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Fundação REFER, que foi representada 
por seus diretores.

O objetivo da mostra é contar a 
história do sistema ferroviário do Rio de 
Janeiro e apresenta painéis de fotos 
ilustrando desde a construção da 
estação até os dias atuais, miniaturas e 
mobiliário de época.

A exposição é permanente, com 
entrada franca e pode ser visitada de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, 
na Avenida Francisco Bicalho, s/n – 
Leopoldina.

Como parte das ações de 
revitalização da Estação Leopoldina, a 
Secretaria de Transportes inaugurou, 
no dia 3 de fevereiro, a mostra "Estação 
Barão de Mauá – 90 anos de história".

O então Secretário Estadual de 
Transportes, Carlos Osorio, descerrou a 
placa comemorativa aos 90 anos da 
Estação Barão de Mauá, abrindo o 
evento, que contou com a presença de 
líderes de Órgãos de Classe, 
descendentes do Barão de Mauá, 
trabalhadores ferroviários e da 

Ex-Secretário Estadual de Transportes, 
Carlos Osorio, cumprimenta Marco André, 
presidente da REFER

O ex-Secretário Estadual de Transportes, 
Carlos Osorio, descerra a 

placa comemorativa

Placa comemorativa aos 90 anos 
da Estação Barão de Mauá

O presidente da REFER, Marco André 
Marques Ferreira com os descendentes 

do Barão de Mauá

O presidente da REFER, Marco André, o 
presidente da Associação dos Aposentados 
da RFFSA, Nelson Cruz, o diretor de 
Seguridade da REFER, Ricardo de Souza 
Santos e o diretor Social da Associação 
Mútua, Geraldo Sobrinho

O presidente da REFER, Marco André,
 familiares do líder ferroviário "Batistinha" 

(Demisthoclides Baptista) e Osmar Rodrigues, 
que participou na produção da exposição

(terceiro da direita para esquerda)



Novos tempos, 
novas perspectivas...

Diretor-presidente

Marco André Marques Ferreira

No decorrer dos primeiros meses do ano 

que se iniciou, registramos expectativas 

positivas que projetam necessárias 

mudanças em nossa vida pessoal e 

profissional, tudo acontecendo a partir de 1º 

de janeiro. “Ano novo, vida nova": um dos 

muitos ditados que ouvimos com frequência!

E como o ano ainda está apenas 

começando, consequentemente, permanece a 

esperança de dias melhores. Pode parecer cedo 

falar que será um ano histórico para o país, mas 

não se pode perder de vista os fatos políticos e 

econômicos que nos envolvem. Rogamos que 

tudo ocorra em paz para o melhor do País.

E, apesar, deste início de descrenças em 

detrimento de esperanças que nossa sociedade 

está submetida, é fundamental nos unirmos e 

pensarmos nas coisas boas que estão por 

acontecer. Teremos as olímpiadas que carrearão 

para o Brasil a atenção de todos os povos, além de 

um ano de eleições o que nos possibilitará escolher 

nossos governantes municipais de forma mais 

consciente. Assim, em meio a tanta decepção e falta 

de esperança, poderemos dar a volta por cima e 

tirarmos proveito disso, por meio do brilho e da 

garra, honrando a nossa pátria, para em seguida 

cobrarmos aos nossos seguimentos políticos 

postura mais ética e responsável para nos 

representar.

Persistência e determinação justificarão nossa 

esperança em um 2016 melhor, pois 

continuamos na luta para que o Governo Federal, 

enfim, pague a dívida que tem com os Planos de 

Benefícios da extinta RFFSA e CBTU, honrando 

seus compromissos com a REFER, em benefício 

dos milhares de ferroviários. As negociações das 

duas dívidas estão em estágio para 

garantia do pagamento das aposentadorias de 

todos os atuais e futuros assistidos, por toda a 

sua vida, o que nos leva a debruçar há anos nesta 

luta incansável, pelo recebimento das dívidas e 

nos induz ao sentimento do dever cumprido. 

Afinal, cobrar do Governo Federal a solução 

definitiva dessas pendências, significa contribuir 

para a saúde da REFER e a consequente proteção 

aos nossos participantes, objetivo maior de todo 

o nosso trabalho.

adiantado 

3

“Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, 
aos que me elogiam, porque me corrompem.”

(Santo Agostinho)
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Amigos da

Nelson Cruz Raimundo Neves Hélio RegatoLuiz Lourenço Celso Paulo Luiz Euler Jair José Manoel Geraldo

No dia 16 de dezembro ocorreu a 

confraternização dos empregados da Fundação, 

na sede da REFER. O evento foi marcado por 

homenagens aos empregados que se 

destacaram em 2015 e aos representantes das 

Entidades de Classe, por reconhecimento da 

parceria e apoio em benefício dos participantes 

e assistidos da Fundação, notadamente quanto 

aos esforços para o recebimento das dívidas da 

CBTU e RFFSA, quando foi conferido o título de 

“Amigo da REFER”.

Foram homenageados o presidente da 

Associação dos Aposentados da Rede 

Ferroviária Federal S.A. (AARFFSA), Nelson 

Fernandes Cruz; os diretores da AARFFSA, Luiz 

Lourenço de Oliveira e Celso Paulo; o presidente 

da Associação de Engenheiros Ferroviários 

(AENFER), Luiz Euler Carvalho de Mello; o 

presidente da Associação dos Engenheiros da 

Estrada de Ferro Leopoldina, Jair José da Silva; 

o inventariante da Rede Ferroviária Federal 

S.A., Manoel Geraldo Costa; o presidente da 

Associação Mútua Auxiliadora dos Empregados 

da Estrada de Ferro Leopoldina, Raimundo 

Neves de Araújo; e o presidente da Federação 

Nacional dos Trabalhadores Ferroviários 

(FNTF),  Hélio de Souza Regato de Andrade, 

que por impossibilidade de comparecer ao 

evento, recebeu a homenagem em seu 

gabinete.

Fundação homenageia representantes de Entidades 
de Classe com o título “Amigo da REFER” 
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REFER esclarece às lideranças de classe 

situação das dívidas da RFFSA e CBTU

SINDICATO DOS POLICIAIS 

FERROVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO 

PROMOVE ENCONTRO COM 

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES

Adauto Alves, diretor tesoureiro Odevar 
Rodrigues dos Santos, diretor previdenciário 
Welliton José Faccio, diretor social Geraldo 
Silva Sobrinho; Associação de Engenheiros 
Ferroviários (AENFER), o presidente Luiz Euler 
Carvalho de Mello, vice-presidente Jorge 
Ribeiro, diretor Aldo Paschoal Gama Signorelli, 
diretor Fernando Albuquerque, diretora Maria 
das Flores de Jesus Ferreira; Associação dos 
Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina 
(AEFL), o diretor Celso Paulo; Sindicato dos 
Empregados em Transportes Metroviários e 
Conexos de Minas Gerais (SINDIMETRO-MG), 
diretor sindical Davi Policarpo, diretor sindical 
Jader Jr. de N. Silveira, diretor José Felício; 
Federação das Associações dos Engenheiros 
Ferroviários (FAEF), o diretor Jerônimo Puig 
Neto; Sindicato dos Empregados em 
Previdência Privada do Estado do Rio de 
Janeiro (SINDEPPERJ), o secretário geral José 
Alexandrino Junior, o diretor Edson Oliveira;  
Associação dos Engenheiros Ferroviários do 
Centro Oeste (AENCO), o conselheiro Fiscal 
Paulo Cesar de Oliveira; União dos Ferroviários 
Aposentados de Juiz de Fora e Região (UFA-
JF), diretor-presidente Adamastor Pereira 
Domingues; Inventariança da Extinta Rede 
Ferroviária Federal S.A., o inventariante Manoel 
Geraldo Costa; Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias do Rio de Janeiro 
(STEFRJ), diretor Paulo de Tarso, que também 
representou o presidente da Federação 
Nacional dos Trabalhadores Ferroviários 
(FNTF), Hélio Regato; e os engenheiros e ex-
presidentes da AENFER, Luiz Lourenço de 
Oliveira e Agostinho C. Silva.

Em 17 de março, com a presença de 
significativo número de representantes de 
Federações, Sindicatos e Associações de 
Classe, cerca de 40 lideranças, o presidente da 
Fundação REFER, Marco André Marques 
Ferreira, acompanhado do diretor Financeiro, 
Carlos de Lima Moulin, do diretor de 
Seguridade, Ricardo de Souza Santos, do 
presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo 
Onida, assessores e técnicos, através de 
reunião com diálogo aberto a todos, realizada 
no auditório da REFER, esclareceu a real 
situação das dívidas das Patrocinadoras Rede 
Ferroviária Federal S/A – RFFSA (União 
Federal) e da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos – CBTU.

No decorrer da exposição, Marco André 
detalhou o andamento das tratativas para 
recebimento da dívida da RFFSA junto a 
Advocac i a -Ge ra l  da  Un ião  (AGU) ,  
Procuradoria-Geral da União (PGU) e à 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), hoje em 
fase de negociação. Discorreu, ainda, sobre a 
dívida da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos – CBTU, quanto a negociação via 
administrativa e o andamento na esfera da 
cobrança judicial.

Estiveram presentes as seguintes lideranças 
de classe: Pela Associação dos Aposentados a 
Rede Ferroviária Federal S.A. (AARFFSA), o 
presidente Nelson Cruz, o coordenador 
Administrativo Marcos Cruz, o presidente do 
Conselho Deliberativo, Leon Gornsztejn; 
Associação Mútua Auxiliadora dos empregados 
da Estrada de Ferro Leopoldina, o presidente 
Raimundo Neves de Araújo, vice-presidente 

O presidente da REFER, Marco André Marques 
Ferreira, destaca a importância da atuação do 
ex-secretário de Transportes, Carlos Osorio, na 
defesa dos direitos dos ferroviários

Após o evento, ferroviários se reúnem 
no pátio da Estação Barão de Mauá
Após o evento, ferroviários se reúnem 
no pátio da Estação Barão de Mauá
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O Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais 
do Estado do Rio de Janeiro (SINDPFF-RJ) 
promoveu, em 19/2, no auditório da Estação 
Barão de Mauá, encontro com o então secretário 
de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, 
Carlos Osorio e sua assessoria técnica, quando foi 
debatido o pleito dos ferroviários da Companhia 
Estadual de Engenharia de Transportes e  
Logística – CENTRAL quanto a reintegração à 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, 
empresa de origem da classe.

Na ocasião, o então Secretário de Transportes, 
Carlos Osorio, se dispôs quanto a interveniência 
do Estado do Rio de Janeiro junto ao Governo 
Federal para solucionar o problema.

No decorrer do evento, o presidente da 
Fundação REFER, Marco André Marques Ferreira, 
entregou ao ex-secretário, Carlos Osorio, diploma 
com o título “AMIGO DO FERROVIÁRIO”, 
representando, assim, o desejo das Entidades de 
Classe com sede no Rio de Janeiro. Foram 
homenageados, também, em nome da REFER e 
En t i dades  de  C l a s s e ,  a s  s egu in t e s  
personalidades: Felipe Michel, assessor da 
Secretaria de Transportes do Estado do Rio de 
Janeiro; Roberto Marques da Costa Neto, 
presidente da Companhia Estadual e Engenharia 
de Transportes e Logística – CENTRAL; e os 
deputados Federais, Luiz Carlos Ramos e 
Washington Reis de Oliveira.

O evento contou com significativo número de 
ferroviários, que lotaram o auditório e as escadas 
de acesso.
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A REFER completou, em 7 de fevereiro, 37 anos. Para 

celebrar o mês de aniversário, os diretores Marco André M. 

Ferreira (presidente), Ricardo de Souza Santos 

(seguridade), o gerente de Atuária e Relacionamentos, Toni 

Cleter e o analista técnico da Seguridade, Edson de Almeida 

Oliveira, cantaram parabéns com participantes que 

compareceram à Central de Relacionamento. Na ocasião, 

estiveram presentes o Sr. Argentino de Oliveira, aposentado 

pela RFFSA desde 2008 e a Sra. Sônia Maria Martins 

Coelho, também aposentada pela RFFSA, desde 2004.

O Sr. Argentino, que na ativa trabalhava com serviços 

gerais, compartilhou sua alegria em ter optado pelo 

investimento na REFER ao longo de sua vida laborativa, 

quando disse: “A REFER é um futuro garantido. Muitos 

colegas se arrependeram de não terem entrado”.

Já a Sra. Sônia, era assistente da Presidência da RFFSA. 

Quando se aposentou, se associou a amigos com 

experiência no ramo de confecção e aluguel de roupas de 

festas e, hoje, dedica-se a esse negócio próprio – a Flower 

Noivas Fashion – que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Relatou, ainda, que a contribuição para a previdência 

complementar da REFER foi significativa para a realização 

deste negócio.

REFER homenageia assistido em evento 

de comemoração ao Dia do Aposentado

O homenageado, José Elias, recebe o diploma comemorativo das mãos de 

Aristótelis Arueira, Assessor da Diretoria de Seguridade da Fundação REFER

O homenageado, José Elias, recebe o diploma comemorativo das mãos de 

Aristótelis Arueira, Assessor da Diretoria de Seguridade da Fundação REFER

anos

Fundação REFER comemora 37 anos

Da esquerda para a direita: o gerente de Atuária e Relacionamentos, 
Toni Cleter, a aposentada Sônia Coelho, o aposentado Argentino de 
Oliveira, o presidente da REFER, Marco André Marques Ferreira, 
o diretor de Seguridade, Ricardo de Souza Santos, e o analista 
técnico da Seguridade, Edson de Almeida Oliveira

No dia 26 de janeiro foi realizado evento em 
homenagem ao Dia do Aposentado, promovido 
pela ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar) e pelo 
Sindapp (Sindicato Nacional das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar), no Club 
Transatlântico, em São Paulo.

Na abertura do evento, o presidente da ABRAPP, 
José Ribeiro Pena Neto, destacou: “ao pagar 
regularmente aos aposentados os benefícios que 
lhes garantem uma maior renda, os fundos de 
pensão dão provas de competência na gestão, 
adequada governança e valorização da ética”. 
Ressaltou, ainda, que as entidades juntas pagam, 
mensalmente, acima de R$2 bilhões em benefícios.

Após a cerimônia de abertura, os aposentados 
foram contemplados com a palestra “Qualidade de 
Vida na 3ª Idade”, apresentada por Ainor Lotério, 
que mostrou de forma descontraída e divertida a 
felicidade como fruto de verdades simples.

Neste ano, a Fundação REFER homenageou o 
engenheiro mecânico José Luiz Elias, que iniciou 
suas atividades profissionais em 1967, na antiga 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
passando no ano seguinte para a Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí, pertencente à RFFSA, onde 
permaneceu até se aposentar, em 1995. José Elias 
recebeu o diploma comemorativo das mãos do 

Assessor da Diretoria de Seguridade da REFER, 
Aristótelis da Silva Arueira.

Ao falar sobre sua entrada na REFER e a 
importância de ter optado por um Plano de 
Previdência Complementar quando ingressou na 
ferrovia, José Elias destacou: “A REFER é 
importantíssima para minha condição de vida, pois 
proporciona a suplementação da minha 

aposentadoria. Sem a REFER, certamente minha 
condição de vida seria mais restrita”. E completou; 
“O que posso dizer é que toda pessoa, desde o 
início da carreira de trabalho, deve pensar em sua 
aposentadoria e na diferença entre o salário que 
recebe na ativa e o da aposentadoria oficial e, 
assim, optar por previdência complementar. A 
REFER é uma empresa idônea e confiável”.



O Brasil é um só

DIRETOR DE SEGURIDADE

RICARDO DE SOUZA SANTOS

Não há como não falarmos do 

momento político atual vivido em nosso 

país, onde investigações capitaneadas 

pela polícia federal buscam esclarecer 

casos de corrupção que envolvem políticos, 

diretores de empreiteiras e membros da 

máquina estatal.

A despeito dos rumos das investigações e 

de seus possíveis erros e acertos, o que se 

nota com clareza é que hoje o país é 

acometido de uma grande e preocupante 

paralisia, com profundos reflexos na 

economia e, por conseguinte, na vida dos 

brasileiros. Aqueles que deveriam zelar pelos 

interesses do povo brasileiro, com diversos de 

seus membros sob investigação passam boa 

parte do tempo travando “batalhas” que 

privilegiam interesses menores e inconfessáveis 

em vez de dar andamento a projetos importantes 

para o país.

Assim, os indicadores econômicos são os 

piores dos últimos anos e, todos os elementos 

aptos a trabalhar e juntos, buscar a solução, 

encontram-se divididos em acusar e defender este 

ou aquele político ou partido. Brigam, convocam 

militantes e manifestações, apoiam ou rejeitam 

determinadas ações e personagem. Dividem 

perigosamente o pais, no momento em que a 

união de todos deveria ser a tônica.

Nenhum brasileiro deve ser contrário às 

investigações de corrupção em qualquer nível, 

desde que obedecidos, logicamente, os 

regramentos legais. Investigações livres e isentas 

só fortalecem as instituições e, portanto, são 

salutares, mas não podemos deixar que estas 

paralisem e polarizem os brasileiros, dividindo-os 

de maneira simplista em “contras” e a “favor”.

Somos todos a favor das investigações contra 

corrupção, sejam quais forem os investigados e a 

qual partido político pertençam. Os culpados, na 

forma da lei, devem pagar por seus desacertos, 

mas somos acima de tudo, a favor do Brasil e do 

bem-estar de seu povo. O país não pode ficar 

refém de um imobilismo que a todos sacrifica. 

Menos ainda, sujeito ao surgimento de grupos 

que venham no futuro colocar em risco a paz 

social.

Unidos passaremos mais fácil e rapidamente 

por todas as turbulências e voltaremos ao 

caminho do crescimento. Puniremos aos que 

tiverem de ser punidos e alcançaremos a 

estabilidade política livres dos maus e corruptos, 

mas sempre juntos, ao colocarmos o interesse do 

país acima dos demais. 

 “A Corrupção dos governantes quase sempre 

começa com a corrupção dos seus princípios” 

(Montesquieu)
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Em maio, os participantes ativos receberão 

o extrato individual – Plano CV, onde estão 

contempladas as contribuições que irão resultar 

no saldo de contas, ou seja, os recursos 

acumulados que serão utilizados para 

realizarmos o cálculo do valor do benefício ou 

do resgate por desligamento, após o 

cumprimento das carências exigidas.

Dando cumprimento à legislação em vigor, 

em fevereiro a REFER enviou, pelos Correios, 

C om p r o v an t e  d e  Rend i m en t o s  d o s  

autopatrocinados, assistidos e beneficiários 

referente ao exercício de 2016 ano base 2015.

Da mesma forma, foi disponibilizado no site 

da REFER (www.refer.com.br) a segunda via do 

A REFER, a partir do mês de março, passou a 

d i s p o n i b i l i z a r  a t r a v é s  d o  s i t e  

(www.refer.com.br) o demonstrativo das 

contribuições mensais efetuadas pelo 

As contribuições específicas e a taxa para a 

despesa administrativa não integram o saldo de 

contas do participante, sendo estas revertidas 

ao Plano com a finalidade de custear o benefício 

por incapacidade, benefício por morte e 

benefício mínimo. As demais são consideradas 

para composição do saldo. São elas:

>> Contribuição básica, voluntária e 

suplementar – aportadas pelo participante;

>> Contribuição patronal aportada pela 

Patrocinadora em favor do participante.

Informações e orientações sobre o 

preenchimento e envio de sua declaração de 

Imposto de Renda acesse a página da Receita 

Federal do Brasil (http://idg.receita.fazenda.gov.

br/interface/cidadao/irpf/2016)

nominais. As informações encontram-se 

disponíveis no Espaço do Participante, com 

acesso através de CPF e senha.

demonstrativo para fins de declaração do 

Imposto de Renda (IRPF). As informações 

constam no Espaço do Participante, com acesso 

através de CPF e senha.

Para obter melhores esclarecimentos, solicitamos 

entrar em contato com a Central de Relacionamento 

com o Participante (0800 709 6362).

participante e patrocinadora, ambas revertidas 

ao seu Plano. Este demonstrativo não 

contempla a atualização de valores 

contributivos, apenas apresentam os valores 

PREVIDÊNCIA REFER

EXTRATO INDIVIDUAL ANUAL DA CONTA DO PARTICIPANTE

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – EXERCÍCIO 2016 ANO BASE 2015

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO

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.  

Oi turma que comanda nossa REFER! Eu desejo muita 
saúde neste ano de 2016, para que vocês possam nos 

ajudar cada vez mais. Estou agradecendo a todos! 
Feliz 2016! Obrigado família REFER. 

Paulo Roberto Peixoto - RFFSA

Agradeço aos que fazem a REFER pela 
lembrança do meu aniversário no dia 10 

de março. Rogo a Deus muita paz, 
saúde e felicidades a todos!

José Batista da Silva - RFFSA

Recebi o Comprovante de Rendimentos 2015. 
Muito obrigado REFER. Vocês são muito 

prestativos quando são solicitados!
Hélio Quartieri - RFFSA

Desejo a todos os administradores e beneficiários da 
REFER um feliz e abençoado Ano Novo. Que o espírito 
de natal que passou permaneça na vida de todos, por 

todos os dias no próximo ano. Muito obrigado pela 
atenção dispensada em 2015. Deus abençoe a todos!  

Milton Gomes da Silva - CPTM
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EXPRESSO REFER entrevista arquiteta homenageada 
pela AARFFSA por criação da marca da RFFSA

Quando a arquiteta Leiko Motomura recebeu a 
ligação da AARFFSA (Associação dos Aposentados da 
RFFSA), em dezembro, para participar da festa de 
confraternização da entidade, ela não imaginava que 
seria homenageada por um trabalho que realizou há 
50 anos. Ganhadora do concurso promovido pela 
Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA para a criação 

do  
logo da 

empresa, em 1966, Leiko, então no primeiro ano da 
faculdade de arquitetura, lembra com carinho da 
época que desenhou a marca-símbolo. Afinal, como 
foi receber essa homenagem depois de tantos anos de 
um trabalho? Foi isso que o Expresso REFER quis 
saber. Nesta entrevista, Leiko, hoje nome conhecido 

da arquitetura brasileira 
por assinar uma longa 

l is ta  de  projetos  
sustentáveis, também 

fala um pouquinho 
sobre a importância de 

planejarmos o futuro.

C o m o  f o i  s e r  
homenageada depois 

de quase 50 anos do 
concurso?

Foi uma surpresa 

maravilhosa, até porque, durante todo esse tempo, eu 
não tive mais contato com a empresa. E fiquei muito 
impressionada em como os ex-funcionários, mesmo 
com a empresa extinta, mantém um relacionamento 
tão forte e um vínculo tão carinhoso com as memórias 
da Rede Ferroviária. É uma coisa totalmente atípica 
nos dias de hoje e fiquei realmente emocionada.

E o concurso de 1966, nos 
conta porque você se 

inscreveu?
Eu cursava o 
primeiro ano da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, 
tínhamos uma cadeira que se chamava Projeto - 
Comunicação Visual e Artes Gráficas. Participar desse 
concurso foi um movimento muito legal dos 
professores na época, que estabeleceram como um 
dos trabalhos a serem desenvolvido pelos alunos. 

Esmeramos-nos tanto que o 
terceiro lugar também foi para 

a minha turma. Tenho muito 
orgulho disso tudo e fico 

muito feliz de fazer parte 
dessa história.

O desenvolvimento da 
marca influenciou de 
alguma forma a 
sua carreira?
Não  a cho  
que teve 

uma influência direta na minha carreira, mas sem 
dúvida marcou a minha trajetória como estudante. 
Depois de ganhar esse concurso, participei de outros 
representando a faculdade e isso foi muito especial 
para mim. 

Você tem o seu escritório e ainda trabalha. Qual a sua 
opinião sobre planos de previdência?
Acho importante as pessoas investirem em coisas que 
possam usufruir lá na frente: seja um plano financeiro 
de previdência, seja em imóveis, enfim, a escolha é de 
cada um. O importante é se prevenir para, quando 
precisar, ter uma forma de manter o padrão de vida.

A homenageada recebeu placa das mãos do chefe de gabinete da RFFSA, Flavio Rabello, acompanhado do inventariante 

da RFFSA, Manoel Geraldo Costa, do presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina (AEEFL), 

Jair José da Silva e do presidente da Associação dos Aposentados da RFFSA, Nelson Fernandes Cruz

A homenageada recebeu placa das mãos do chefe de gabinete da RFFSA, Flavio Rabello, acompanhado do inventariante 

da RFFSA, Manoel Geraldo Costa, do presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina (AEEFL), 

Jair José da Silva e do presidente da Associação dos Aposentados da RFFSA, Nelson Fernandes Cruz

O logotipo criado por Leiko,  

no concurso realizado em 1966

vencedor 

CURIOSIDADE

Leiko Motomura é fundadora do 
escritório Amima Arquitetura, 
onde trabalha com projetos de 
mínimo impacto, utilizando o 
bambu como principal material 
de construção e preocupando-se 
não só com a aplicação, mas 
também com a origem e forma de 
produção da planta.

Confira, também, o Informe nº05/2015, 
veiculado no site da Inventariança da 
RFFSA (www.rffsa.gov.br), onde é relatado 
como foi instituído o logotipo, com 
imagens da época, além de entrevista 
realizada com Leiko.

Leiko ao lado de Nelson Cruz, 

presidente da AARFFSA 

Leiko ao lado de Nelson Cruz, 

presidente da AARFFSA 

O presidente da REFER, 
Marco André Marques Ferreira 
e sua esposa, Lourdes, com a 

homenageada ao centro

O presidente da REFER, 
Marco André Marques Ferreira 
e sua esposa, Lourdes, com a 

homenageada ao centro

Quando a arquiteta Leiko Motomura recebeu a 
ligação da AARFFSA (Associação dos Aposentados 
da RFFSA), em dezembro, para participar da festa 
de confraternização da entidade, ela não imaginava 
que seria homenageada por um trabalho que 
realizou há 50 anos. Ganhadora do concurso 
promovido pela Rede Ferroviária Federal S. A. – 
RFFSA para a criação do logo da empresa, em 
1966, Leiko, então no primeiro ano da faculdade de 
arquitetura, lembra com carinho da época que 
desenhou a marca-símbolo. Afinal, como foi receber 
essa homenagem depois de tantos anos de um 
trabalho? Foi isso que o Expresso REFER quis saber. 
Nesta entrevista, Leiko, hoje nome conhecido da 
arquitetura brasileira por assinar uma longa lista de 
projetos sustentáveis, também fala um pouquinho 
sobre a importância de planejarmos o futuro.

Como foi ser homenageada depois de quase 50 
anos do concurso?

Foi uma surpresa maravilhosa, até porque, 
durante todo esse tempo, eu não tive mais contato 
com a empresa. E fiquei muito impressionada em 
como os ex-funcionários, mesmo com a empresa 
extinta, mantém um relacionamento tão forte e um 
vínculo tão carinhoso com as memórias da Rede 
Ferroviária. É uma coisa totalmente atípica nos dias 
de hoje e fiquei realmente emocionada.

E o concurso de 1966, nos conta porque você se 
inscreveu?

Eu cursava o primeiro ano da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Mackenzie, tínhamos 
uma cadeira que se chamava Projeto - 
Comunicação Visual e Artes Gráficas. Participar 
desse concurso foi um movimento muito legal dos 
professores na época, que estabeleceram como um 
dos trabalhos a serem desenvolvido pelos alunos. 
Esmeramos-nos tanto que o terceiro lugar também 
foi para a minha turma. Tenho muito orgulho disso 
tudo e fico muito feliz de fazer parte dessa história.

O desenvolvimento da marca influenciou de alguma 
forma a sua carreira?

Não acho que teve uma influência direta na 
minha carreira, mas sem dúvida marcou a minha 
trajetória como estudante. Depois de ganhar esse 
concurso, participei de outros representando a 
faculdade e isso foi muito especial para mim. 

Você tem o seu escritório e ainda trabalha. Qual a 
sua opinião sobre planos de previdência?

Acho importante as pessoas investirem em 
coisas que possam usufruir lá na frente: seja um 
plano financeiro de previdência, seja em imóveis, 
enfim, a escolha é de cada um. O importante é se 
prevenir para, quando precisar, ter uma forma de 
manter o padrão de vida.
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Problemas ocasionados pelo 
calor não devem ser ignorados

Lideranças ferroviárias confraternizam com a Secretaria de Transportes

Pacientes cardíacos precisam redobrar atenção

A população tem sofrido com o calor dos 
últimos tempos. A temperatura sobe e com ela 
aparecem diversos problemas ocasionados, em 
geral, por conta da pressão arterial, seja ela alta ou 
baixa. Quando sintomas como tonturas, mal-estar 
e até desmaios surgem é preciso procurar um 
cardiologista para encontrar as causas.

“Muitas pessoas não sabem que tem o 
problema. Nesse caso, o mais perigoso é quando a 
pressão arterial está alta, pois sobrecarrega as 
artérias. Se a doença não for tratada, pode ter 
graves consequências, como acidente vascular 
cerebral, insuficiência renal, doenças cardíacas e, 
em alguns casos, até a perda da visão. A pressão 
baixa também deve ser controlada. E ao contrário 
do que muitos pensam, não é recomendável 
ingerir sal para combater os sintomas da chamada 
hipotensão. Alguns sinais típicos, como tontura, 
são semelhantes aos da pressão alta e o sal é 
muito perigoso se utilizado por pessoas 
hipertensas. Por isso, para ter um diagnóstico 
correto, é importante procurar um médico”, 
orienta a cardiologista Aurora Issa, do Instituto 
Nacional de Cardiologia.

No dia 23 de dezembro, na Estação Barão de 
Mauá, foi realizado almoço de confraternização das 
lideranças ferroviárias, em homenagem ao então  
Secretário de Transportes do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, engenheiro Carlos Osorio, como 
reconhecimento ao apoio que vem dando para o 
recebimento das dívidas da CBTU e da RFFSA e, 
também, pela revitalização daquela Estação, hoje 
sede da Secretaria. Representando o Secretário de 
Transportes, compareceu o assessor especial Carlos 
Eduardo Milhomem Albuquerque (CADU).

Na ocasião foi ressaltado que o encontro, 
promovido pela Fundação REFER, com apoio das 
Federações dos Ferroviários, Sindicatos e 
Associações de Classe, teve por objetivo 
homenagear o ex-Secretário de Transportes do 
Estado do Rio de Janeiro, engenheiro Carlos Osório, 
como reconhecimento à atenção que vem 
dispensando aos ferroviários, quanto a estabilidade 
econômica e financeira da REFER, através do 

recebimento das dívidas do Governo Federal com os 
planos de benefícios da CBTU e da extinta RFFSA.

Da mesma forma, a homenagem estava 
enriquecida com a surpresa para toda classe 
ferroviária, da transferência da Secretaria dos 
Transportes e seus órgãos afins para o prédio Barão 
de Mauá, antiga sede da Estrada de Ferro 
Leopoldina, representando, assim, o início da 
recuperação daquele prédio histórico, tombado pelo 
Patrimônio Nacional e precursor do sistema de 
transportes sob trilhos em nosso país.

Lideranças presentes
Estiveram presentes as seguintes lideranças de 

classe: Pela Associação dos Aposentados da Rede 
Ferroviária Federal - AARFFSA, presidente Nelson 
Cruz, diretor Celso Paulo, assessor Marcos Cruz; 
Federação Nacional dos Trabalhadores   
Ferroviários  FNTF, Fernando Abelha, 
representando o ministro Hélio Regato; Associação 

–

dos Engenheiros da Estrada de Ferro       
Leopoldina – AEEFL, presidente Jair  José da Silva, 
diretor Almir Gaspar; Associação dos Engenheiros 
Ferroviários – AENFER, presidente Luiz Euler 
Carvalho de Mello; Associação Mútua Auxiliadora 
dos Empregados da Estrada de Ferro      
Leopoldina  Mútua, presidente Raimundo Neves 
de Araújo, diretor Odevar Rodrigues dos Santos, 
diretor Geraldo Sobrinho; Sindicato da Polícia 
Ferroviária, diretor Ignácio Cardoso, diretor Marco 
Aurélio Azevedo: Inventariança da Rede Ferroviária 
Federal, inventariante Manoel Geraldo, assessor 
Luiz Carlos Lino; e Fundação Rede Ferroviária de 
Seguridade Social  REFER, presidente Marco 
André  Marques Ferreira. 

As fotos retratam momentos da confraternização 
na Estação Barão de Mauá. A primeira registra a 
presença do tetraneto do Barão de Mauá, Eduardo 
André Chaves Nederf – Marquês de Vianna (ao 
centro) e de sua mãe, Francisca Chaves Nederf.

–

–

Na maioria dos casos, a orientação médica é que 
as pessoas devem ingerir bastante líquido para 
evitar a desidratação. Contudo, essa 
recomendação nem sempre é valida para 
cardíacos, por isso é importante que esses 
pacientes tenham um cuidado redobrado e 
consultem o cardiologista com regularidade.

“Todos os pacientes cardíacos devem procurar 
o cardiologista um pouco antes do início do verão 
para fazer uma revisão da medicação e para que o 
médico possa orientá-lo, inclusive sobre a 
quantidade de água que deve ser ingerida, pois 
pacientes com insuficiência cardíaca têm restrição 
de líquido. ”, explica a cardiologista.
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Evite problemas de pressão no verão:

- Mantenha-se hidratado (conforme 
recomendação médica).

- Evite locais abafados e com muita 
aglomeração de pessoas. 

- Use roupas leves.
- Mantenha uma alimentação saudável, com 

pouca ingestão de sal.



Resultados dos Investimentos da REFER em 2015

Diretor FINANCEIRO

carlos moulin
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REFER REALIZA CAMPANHA 
“NATAL SOLIDÁRIO”

Fundação REFER antecipa divulgação
do Relatório Anual 2015

A casa de Apoio à Criança com Câncer, São 

Vicente de Paulo, situada em colégio, na Zona 

Norte da cidade do Rio de Janeiro recebeu, da 

Fundação REFER, no mês de dezembro, 

doação de farinhados arrecadados em 

campanha realizada junto aos empregados da 

Fundação.  A entidade é uma organização não 

governamental com 15 anos de trabalhos sem 

fins lucrativos e presta assistência a crianças 

de outros municípios, que necessitam 

permanecer no Rio de Janeiro para 

tratamento.

A arrecadação, que ultrapassou a meta 

dos 150 farinhados, superou as 

expectativas. A entrega das doações foi 

realizada por empregados da REFER, que 

passaram uma tarde em companhia das 

crianças.

ERRATA: Na última edição do Expresso REFER (159), na matéria com título “REFER participa da 
XVIII Condecoração Engenheiro Paulo de Frontin, criada pela AENFER” (pág.2), o nome correto 
da esposa do programador Eizi Nomiya (in memorian), homenageado com a condecoração, é 
Cristina Nomiya, que recebeu a homenagem em nome de seu marido.

Em 2015, a Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) publicou 

três Instruções acerca das formas e prazos 

para envio das Demonstrações Contábeis e 

Relatório Anual de Atividades (RAI). Com isso, 

o prazo máximo legal para que a Fundação 

disponibilize as informações passou a ser 

30/08/2016. No entanto, neste ano, a 

Fundação está antecipando a divulgação das 

informações para o mês de maio. O Relatório 

Anual de 2015, como nos anos anteriores, 

será divulgado em duas versões (resumida e 

completa), ambas disponíveis no site da 

REFER (www.refer.com.br).

O Relatório Anual é uma publicação de 

grande importância por apresentar, 

detalhadamente, informações sobre as 

atividades da Fundação, com os 

resultados do exercício anterior e medidas 

tomadas no decorrer da gestão, em 

relação ao seu patrimônio. Mais do que 

uma obrigação legal, ele possibilita aos 

participantes e assistidos acompanharem 

de perto a prestação de contas do seu 

Fundo de Pensão.

Conforme informamos no ano 

passado, a respeito da Instrução 

nº13/Previc, publicada em 12/11/2014, 

os Fundos de Pensão foram dispensados 

do envio do Relatório Anual na forma 

impressa, o que contribuiu para a redução 

das despesas administrativas das 

Entidades. Dessa forma, o participante ou 

assistido que desejar receber a versão 

impressa, poderá solicitá-la através da 

Central de Relacionamento com o 

Participante (0800 709 6362 / 

relacionamento@refer.com.br).

ENTENDA 

Instrução Previc nº 20, de 20 de março de 
2015 – A Previc classifica as Entidades em 3 
perfis e a REFER foi classificada no PERFIL I.

Instrução Previc nº 21, de 23 de março de 
2015 – A Previc define o prazo para envio das 
demonstrações contábeis. O PERFIL I tem 
como limite a data de 31/07/2016.

Instrução Previc nº 22, de 15 de abril de 
2015 – A Previc determina, no artigo 2º, que a 
EFPC deverá elaborar o Relatório Anual de 
Informações (RAI) até 30 dias após o prazo 
para envio das Demonstrações Contábeis, 
portanto, 30/08/2016.


