
detentora de dívida contratada há 15 anos com a 
Fundação REFER, que tem reflexos na garantia da 
aposentadoria de milhares de ferroviários da 
Central. De que forma o senhor poderá ajudar 
para que a CBTU honre seus compromissos com 
a Fundação REFER, proporcionando o equilíbrio 
do Plano de Benefícios da Central Logística e, 
consequentemente, garantindo a continuidade 
dos pagamentos de benefícios aos milhares de 
ferroviários aposentados e suas famílias? 

Carlos Roberto Osorio:  A diretoria da empresa 
Central vem há algum tempo atuando 
diligentemente, em conjunto com a REFER, 
CBTU, CPTM, CTB e METROFOR, que também 
são igualmente afetadas pela dívida da CBTU, 
para que os órgãos do Governo Federal, 
responsáveis pela liberação de recursos, 
autorizem a CBTU recontratar essa dívida junto 
à REFER. Já foi enviada notificação ao 
Ministério do Planejamento e Secretaria de 
Orçamento Federal, subscrita pelas empresas 
Central, CPTM, CTB, METROFOR, CBTU e 
REFER, solicitando a inclusão do pagamento da 
dívida no orçamento da CBTU. A Secretaria de 
Transportes, a qual a empresa Central está 
vinculada, fará todos os esforços possíveis para 
que a CBTU e o Governo Federal honrem o 
pagamento da dívida com a REFER, de forma a 
dar tranquilidade às milhares de famílias de 
ferroviários.

CARLOS OSORIO DEFENDE
PAGAMENTO DA DÍVIDA: CBTU

ENTREVISTA



O momento é de mudanças

“ O fraco jamais perdoa: o perdão 

é uma característica do forte.” 

(Mahatma Gandhi)

Diretor-presidente

Marco André Marques Ferreira

    A REFER acaba de finalizar o processo 

eleitoral para eleger os representantes dos 

participantes aos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal da Fundação. O momento é de 

fundamental importância, não só pela 

responsabilidade de se eleger novos 

conselheiros, um para o Conselho Deliberativo 

e outro para o Conselho Fiscal, além de 

consolidar a votação que se desenvolveu por 

meio eletrônico, nas últimas três eleições.

    Para nós, é muito gratificante chegarmos ao 

fim deste processo, que se prolongou, 

praticamente, por seis meses e contou com mais 

de seis mil votos de participantes e assistidos. O 

resultado está registrado nesta edição e 

disponível, também, no site da REFER 

( ), desde os primeiros minutos 

após o final da apuração. Os conselheiros eleitos e 

indicados pelas patrocinadoras, tomaram posse no 

dia 1 de setembro.

    Por sua vez, o cenário econômico brasileiro vem 

passando por importantes transformações. O Brasil 

vive momentos de instabilidade política e 

econômica. Assim, os Fundos de Pensão também 

convivem com desafios constantes na busca de um 

bom desempenho para seus investimentos, além da 

garantia da saúde financeira dos Planos de Benefícios 

www.refer.com.br

dos seus participantes.

    De acordo com este entendimento, no 

decorrer da atual gestão, se tem trabalhado 

intensamente pela busca do equilíbrio financeiro 

e atuarial garantidores do pagamento das 

aposentadorias e pensões.

Em função disto, não temos esmorecido 

diante dos desafios para receber as dívidas 

bilionárias das duas maiores patrocinadoras, 

RFFSA (UNIÃO) e CBTU contratadas desde 

2001 e que deixaram de ser honradas. A 

qui tação desses valores t rará maior 

confiabilidade aos investimentos da REFER, 

atraindo novos participantes e transmitindo 

tranquilidade aos que já estão conosco há 37 

anos. Independente das medidas administrativas 

e judiciais em andamento junto aos órgãos 

governamentais envolvidos, temos a esperança 

de que ainda em 2015 a REFER programará com 

a UNIÃO e CBTU o recebimento dos recursos que 

lhes são devidos, em face da reconhecida 

liderança mais que centenária e importância dos 

trabalhadores ferroviários, na construção 

econômica e social do Brasil. Estamos, assim, 

confiantes de que os direitos garantidores da 

aposentadoria complementar por eles paga no 

decorrer da vida laborativa, serão preservados.
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Em cerimônia realizada no auditório da 

Fundação REFER, em 1º de setembro, foram 

empossados os conselheiros indicados pelas 

patrocinadoras e eleitos pelos participantes 

no pleito finalizado em agosto, para um 

mandato de quatro anos. O ato de posse foi 

conduzido pelo presidente do Conselho 

Deliberativo, Antônio Gonçalves de Lima 

Filho.

No Conselho Deliberativo foram 

empossados Aildo José Nascimento de Paiva, 

membro efetivo eleito, par ticipante 

autopatrocinado da CENTRAL; José Artílio 

Ribeiro Rios, membro efetivo indicado, 

participante assistido da RFFSA; e Marcelo 

Luiz Onida de Araújo, membro efetivo 

indicado, participante ativo da CENTRAL; 

Flávio Rabello Pereira, membro suplente 

indicado, participante ativo da RFFSA; e 

Fátima Regina Costa Peres, membro suplente 

indicado, participante ativa da CENTRAL.

Ao Conselho Fiscal foram empossados 

Dayse Ribeiro, membro efetivo eleito, 

participante ativa da CENTRAL; José Luiz 

Petrini, membro efetivo indicado, participante 

ativo da RFFSA; Luis Miguel de Lima 

Pimentel Pereira Gil, membro suplente 

indicado, participante ativo da RFFSA; e 

Roberto Marzani, membro suplente eleito, 

participante assistido da RFFSA. Todos os 

empossados terão mandato de quatro anos.

Participaram, ainda, da solenidade a 

Diretora de Seguridade Tania Regina Ferreira 

e Carlos de Lima Moulin, Diretor Financeiro, o 

Conselheiro Fiscal, Marco Henrique de 

Araújo; presidente da AENFER, Luiz Euler 

Carvalho de Mello; diretor da AENFER, Celso 

Paulo; presidente da AARFFSA, Nelson 

Fernandes Cruz; presidente da MÚTUA, 

Raimundo Neves de Araújo e o diretor Odevar 

Rodrigues dos Santos; engº Luiz Lourenço de 

Oliveira; além dos gerentes da REFER e 

convidados dos conselheiros empossados.

Em pronunciamento após o ato de posse, 

o presidente da REFER, Marco André 

Marques Ferreira, agradeceu a presença de 

todos. Destacou, entre outros assuntos, que a 

união da classe ferroviária e metroviária é a 

palavra de ordem para que a Fundação 

continue mantendo seus esforços na busca 

pelo recebimento das dívidas da RFFSA e da 

CBTU, permitindo garantir a segurança de 

seus recursos no futuro para os aposentados e 

pensionistas.
Raimundo Neves, presidente da MÚTUA 

fez um apelo para que, diante da situação do 
país, todos se mantenham unidos e que os 
novos conselheiros empossados tenham o 
compromisso de lutar pela classe ferroviária, 

REFER EMPOSSA CONSELHEIROS 

Marco André defende a
unidade da classe

Marco Henrique de Araújo
(membro do Conselho Fiscal)

Antônio Gonçalves de Lima Filho
(Presidente do Conselho Deliberativo)

Marco André Marques Ferreira
(Presidente da REFER)



que deposita na REFER a confiança de sua 
segurança não só no futuro, mas hoje.

Por sua vez, Nelson Cruz, presidente da 
AARFFSA, enalteceu o trabalho que vem 
sendo desenvolvido por conselheiros e 

diretores da REFER, no sentido de garantir os 
direitos dos ferroviários e metroviários, hoje 
ameaçados por dívidas não honradas pelo 
Governo Federal embora que contratadas há 
mais de 120 anos.

Processo Eleitoral recebeu Certificado de Qualidade

A Fundação REFER recebeu da BKR – 

Lopes, Machado Auditores e Consultores 

Independentes Ltda, Certificado de Qualidade 

sobre a auditoria dos Processos e de Sistemas, 

em conformidade com as diretrizes da ABNT 

NBR ISO/IEC 27002:2013 e sobre as práticas 

de gestão e normas de segurança da 

informação, incluindo a implementação e o 

gerenciamento de controles e segurança sobre 

o processo eleitoral 2015.

O resultado da apuração dos votos foi 

divulgado no dia 6 de agosto. Concorreram ao 

pleito 6 candidatos. Os dois candidatos eleitos 

e suplentes tomarão posse no dia 1º de 

setembro.

Desde 2011 a Fundação modernizou seu 

processo eleitoral com votação pela internet e 

por telefone e as Eleições 2015 consolidaram o 

terceiro ano do processo eletrônico, com 6.128 

votos computados. 

O resultado das Eleições REFER 2015 

encontra-se disponível no site da Fundação 

(www.refer.com.br).

Flagrante da assinatura 
dos termos de posse

Nelson Cruz, presidente da AARFFSA e 
Raimundo Neves, presidente da 
Associação Mútua, ressaltam a 
importância do ato

Marcelo Luiz Onida de Araújo

Aildo José Nascimento de Paiva

José Artílio Ribeiro Rios

Dayse Ribeiro

Fátima Regina Costa Peres

Roberto Marzani

REFER: POSSE DA NOVA DIRETORIA

O Conselho Deliberativo da REFER, em reunião 

ordinária em 09 de setembro de 2015, deu posse a 

nova diretoria executiva da Fundação, que ficou 

assim constituída: Diretor-Presidente eng. Marco 

André Marques Ferreira, Diretor Financeiro eng. 

Carlos de Lima Moulin; Diretor de Seguridade 

advogado Ricardo de Souza Santos.
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Terceira idade também 
combina com acesso à 

INTERNET
Cada vez mais somos mais dependentes das máquinas 

para realizar ações do dia-a-dia, como ir ao banco ou falar com 

um amigo por mensagem. Para que a facilidade promovida 

pelas novas tecnologias atinja a todos, é preciso incluir os mais 

velhos nesse universo.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram que a Terceira Idade no Brasil acessa cada vez 

mais a internet. Segundo o órgão de pesquisa, entre 2005 e 

2011 o número de pessoas com 50 anos ou mais conectados 

aumentou 222,3%.

Especialistas lembram que é comum associar o avanço das 

ciências da informação e das novas tecnologias aos jovens e 

deixar os idosos de fora dessa evolução. Os projetos de inclusão 

digital voltados para a terceira idade também são raros, ainda 

que existam programas de extensão que ofereçam cursos de 

informática, desenvolvidos principalmente, por Universidades 

Abertas à Terceira Idade ou a instituições não governamentais.  

Inclusão digital: benéfica em qualquer idade

Informação rápida, aquisição de novos conhecimentos, 

ampliação das redes de relações, sociabilidade e melhoria da 

autoestima são algumas das vantagens propiciadas pela inclusão 

digital. Devido ao preconceito, os mais velhos, frequentemente, 

não acompanham todas as possibilidades da tecnologia.

Apesar da discriminação, estudos recentes apontam que 

os idosos têm perfeitas condições de acompanhar as 

mudanças tecnológicas, uma vez que o aprendizado de coisas 

novas e a agilidade mental não são características apenas dos 

jovens. Os déficits de aprendizagem dos idosos na informática 

são muito mais relacionados com fatores emocionais - tais 

como insegurança, baixa autoestima - psíquicos, pedagógicos 

e pessoais do que propriamente à velhice.

Quem são os usuários e o que eles acessam na rede?

Pessoas com mais de 60 anos já representam 7% dos 

internautas no Brasil e costumam passar o tempo entre 

notícias, transações bancárias, e-commerce e pesquisas sobre 

viagens. Segundo o instituto de pesquisa online QualiBest, 

esses internautas passam quatro horas e 11 minutos no 

mundo virtual durante o fim de semana, apenas 40 minutos a 

menos do que os jovens. O número de homens conectados é 

30% maior do que o de mulheres. O acesso é maior quando o 

idoso mora com filhos ou netos. Em lares em que isso não 

acontece, eles tendem a suprir de outras formas a necessidade 

de informação e comunicação.

O perfil também indica que os homens são mais ativos que 

as mulheres. Segundo a pesquisa do QualiBest, o sexo 

masculino representa 65% dos usuários acima de 60 anos, 

apesar delas serem maioria no país. No total, o número de 

idosos no Brasil corresponde a 57% de mulheres e 43% de 

homens. Elas, por sua vez, são as que mais utilizam as 

ferramentas de bate-papo, como Skype e MSN, e redes sociais.

Games também fazem parte do universo virtual dos idosos: 

43% alegam jogar pela internet, sobretudo os que eles estão 

mais acostumados, como damas, xadrez e pôquer.

Número de idosos na rede é cada vez maior, mas programas de inclusão ainda são insuficientes 

FIQUE ATENTO!
O uso excessivo de 

computadores e smartphones pode 

causar problemas à saúde decorrentes de 

postura inadequada. Não deixe de praticar 

exercícios físicos regularmente 

e sair com os amigos.



Não vamos desistir

DIRETOR DE SEGURIDADE

RICARDO DE SOUZA SANTOS

No Brasil o noticiário nos traz a crise 

política, os ajustes fiscais, desemprego 

e possível aumento de impostos, nos 

dando a impressão de que não só as 

c o i s a s  n ã o  v ã o  b e m ,  c o m o  

provavelmente vão piorar.

Informes recentes vêm trazendo uma 

série de eventos, que de tão pessimistas 

chegam a fazer com que venhamos a 

temer pelo futuro, mas também nos obriga 

a algumas reflexões, senão vejamos:

Crises econômicas não são inéditas para 

nós brasileiros, que já sofremos com 

p e r í o d o s  d e  h i p e r i n f l a ç ã o  e  

experimentamos toda a sorte de planos 

elaborados pelos economistas, sendo certo 

que sobrevivemos e superamos a todos os 

desacertos e seguimos em frente.

Também na política já passamos por 

períodos ditatoriais, investigações de 

corrupção e até o impeachment de um 

presidente da república, sem que nenhum 

destes fatos impedisse o Brasil e os brasileiros 

de seguirem o caminho do crescimento.

  O que acontece em nosso país não nos é de 

forma alguma indiferente e certamente causa 

reflexos na nossa Fundação, mas nada nos 

autoriza a cerrar fileiras com os pessimistas e 

menos ainda temermos pelo futuro, ao 

contrário, o porvir nos autoriza a ter esperança 

de que mais uma vez seremos fortes para 

suplantar os problemas, e mais uma vez 

continuarmos nossa caminhada.

Nos 36 anos de nossa REFER, passamos 

por todas estas mesmas turbulências e sempre 

conseguimos, a despeito de todas as 

dificuldades, superá-las, sendo um fato 

merecedor de destaque o de que nunca, 

nenhum compromisso com os nossos 

participantes e beneficiários tenha deixado de 

ser cumprido e tal fato não é só motivo de 

orgulho, mas é ainda uma mostra da solidez e 

confiança que esta instituição soube construir 

ao longo do tempo.

Não vendemos um produto, trabalhamos 

com o futuro, com a tranquilidade e bem estar 

dos nossos participantes e beneficiários, e a 

despeito de crises e profecias apocalípticas, 

vamos mais uma vez vencer com a crença de 

que dias melhores já se avizinham, mesmo 

que queiram nos fazer crer no contrário.
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“O sonho e a esperança são dois calmantes 

que a natureza concede ao ser humano.”

(Frederico I)
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O Regulamento do Plano de Benefícios 

prevê a opção do benefício em cotas, 

quando o participante reunir todas as 

condições para a solicitação da prestação 

de benefício. Trata-se de uma modalidade 

que permite ao participante a oportunidade 

de decidir o valor da sua renda mensal ao se 

aposentar, ao contrário do que ocorre com o 

benefício vitalício que é determinado em 

função do Saldo de Conta, das condições 

biométricas do participante (idade, sexo, 

probabilidade de sobrevivência baseada na 

tábua biométrica vigente) e da taxa de juros.

Existem diferenças entre as duas 

opções. Por essa razão, o participante deve 

analisar com muito cuidado ambas 

modalidades na hora de requerer o 

benefício. O pagamento mensal do 

Benefício em cotas, é decorrente da 

aplicação da variação da cota patrimonial 

de cada Patrocinadora, que é apurada pelos 

resultados dos investimentos e do 

cumprimento do pagamento das 

contribuições para a REFER. Isso significa 

que o pagamento do benefício não tem seu 

valor constante, uma vez que pode variar 

em função da cota.

Ao requerer o benefício em cotas o 

participante deve primeiramente decidir o 

período de recebimento da renda mensal 

pelo prazo de 5(cinco) a 20 (vinte) anos; 

optar, se julgar necessário, sobre o 

pagamento único de até 25% do saldo de 

Conta Total à vista. Este valor antecipado é 

subtraído do saldo total e o remanescente 

será utilizado para calcular o valor do 

benefício mensal. Apresentamos abaixo, 

um resumo com informações importantes 

sobre o benefício em cotas:

PREVIDÊNCIA REFER

BENEFÍCIO 
       EM COTAS 

C
o

n
tr

ib
u

iç
ã

o
 V

a
ri

á
v

e
l 

(C
V

)

ITENS

Formalização do requerimento

Manutenção do Pagamento

Alteração de Beneficiários

Forma de Reajuste

Pensão Por Morte para
Beneficiários Legais
ou Indicados

Valor do benefício em cotas

BENEFÍCIO Nº CONSTANTE EM COTAS

Cumprir as carências exigidas

Extinguirá ao final do período escolhido

Não acarreta alteração de valor da renda mensal

A cada mês, pela Variação Patrimonial da
Patrocinadora de origem. O valor da cota 
pode sofrer oscilação, ou seja, pode ser a 
maior ou menor que a do mês anterior

BENEFICIÁRIOS LEGAIS: recebem o mesmo 
valor pelo período restante

BENEFICIÁRIOS INDICADOS: recebem em forma 
de pagamento único o valor remanescente 
do Saldo de Conta do ex-assistido

Saldo de Conta, dividido pelo número meses 
escolhido e transformado em quantidade de cotas
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mensagem dos leitoresmensagem dos leitores
Para participar desta coluna envie sua mensagem para o e-mail: comunicacao@refer.com.br; 
entre no Mural de Recados do site www.refer.com.br ou envie carta endereçada à 

Comunicação Institucional no endereço: Rua da Quitanda, 173 / 402 – Centro / Rio de Janeiro (RJ). 
Cep: 20091-005. Sua contribuição é muito importante! A publicação respeita a ordem de chegada.  

Quero agradecer o 
bom atendimento que 
sempre tive da REFER. 

É nota “10”.

Mauro Leite - RFFSA

Muito bom serviço. 
Parabéns.

Roberto de Carvalho - RFFSA

Parabéns pelo atendimento.

Oliveiros Mendes - RFFSA

PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS

MÊS/ANO

Até dezembro de 2016

De janeiro de 2019 a dezembro de 2019

De janeiro de 2021 a dezembro de 2021

De janeiro de 2017 a dezembro de 2018

De janeiro de 2020 a dezembro de 2020

De janeiro de 2022 em diante

MULHER

85

87

89

86

88

90

HOMEM

95

97

99

96

98

100

A medida prov isór ia nº 676 que 

entrou em vigor  no dia 18 de junho 

de 2015 que t ra ta de nova regra de 

c á l cu l o  da s  aposen t ado r i a s  po r  

tempo de contr ibuição tem como 

base a expectat iva de v ida dos 

bras i le i ros e levará em consideração 

uma pontuação. Tal  pontuação leva 

em conta dois  fa tores:   a idade e o 

t e m p o  d e  c o n t r i b u i ç ã o .  A s s i m ,  

a lcançados os pontos necessár ios 

(v ide quadro abaixo) ,  será poss íve l  

receber o benef íc io integra l  do INSS. 

Para aqueles que não a lcançarem a 

pontuação e desejarem requerer  o 

benef íc io do INSS, poderá exercer  o 

d i r e i t o ,  po rém o  cá l cu lo  es ta rá  

suje i to a apl icação do fa tor  redutor.

Aposentadoria por 
tempo de contribuição
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REFER promove palestras na CBTU de Belo Horizonte

Aposentados com 1º pagamento em 2010 – 

Extrato de Contribuições (IN 1343 da RFB)
ENTENDA O EXTRATO 

INDIVIDUAL ANUAL DA CONTA 

DO PARTICIPANTE – PLANO CV  

ENTENDA O EXTRATO 

INDIVIDUAL ANUAL DA CONTA 

DO PARTICIPANTE – PLANO CV  

Toni Cleter ressaltou 
a importância da 

Previdência Privada e 
direitos dos paricipantes

Plano de Benefícios. Na ocasião, foram 

promovidos atendimentos na Sede e nos pátios 

São Gabriel e Eldorado.

As palestras foram ministradas pelo gerente 

de Atuária e Relacionamentos Toni Cleter 

Fonseca Palmeira e pelo conselheiro deliberativo 

José Raimundo de Jesus Oliveira, ocasião em 

que foram detalhados os cálculos de concessão 

de benefícios e contribuições feitas pelos 

participantes.

Os colaboradores tiveram a oportunidade a 

oportunidade de obter informações específicas, 

por meio de simulações de benefícios e exemplos 

de cálculos de contribuição, além de explicações 

sobre a situação financeira do plano e das 

dívidas contratadas junto a CBTU. 

Em atendimento à solicitação do Sindimetro-

MG, nos dias 15 e 16 de junho, a REFER 

promoveu encontro com os colaboradores da 

CBTU-BH. O evento teve o objetivo de esclarecer 

sobre contribuições, regras de concessão de 

benefícios e outros assuntos relacionados ao 

Dando cumprimento ao diploma legal, 
estamos disponibilizando para consulta e 
impressão, extrato com o saldo das 
contribuições referentes ao período de 1989 a 
1995, para que a seu critério e juízo, possa 
pleitear os seus direitos tributários junto à 
Receita Federal do Brasil, conforme artigo 3º 
da Instrução Normativa RFB nº 1.343/2013, 
publicada no dia 08/04/2013. Para acessar o 
extrato, identifique-se no Espaço do 
Participante, no site da REFER.

As contribuições foram atualizadas 
conforme artigos 3º e 5º da IN 1.343/2013 
de 05/04/2013 e Ofício nº 138/2013-
RFB/Suara/Codac de 28/05/2013.

Os aposentados desse período poderão 
realizar a retificação da Declaração de Ajuste 
Anual de Imposto de Renda (DAA) referente 
ao ano calendário do 1º pagamento da 
aposentadoria, deduzindo o valor das 
contribuições dos rendimentos tributáveis 
declarados.

Permanecendo saldo das contribuições 
após a retificação da declaração do            
ano citado acima, o mesmo deverá                            
ser atualizado conforme tabela da                                     
Re c e i t a  Fede r a l  em  s eu  s i t e :  
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao
/Ins/2013/in13432013.htm, e utilizado 
para retificar as declarações dos anos 
seguintes até exaurir o montante das 
contribuições.

No seu extrato anual estão detalhadas as 
contribuições que resultam no saldo de contas, ou 
seja, os recursos acumulados que serão utilizados 
para o cálculo do valor do benefício a ser requerido 
quando do implemento das condições exigidas.

Assim, a análise do extrato deverá levar em 
consideração somente as contribuições: 
 
= básica, voluntária e suplementar; pagas pelo  
     participante;
= contribuição normal paga pela Patrocinadora a 
     favor do participante.
 

Para os participantes de origem do Plano anterior 
(Benefício Definido) e que transferiram para o Plano 
vigente (Contribuição Variável):

= Conta de Transferência Participante e Conta de 
Transferência Patrocinadora
 

A contribuição específica e a taxa para a despesa 
administrativa têm finalidade de custear os 
benefícios de riscos (benefício de incapacidade e 
morte) e despesa do Plano, portanto, não são 
aportadas para o saldo de contas do participante, 
são revertidas para o Plano de Benefícios.

O extrato anual foi enviado pelos Correios e 
também encontra-se disponível no site da Fundação 
(www.refer.com.br), no Espaço do participante.

Caso a DAA original a ser retificada tenha 
gerado valor a pagar de imposto, além de fazer 
a retificação, deverá solicitar a restituição do 
valor pago a maior por meio do Pedido de 
Restituição, via declaração eletrônica, 
d i spon í ve l  no  s i t e  da  Rece i t a  
(http://www.receita.fazenda.gov.br/guiacontr
ibuinte/perdcomp/infogerais/default.htm).

Lembramos que o prazo decadencial para 
se retificar a Declaração do ano-calendário 
2010 encerra-se em 31/12/2015.

Caso possua ação judicial em curso relativa 
à bitributação de que trata a Instrução 
Normativa RFB nº 1.343/2013, deverá, antes 
da retificação, desistir expressamente, de forma 
irrevogável, do referido processo, renunciando a 
quaisquer alegações de direito para que possa 
usufruir do benefício da IN 1.343/2013, na 
forma do artigo 3º da mesma.

Deverá apresentar, quando solicitado pela 
Secretaria da Receita Federal, comprovação 
de que protocolou tempestivamente o 
requerimento de extinção do processo 
judicial, mediante apresentação da petição de 
desistência ou da certidão do cartório que 
ateste a situação da respectiva ação.

Com a realização da retificação das 
declarações, o contribuinte poderá ser 
convocado pela Secretaria da Receita Federal 
para  apresentar  documentações 
comprobatórias da declaração retificadora 
"Malha Fina".

José Raimundo disse dos benefícios
sociais da Previdência Privada



Investimentos imobiliários da REFER geram excelentes resultados

Diretor FINANCEIRO

carlos moulin

Caros colegas

Apesar de todas as dificuldades provocadas 

pelo grave cenário político e econômico que o 

país vem passando nos últimos anos, afetando 

sobremaneira os resultados financeiros dos 

investimentos dos Fundos de Pensão, agravado 

pelo déficit mensal de caixa da REFER, em 

função dos pagamentos dos benefícios serem 

maiores que as receitas previdenciárias das 

Patrocinadoras e do não recebimento das 

dívidas contratadas, a rentabilidade da 

Fundação no período de 2009 a 2014 

ultrapassou sua meta atuarial e a mediana dos 

fundos de pensão, conforme gráfico abaixo:

O montante de Recursos Aplicados da 

Fundação é de R$ 2.174.968.755,99, posição 

31/12/14, e estão assim distribuídos pelos 

diversos investimentos que compõem a carteira 

da REFER: 

Dos resultados alcançados, destaca-se o 

aumento dos investimentos da Carteira 

Imobiliária, incluindo os imóveis que compõem 

o Fundo Imobiliário Exclusivo da REFER, 

saltando de um patrimônio de R$ 284 milhões 

em 2009 para R$ 648 milhões em 2014, ou 

seja, representando um crescimento de 128 % 

no período, assim distribuídos:

Como demonstração dos excelentes 

resultados obtidos no segmento imobiliário, 

somente as Receitas Líquidas Geradas (regime 

de caixa) pelos Shoppings Centers alocados na 

Carteira de Imóveis (Minas Shopping, Taubaté 

Shopping, Shopping Itaim, Shopping Barra e 

Norte Shopping), bem como dos Shoppings 

Centers alocados no Fundo de Investimento 

Imobiliário – FII (Maceió Shopping e Shopping 

Pátio Belém), cresceram de R$ 15,7 milhões 

em 2004 para R$ 43,7 milhões em 2014, um 

crescimento de 178 %, conforme gráfico abaixo:

Em junho de 2015 a Fundação encerrou o 

mês com R$ 2,17 bilhões de recursos 

garantidores e R$ 5,14 bilhões de dívidas 

contratadas a receber das patrocinadoras RFFSA 

e CBTU. A Fundação vem envidando todos os 

esforços possíveis nas esferas administrativa e 

judicial para o recebimento das mesmas em 

Títulos Públicos, incorporando-os ao patrimônio 

da REFER, com objetivo de garantir a 

estabilidade dos Planos de Benefícios e a 

perenidade dos pagamentos mensais das 

aposentadorias e pensões.

Deixamos um forte abraço a todos.
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SE VOCÊ MARCOU...

Marioria A - É necessário 
que se informe mais sobre o 
assunto para que seja 
possível fazer a prevenção 
adequada.

Maioria B - Muito bom! Seu 
conhecimento sobre as 
doenças é suficiente para 
que você se cuide bem!

atividades

Qual a diferença entre 
a gripe e o resfriado?

a) Não há diferença

b) A gripe sempre 
causa febre

A utilização do álcool em 
gel nas mãos pode evitar 

a contaminação?

a) Não, o álcool em gel é 
utilizado apenas por higiene

b) Sim, é uma ótima
ferramenta para prevenção

A partir de qual
temperatura a frebre

deve preocupar?

a) 36,5ºC

b) Acima de 37,5ºC por  
    mais de um dia

Fechar as janelas evita 
a entrada de vírus?

a) Sim, elas podem funcionar
como passagem para os 
vírus transmitidos pelo ar

b) Não, um ambiente arejado 
é essencial para prevenir

a gripe

Qual o vírus
causador da gripe?

a) Marburg

b) Influenza

A ingestão de água ajuda a 
abaixar a febre da gripe?

a) Não, a temperatura
corporal só diminui

com remédios

b) Sim, quanto maior a 
hidratação, mais rápida

a recuperação

É gripe 
ou resfriado?
FAÇA O TESTE PARA AVALIAR 

SEU CONHECIMENTO SOBRE 

ESSAS DOENÇAS
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