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Em setembro, o ferroviário Adauto Alves, 
diretor da Associação Mútua Auxiliadora da 
Estrada de Ferro Leopoldina em Belo 
Horizonte, foi homenageado na sede do Rio 
de Janeiro, pela comemoração do seu 
aniversário, em almoço de confraternização 
que contou com expressivo número de 
associados, diretoria e representes dos 
conselhos  da  Associação  Mútua.  
Prestigiaram, também, o encontro o 
presidente da Federação Nacional dos 
Trabalhadores Ferroviários, ministro Hélio 
Regato, o presidente da Fundação REFER, 
engenheiro Marco André Marques Ferreira e 
seu chefe de gabinete, Fernando Abelha, ao 
centro da foto, onde aparecem, também, a 
partir da esquerda, o homenageado Adauto 
Alves, os diretores da Mútua Geraldo Silva 
Sobrinho, Odevar Rodrigues dos Santos, 
diretor-presidente Raimundo Neves de Araújo 
e conselheiro Hélio Barros ao fundo.     

Em 24 de setembro, a Associação 
de Engenheiros Ferroviários (Aenfer) 
rea l i zou a  XVI I I  ed ição  da 
Condecoração Engenheiro Paulo de 
Frontin e cerimônia de posse de novos 
conselheiros e representante da 
entidade junto ao Crea-RJ.

A solenidade foi realizada no 
auditório da Aenfer e teve a 
participação de Entidades de Classe, 
Associados e famil iares dos 
homenageados e empossados. A 
REFER também prestigiou o evento e 
foi representada por seu diretor-
presidente, o engenheiro Marco 
André Marques Ferreira.

Receberam a condecoração o 
economista Antônio Carlos Dias 

Pastori; Cristina Nomiya, que recebeu 
a homenagem em nome de seu 
marido, o programador Eizi Nomiya 
(in memorian); o advogado e 
ferroviário Genésio Pereira dos 
Santos; o engenheiro ferroviário, João 
Bosco Setti; o engenheiro civil e 
eletrônico, Joubert Fortes Flores; e o 
fundador da ONG Movimento 
Nacional Amigos do Trem, Paulo 
Henrique do Nascimento.

A Condecoração foi instituída pela 
Aenfer em 1997 e homenageia, 
a nua lmen t e ,  f e r r o v i á r i o s  e  
ferroviaristas por suas contribuições 
em prol do desenvolvimento e 
preservação da ferrovia brasileira e 
sua história.

REFER PARTICIPA DO 

V ENCONTRO NACIONAL 

DAS ASSOCIAÇÕES DOS 

FERROVIÁRIOS APOSENTADOS 

E PENSIONISTAS DA FENAFAP

A Federação Nacional das Associações dos 

Ferroviários Aposentados e Pensionistas (FENAFAP) 

promoveu, entre os dias 21 e 23 de outubro, o V 

Encontro Nacional das Associações dos Ferroviários, 

Aposentados e Pensionistas. O evento ocorreu em 

Porto Alegre e foi sediado pela Associação dos 

Ferroviários Sul-Riograndenses (ASFR).

O diretor-presidente da REFER, Marco André 

Marques Ferreira, participou do segundo dia do 

evento. Na oportunidade, saudou o público 

destacando sobre a importância de eventos como 

este e prestou esclarecimentos sobre os débitos das 

Patrocinadoras e da União Federal com a Fundação.

Compuseram a mesa (da esq. para a dir.): Franklin Castronovo de Carvalho, presidente da Associação dos Ferroviários Sul-
Riograndenses (AFSR); Etevaldo Pereira dos Santos, presidente da Federação Nacional das Associações dos Ferroviários 
Aposentados e Pensionistas (FENAFAP); Marco André Marques Ferreira, diretor-presidente da REFER; e João Gomes Pereira 
vice-presidente da FENAFAP.

Compuseram a mesa de abertura o diretor-presidente da REFER, Marco André Marques 
Ferreira; o presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino Pereira; o presidente da Aenfer, 
Luiz Euler Carvalho de Mello; o presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro 
Leopoldina (AEEFL), Jair José da Silva; e o presidente da Associação dos Aposentados da Rede 
Ferroviária Federal S.A. (AARFFSA), Nelson Fernando Cruz.

Mútua homenageia diretor 

de BH Adauto Alves

Foto: ASFR

Foto: Aenfer

REFER PARTICIPA DA XVIII EDIÇÃO DA CONDECORAÇÃO

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, CRIADA PELA AENFER



“A união faz a força”

“Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. 

Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que, no final das contas, 

é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros.” 

Diretor-presidente

Marco André Marques Ferreira

O caminho de cada um de nós é traçado 

por nossos passos… Mas a beleza da 

caminhada deverá estar sempre marcada 

pelas conquistas dos que vão conosco!

Assim, no ocaso de um ano que se finda, as 

nossas reflexões nos dão o sentimento do 

dever cumprido, embora que algumas das 

principais e indispensáveis vitórias a serem 

alcançadas, certamente, se estenderão para o 

ano que se aproxima. Referimo-nos à nossa 

continuada luta para recebermos do Governo 

Federal os recursos que nos sãos devidos, 

referentes a extinta RFFSA e a empresa CBTU, 

sem os quais a nossa caminhada deixará de ser 

abalizada pela conquista dos companheiros 

ferroviários que necessitam da garantia do 

recebimento dos benefícios da aposentadoria e 

pensões a que fazem jus.

No decorrer do complexo ano de 2015 a REFER 

manteve, rigorosamente em dia, o pagamento de 

27.067 benefícios entre aposentadorias, pensões e 

auxílios doença. Buscando, permanentemente, o 

equilíbrio atuarial para que pudesse honrar os 

compromissos  assumidos .  Con t inuados  

entendimentos com as Patrocinadoras e demais 

órgãos governamentais foram mantidos sempre 

na defesa dos interesses dos participantes.

O ano se finda e tão logo o outro se inicia… E 

neste ciclo do “ir” e “vir” permaneceremos na 

busca de um mundo mais perfeito, repleto de 

paz, compreensão e muito amor. Devemos 

manter a esperança de que 2016 será um ano 

melhor para o país e para cada um de nós. Vamos 

seguir acreditando na força de nossa união. Por 

isso quero agradecer mais uma vez, em nome da 

REFER, às lideranças sociais: Federações, 

Sindicatos e Associações de Classe, bem como 

aos nossos fiéis colaboradores que, ao longo do 

ano, deram seus esforços para que a REFER 

vencesse os obstáculos que se interpuseram. É, 

portanto, com base nessa relação, que 

desejamos os melhores votos às Patrocinadoras, 

conselheiros, diretores, empregados da 

Fundação e a todos os nossos participantes e 

assistidos. 

Feliz Natal e um Ano Novo 

repleto de felicidade
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EVENTO

Reajuste 
de Benefício

Atualização 
no elenco de 
Benefíciários

Solicitação
de Benefício

Alteração do
percentual de
Contribuição

Voluntária

Alteração do
percentual de
Contribuição

Básica Opcional

Contribuição
Suplementar

Alteração do
salário dos

Participantes
Autopatrocinados

PERÍODO
VIGÊNCIA OU

APLICABILIDADE
OBSERVAÇÕES

Portabilidade

Atualização da
Unidade de

Referência (UR)

Atualização da
Taxa da

Contribuição
Específica

Maio

A qualquer época

A qualquer época De acordo com o 
calendário de pagamento

Pagamento último dia útil 
do mês

A qualquer época
Mês subsequente ao 
protocolo do pedido

Percentual variável de 
25% a 200%, em valores 

inteiros múltiplos de 5, do 
valor da sua Contribuição 

Básica

A qualquer época

A qualquer época

Junho

Abril Anual
Reajuste determinado 

atuarialmente

Anual

Reajuste praticado em 
função do INPC 

acumulado dos últimos 
12 meses

A partir da transferência 
de recursos

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

devolução da solicitação

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

partir da disponibilização 
dos recursos para a 

REFER

Não há limite de valor e 
boleto com vencimento 

para 90 dias

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

de Referência

As prestações de 
benefícios sofrem 

reajustes em função da 
data início do benefício

Serão processadas antes 
da geração da folha de 

pagamento de benefícios

Patrocinadora 
RFFSA - Janeiro

A partir do mês
da solicitação

Demais Patrocinadoras -
A qualquer época

Participante do Plano 
Contribuição Variável 

(CV) - Maio

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

Anual

Anual

A partir da data de 
atualização

De acordo com o Acordo 
Coletivo de Trabalho

Corrigido de acordo com 
a variação da Unidade de 

Referência (UR)

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

empregados das 
patrocinadoras

Mês subsequente ao
protocolo do pedido

Elaboramos um calendário sucinto com as principais infor-

mações do Plano de Benefícios para que os participantes e 

assistidos, se desejarem, possam realizar sua opção ao serviço a 

ser prestado pela REFER. Acreditamos que esta visualização dos 

eventos agregue conhecimento e contribua para facilitar a sua 

programação junto a Fundação. 

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



MÊS

Janeiro
21/12/2015 a 06/01/2016

07/01/2016 a 21/01/2016

21/01/2016 a 04/02/2016

05/02/2016 a 18/02/2016

19/02/2016 a 07/03/2016

08/03/2016 a 21/03/2016

22/03/2016 a 05/04/2016

06/04/2016 a 18/04/2016

19/04/2016 a 04/05/2016

05/05/2016 a 18/05/2016

19/05/2016 a 07/06/2016

08/06/2016 a 21/06/2016

22/06/2016 a 06/07/2016

07/07/2016 a 20/07/2016

21/07/2016 a 04/08/2016

05/08/2016 a 22/08/2016

23/08/2016 a 05/09/2016

06/09/2016 a 21/09/2016

22/09/2016 a 05/10/2016

06/10/2016 a 20/10/2016

21/10/2016 a 04/11/2016

07/11/2016 a 21/11/2016

22/11/2016 a 07/12/2016

08/12/2016 a 20/12/2016

15/01/2016

29/01/2016

17/02/2016

29/02/2016

15/03/2016

31/03/2016

15/04/2016

29/04/2016

16/05/2016

31/05/2016

15/06/2016

30/06/2016

15/07/2016

29/07/2016

15/08/2016

31/08/2016

15/09/2016

30/09/2016

17/10/2016

31/10/2016

17/11/2016

30/11/2016

15/12/2016

30/12/2016

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

DATA-LIMITE PARA 
RECEBIMENTO DO CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO NA REFER

DATA DE 
PAGAMENTO 

DO EMPRÉSTIMO

CALENDÁRIO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO - ANO 2016

Empréstimos: escolha a melhor 
data para a concessão

Após a simulação de empréstimo 

e esclarecimentos junto à Central de 

Relacionamento, você poderá 

receber em sua residência o contrato 

de empréstimo onde constará o valor 

e o prazo solicitado. É importante 

que os participantes fiquem atentos 

MÊS

Janeiro 29/01/2016

29/02/2016

31/03/2016

29/04/2016

31/05/2016

30/06/2016

29/07/2016

31/08/2016

30/09/2016

31/10/2016

30/11/2016

15/12/2016

30/12/2016

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Abono 
Anual

DATA DE PAGAMENTO 
DE BENEFÍCIOS

Conheça o Calendário
de Pagamento de
Benefícios 2016

A Fundação divulga o calendário com as 

datas de pagamento para o próximo ano.

Nesta edição do informativo, encontra-

se encartado, ainda, o calendário REFER 

2016, onde também constam as datas de 

pagamento dos benefícios e abono anual.

à data de pagamento, assim como 

para a data de devolução do 

documento à REFER, que deverá 

estar assinado, datado e com 

reconhecimento de firma. 

Confira os prazos e datas de 

pagamento dos empréstimos 2016:

Recorte e guarde em sua carteira para consulta.
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Devemos realizar uma avaliação 

criteriosa de nossa participação na 

Fundação, de modo a programarmos 

quanto realmente devemos dispor de 

valor a ser atribuído ao saldo de conta 

que será utilizado para garantir uma 

aposentadoria maior no futuro. Logo, 

para obter valor de benefício melhor, é 

necessár io incrementar a sua 

contribuição mensal. Os participantes 

A contribuição suplementar é uma condição opcional, prevista no 

Regulamento e destinada aos: participantes, autopatrocinados, 

equiparados e vinculados. É facultado realizar aportes contributivos 

sem limites estabelecidos e sua frequência pode ter a 

característica eventual ou mensal. Para efetivar a solicitação, 

basta:

-  Entrar em contato com a Central de Relacionamento  

   com o Participante (0800 709 6362);

- Preencher e devolver o formulário de opção                

   à REFER;

  - Recepcionar o boleto de pagamento por e-mail ou 

    outro meio que julgar de maior conveniência;

- Providenciar o pagamento no prazo máximo de             

       90 (noventa) dias.

A Contribuição Suplementar realizada pelo participante será 

creditada na Conta de Contribuição de Participante, no 1º (primeiro) 

dia útil do mês subsequente, a partir da disponibilização dos recursos 

para a REFER.

na condição de ativo, autopatrocinado 

e equiparado poderão formalizar a sua 

opção de alteração do percentual de 

contribuição a qualquer momento. 

Para os participantes da patrocinadora 

RFFSA, o novo desconto somente 

produzirá efeito a partir do mês de 

j a n e i r o  e  p a r a  a s  d e m a i s  

patrocinadoras a alteração dar-se-á 

sempre a partir do mês subsequente ao 

protocolo do pedido.

Então, sugerimos que faça a sua 

opção escolhendo um percentual em 

valor inteiro, variável de 0% a 8% da 

parcela do seu Salário de Contribuição 

excedente a 8 Unidades de Referência, 

R$ 2.986,48, entrando em contato 

com a Central de Relacionamento com 

o Participante (0800 709 6362).

PREVIDÊNCIA REFER

REAVALIE A CONTRIBUIÇÃO BÁSICA OPCIONAL MENSAL

 
Contribuição Suplementar:

Como melhorar o seu saldo de conta
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Depende de nós

DIRETOR DE SEGURIDADE

RICARDO DE SOUZA SANTOS

Somos todos iguais. Se existem cristão, 

budistas ou muçulmanos somos iguais por 

crermos. Se alguns falam inglês, 

mandarim ou português somos iguais 

porque falamos. Somos originários de um 

mesmo projeto, feitos do mesmo material, 

mas com um grande diferencial que é a 

capacidade de sentir e se emocionar.

Se sabemos todos que devemos amar ao 

próximo, então, como, diante de tentados 

terroristas, tragédias ambientais e crise de 

refugiados, podemos assistir a tudo sem que 

nos indignemos, como ignorar a dor e 

sofrimento alheio? Será que estamos 

“endurecendo”, perdendo a capacidade de 

pensar no outro e no que ele sente? Será que 

estamos perdendo a cada dia um pouco daquilo 

que nos faz humano?

Com certeza não. Se ocorrem atentados e 

pessoas inocentes morrem, imediatamente uma 

onda de solidariedade surge espontaneamente e 

muitos, aliás a quase totalidade, condena 

veementemente a barbárie. Se uma represa rompe 

e lança um rastro de destruição, ato continuo já 

estão a postos pessoas de bem prontas para 

arrecadar donativos e se voluntariar para aliviar o 

sofrimento do próximo.

Somos em nossa essência bons, e inteligentes 

o suficiente para entendermos de que nossa 

sobrevivência enquanto espécie está 

intimamente ligada a capacidade que temos em 

nos agregar, vivermos juntos e desta maneira 

construir uma sociedade que é fonte de todo o 

progresso humano.

Tempos turbulentos são excelentes 

oportunidades para que possamos refletir e 

apresentar o melhor de nós, de mostrar ao mundo 

que o medo não será nosso companheiro, que 

seguiremos firmes na crença de que o ódio não 

constrói e que para superamos mal só precisamos 

ser bons.

O melhor exemplo de tudo o que foi dito aqui é 

o Natal que se aproxima. Neste momento renova-

se a esperança e todos se unem para celebrar 

juntos com nossos familiares, fazendo novos 

projetos e apostando sempre em um futuro 

melhor.

Que todos tenham um maravilhoso Natal e 

que 2016 venha repleto de amor, paz, saúde e 

prosperidade.

“Senhor, fazei de mim instrumento da Vossa paz”

(São Francisco de Assis)
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A expectativa de vida do brasileiro 

aumentou cerca de seis anos entre 1990 e 

2012. Mas ainda assim há quem tenha 

pavor de envelhecer. O motivo é quase 

sempre o medo da solidão. Nos últimos anos, 

diversas pesquisas mostraram a importância 

de atividades na terceira idade, e já é comum 

ver grupos de oficinas de dança, clubes, 

universidades e centros de convivência para 

idosos. De acordo com estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), por volta do ano de 2050, haverá no 

país, 73 idosos para cada 100 crianças.

O fato é que, ao envelhecer, diminuímos 

nossa rede de contatos, os amigos ficam 

escassos e a família, muitas vezes, não 

consegue suprir a carência de atenção e 

cuidado. Esses fatores fazem com que a 

pessoa se sinta menos produtiva e 

insatisfeita. No entanto, existem inúmeras 

possibilidades para quem chega à essa fase 

da vida, manter-se ativo e em movimento é 

um dos segredos, e as relações pessoais 

fazem uma diferença e tanto nesse 

momento.

A interação social desenvolve o senso de 

bem-estar e a melhora no funcionamento 

físico. Estudos indicam um aumento na 

qualidade de vida e na longevidade em 

pessoas que apresentam uma vida social 

intensa e uma boa relação com a família. 

Todo esse círculo de convivência promove 

bem-estar mental e ajuda a prevenir, por 

exemplo, a depressão.

Segundo a psicóloga Carolina Pimentel, a 

interação social é um fator de proteção no 

envelhecimento. “Devemos fazer um esforço 

constante para manter nossas relações de 

amizade. Vários estudos mostram que o 

convívio com a família e os amigos tem um 

impacto considerável na vida social”, 

explica.

Para a especialista, a solidão é um dos 

principais responsáveis pela depressão nesta 

faixa etária. “O idoso tem um risco para a 

depressão, que chega a ser 40% maior do 

que em outras faixas etárias, por isso carinho 

e atenção são tão importantes”, afirma.  

A importância da vida social na terceira idade
Interação com amigos e família afasta a depressão e ajuda a ter uma velhice feliz e saudável 



Segundo o especialista em 
e d u c a ç ã o  f i n a n c e i r a ,        
Conrado Navarro, do site 
Dinheirama.com, trata-se de um 
período em que há muita 

movimentação de gastos fora da 
rotina. O espírito festivo é outro 
atrativo e acaba fazendo com que 
a s  c o m p r a s  s u p é r f l u a s  
aumentem.   

Fim do ano é sinônimo de dor de 
cabeça para muitos brasileiros. 
Os gastos aumentam com IPTU, 
I PVA ,  ma t e r i a l  e s c o l a r,  
matrículas e viagens de férias. 

Reserve parte do 13º salário

Sabendo que as contas irão 

aumentar com a chegada do fim do 

ano, o ideal é reservar uma parte do 

dinheiro para quitar as dívidas. Para 

quem já gastou a primeira parcela do 

benefício com presentes de natal, a 

segunda metade deve ser poupada 

para o começo do ano. 

Pague o que puder à vista
Todo mundo gosta de descontos. E 

nada melhor para negociá-los do que 

oferecendo pagamento à vista. O 

IPVA, por exemplo, tem um valor 

menor se o motorista escolher pagar o 

imposto de uma só vez. Só não faça o 

pagamento integral se isso for 

comprometer o orçamento familiar. 

Cuidado com o cartão de crédito 
durante as férias. Prefira 
pagamentos em dinheiro

Se você paga tudo com o cartão, 

não vê o dinheiro indo embora. 

Utilizando dinheiro vivo é possível ter 

um controle muito maior de quanto 

está gastando. 

Comece a planejar as contas de 2016

Coloque no papel os gastos dos 

primeiros meses do ano que vem. 

Fazendo contas e se organizando fica 

mais fácil poupar. Com planejamento 

financeiro é mais do que possível manter 

as contas em dia e dormir sem 

preocupação. 

Avalie se compensa gastar       
   

as economias com      

pagamentos à vista

E m  a l g u n s  c a s o s  p o d e  

compensar abrir mão da poupança 

para saldar dívidas. Se os juros do 

desconto forem maiores que o 

rendimento da poupança ou renda 

fixa, é melhor tirar o dinheiro da 

aplicação e realizar o pagamento. 

Faça contas e identifique o quê está devendo

Algumas empresas costumam pagar férias e 

bônus junto ao 13º salário, o que pode fazer 

com que o funcionário tenha a sensação de 

estar recebendo uma bolada. Não se esqueça 

que assim como o dinheiro, os gastos também 

aumentaram. Não deixe de separar uma 

quantia para os pagamentos do início do ano e 

poupe o restante para possíveis imprevistos.  

Confira algumas dicas para se organizar com os gastos de fim de ano e começar 2016 no azul:  

FIM DO ANO NO 
VERMELHO?
FIM DO ANO NO 
VERMELHO?

Saiba como se livrar das dívidas e 
organizar o orçamento para 2016

9



Foto: Erasmo Salomão – Ascom/MPS

O presidente da Abrapp, 
José Ribeiro Pena Neto, 
abriu o Congresso abordando 
sobre o momento atual do país 
e os desafios da previdência

Entre os dias 7 e 9 de outubro aconteceu, em 

Brasília, o 36º Congresso Brasileiro dos Fundos 

de Pensão, promovido pela Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de previdência 

Complementar (Abrapp).

O evento reúne mais de 300 entidades que 

congregam o Sistema de Previdência 

Complementar do país estiveram presentes, entre 

elas a REFER, que foi representada por seu diretor-

presidente, Marco André Marques Ferreira; pelo 

diretor Financeiro, Carlos de Lima Moulin; o diretor 

de Seguridade, Ricardo de Souza Santos; os 

conselheiros Deliberativos  Antônio Gonçalves de 

Lima Filho; Talita Franco Rodrigues; José Raimundo 

de Jesus Oliveira; Aildo Paiva e os conselheiros 

Ficais Marco Henrique de Araújo e Dayse Ribeiro.

O Congresso é o maior evento do setor de 

previdência complementar da América Latina e este 

ano contou com mais 3.500 participantes, tendo 

como tema central “Maturidade, Desafios e 

Oportunidades”, discutido em seus painéis e 

plenárias.

DIRETORES E CONSELHEIROS DA REFER 

PARTICIPAM DO 36º CONGRESSO 

BRASILEIROS DOS FUNDOS DE PENSÃO

Aposentados com 1º pagamento em 2011 e 2012 – Extrato de Contribuições
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 
(www.refer.com.br).

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 Receita Federal em seu site 
(

 e utilizado para retificar 
as declarações dos anos seguintes até exaurir o 
montante das contribuições.

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 s p o n í v e l  n o  s i t e  d a  R e c e i t a :

Lembramos que o prazo decadencial para se 
retificar a Declaração do ano-calendário 2011 e 
2012 encerra-se em 31/12/2016 e 31/12/2017, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/
2013/in13432013.htm)

 
http://www.receita.fazenda.gov.br/guiacontri
buinte/perdcomp/infogerais/default.htm

respectivamente.
Caso possua ação judicial em curso relativo a 

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".



Política de Investimentos 2016 da REFER

Diretor FINANCEIRO

carlos moulin

Caros colegas,

Complementar Fechada, define e publica 
anualmente sua política de investimentos, com 
base na legislação vigente.

Trata-se de um documento estruturado com 
elevado padrão de governança, tendo em vista o 
amplo debate em diversas instâncias de 
assessoramento onde se reúne um conjunto de 
diretrizes e medidas para nortear a gestão dos 
recursos financeiros de cada um dos planos de 
benefícios administrados pela Fundação, 
combinando aspectos de investimentos e de 
planejamento, de acordo com as condições do 
mercado,  tendo por pano de fundo o conceito de 
equilíbrio e perenidade dos planos de benefícios, 
visando mitigar a ocorrência de desequilíbrios por 
meio de uma composição de ativos que otimize a 
relação entre risco e retorno da carteira, em 
consonância com os objetivos da Fundação.

Com isso, a Diretoria Executiva e o Conselho 
Deliberativo da REFER aprovaram as Políticas de 
Investimentos para o exercício de 2016, sendo 
uma para cada Plano de Benefícios: RFFSA, 
CBTU, CPTM, CENTRAL, METROFOR, CTB, 
REFER e PGA-Plano de Gestão administrativa.

As diretrizes definidas nas mesmas estão 
embasadas na Resolução CMN nº 3.792, de 
24/09/09, – legislação que estabelece as 
diretrizes de aplicação dos recursos garantidores 
das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar  e no Manual de Investimentos 
da Fundação REFER. Adicionalmente, as 
estruturas de gestão e regras de controle ora 
estabelecidas estão em conformidade com o Guia 
PREVIC – Melhores Práticas nos Fundos de 
Pensão, da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.

A legislação estabelece as diretrizes básicas a 
serem observadas por todos os investimentos 
realizados por cada plano de benefícios. É 
importante pontuar que o GUIA PREVIC – 
Melhores Práticas em Investimentos também 

A REFER, como toda Entidade de Previdência 

–
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sugere diretrizes a serem observadas quando da 
elaboração de uma política de investimento.

As Políticas de Investimentos aprovadas 
observam o conceito de homem prudente, com os 
limites quantitativos impostos pela legislação e 
com os objetivos específicos de cada Plano de 
Benefícios, como recomenda o Guia PREVIC - 
Melhores Práticas em Investimentos.

Foram consideradas as seguintes premissas 
para elaboração das Políticas de Investimentos 
dos Planos de Benefícios e PGA:

Cenário Macroeconômico

ü Utilização de dados de mercado de 2015;

ü Construção de cenários baseados em dados 
históricos e projeções atuais de Volatilidade 
histórica dos ativos; Correlação histórica entre os 
ativos; Projeção de mercado para taxas nominais 
e reais; Metas de rentabilidade do plano;

Projeção de Cenários

ü Foram realizadas 1.000 simulações. Para cada 

uma delas, todos os fatores de risco da carteira 

são estimados e correlacionados, e a carteira de 

investimentos é avaliada em termos dos seus 

objetivos atuariais e de retorno;

Para a estimativa do retorno de certas classes 

de ativos, também foram utilizados os spreads 

históricos entre sua performance e os 

benchmarks aplicáveis;

O cenário-base é obtido a partir de uma 

combinação entre as curvas de mercado e 

projeções macroeconômicas;

Utilizou-se para a projeção de cenários a 

seguinte base: expectativa Aditus, dados das 

curvas de mercado e expectativas de mercado 

(relatório FOCUS);

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

Para os investimentos em Ações, considerou-se 
que o retorno seria uma combinação do PIB 
(Produto Interno Bruto) projetado, da inflação 
projetada (fonte de ambos: Relatório FOCUS do 
Bacen) e do dividend yield médio pago pelas 
ações integrantes do IBr-X 100 (fonte Bloomberg). 

Dívidas das Patrocinadoras

O estudo considerou o recebimento da Dívida 
Contratada, para os seguintes planos de 
benefícios: CBTU, CENTRAL, CPTM, CTS, 
RIOTRILHOS, METROFOR, RFFSA;

Estrutura de Governança.

As decisões sobre a alocação dos 
investimentos da Fundação devem obedecer ao 
Processo decisório abaixo, contendo os níveis 
hierárquicos de aprovação colegiada, em que 
devem ser respeitados, conforme o tipo e o valor 
dos investimentos.

Aproveitamos para deixar um forte abraço e 
desejar a todos os colegas ferroviários e 
metroviários um Feliz Natal e que o ano 

de 2016 seja de muita paz, saúde                       
e grandes realizações. 
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Quero agradecer pelo excelente atendimento prestado pela REFER, como 
também, pela honestidade na condução dos bens materiais e financeiros 

dessa Fundação, que apesar da crise se mantém equilibrada. O Brasil está 
carente de homens honestos. Graças à Deus que a REFER é e sempre foi 

dirigida por homens honestos e de idoneidade moral, que dignifica a classe 
ferroviária geral. Parabéns a toda Diretoria, indistintamente. 

Aldenor Batista do Nascimento  - RFFSA

À equipe REFER parabéns pelo excelente 
trabalho desejando-lhes um FELIZ NATAL e 

2016 pleno de saúde e realizações.
Luiz Ambrosio de Assis Bentes - RIOTRILHOS

Boas festas e um ano novo de felicidades e 
saúde para grandes realizações para todos 

da família REFER.
Diogenes de Souza Barca - CPTM

Obrigada por tudo. A REFER é a 
melhor empresa que o meu 

esposo Olivaldo F. da Silva deixou 
para mim. Feliz Natal e ano novo 

para toda equipe e familiares. 
Que a sagrada família os 

abençoe. Feliz 2016.

Maria Moreira da Silva - RFFSA

 1 - Dia 25 de dezembro é comemorado o...

2 - Tipo de árvore usada para colocar os enfeites natalinos

3 - Cor que representa a paz no Ano Novo

4 - Ilumina os céus no Réveillon; ______ de artifício

5 - O Positivinho ao lado está fantasiado de...

1

2 3

4

5

RESPOSTAS: 1 - NATAL; 2 - PINHEIRO; 3 - BRANCO; 4 - FOGOS; 5 - PAPAI NOEL
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