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Em 08/05/2018, por decisão 

cautelar da juíza titular da 3ª Vara 

Federal Criminal do Rio de Janeiro, 

os três diretores em exercício da 

Fundação foram afastados sem 

prev isão de re torno às suas 

funções. Em 05/06/2018, a mesma 

j u í z a  r e v o g o u  a s  m e d i d a s  

constritivas impostas ao advogado 

Ricardo de Souza Santos, momento 

em que a Fundação já havia iniciado 

o processo de contratação da 

Após recebimento do atestado de habilitação 
de dirigente, emitido pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
em 4 de janeiro, o Conselho Deliberativo da 
Fundação REFER, por meio do seu presidente, 
Marcelo Luiz Onida de Araujo deu posse, em 9 de 
janeiro, ao diretor de Seguridade, jornalista 
Fernando João Abelha Salles, que concluirá o 
mandato junto aos demais diretores.

Na abertura da posse, o presidente do 
Conselho Deliberativo, Marcelo Onida, enfatizou 
que a Fundação volta integralmente a sua 
normalidade ao compor a terceira diretoria e 
manifestou votos de sucesso na continuidade dos 
trabalhos.

Fernando Abelha agradeceu ao Conselho 
Deliberativo pela confiança na escolha de seu 
nome e enfatizou que desempenhará suas 

atividades com total integridade, transparência e 
vontade de servir aos ferroviários e metroviários, 
apresentando, ainda, propostas para a sua gestão 
e caminhos a serem percorridos, destacando que o 
participante é a principal razão da existência da 
REFER.

Após o pronunciamento, o presidente da 
Fundação, Manoel Geraldo Costa, deu as boas-
vindas ao diretor e disse ter certeza de que o 
mesmo está alinhado com a diretoria para 
condução da gestão com zelo e transparência, 
preservando os recursos garantidores da REFER.

Além dos membros do Conselho Deliberativo, 
assessores, gestores e empregados da Fundação, 
estava presente o diretor Social da Associação dos 
Aposentados da Rede Ferroviária Federal S.A. 
(AARFFSA), Lício Ramos Araújo, representando o 
presidente da Associação, Nelson Fernandes Cruz.

Ao assinar o Termo de Posse, o diretor de 

Seguridade, Fernando Abelha, agradeceu ao 

Conselho Deliberativo a confiança pela indicação do 

seu nome para exercício do cargo.

Da esquerda para direita: o diretor Financeiro, Carlos Alberto Pinto da Silva, 
o diretor-presidente, Manoel Geraldo Costa, o presidente do Conselho Deliberativo, 
Marcelo Luiz Onida de Araujo, e o diretor de Seguridade, Fernando João Abelha Salles, 
no momento da assinatura do Termo de Posse.

Ao consolidar as operações de investimentos 
do exercício anterior, a Fundação registrou 
rentabilidade acumulada de 13,86% nos 
investimentos realizados em 2018.

Mesmo diante do cenário de instabilidade 
econômica provocado pela greve dos 
caminhoneiros, em maio de 2018, agravado pelo 
quadro político das eleições presidenciais no país, 
o resultado positivo alcançado no ano foi superior à 
Meta Atuarial, que fechou em 9,12% e à Mediana 
dos Retornos dos Fundos de Pensão, que 
apresentou 8,77% no período, apurada pela 
consultoria ADITUS.

A Meta Atuarial é a rentabilidade mínima 
necessária das aplicações financeiras de um plano 
de previdência para garantir o cumprimento dos 
seus compromissos futuros.

Posicionada entre os 27 maiores fundos de 
pensão do país, segundo ranking da Revista da 
Previdência Complementar (jan-fev/19), editada 
pela Abrapp, a Fundação tem dedicado todos os 
esforços para o recebimento da dívida da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU),  
o que impactará positivamente, também, nos 
planos das patrocinadoras CPTM, CENTRAL, 
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Aos 40 anos, celebramos resultados 
positivos e os valores da Fundação

MENSAGEM DA DIRETORIA

Nessa primeira edição do informativo 
Expresso REFER, queremos ressaltar conquistas 
e acontecimentos importantes para a Fundação 
no fechamento do exercício e no primeiro 
trimestre de atividades.

No início do ano, conforme notícia veiculada no 
site da REFER e publicada na página 2 dessa 
edição, a composição da nova diretoria foi 
concluída e o Conselho Deliberativo, após 
recebimento do atestado de habilitação de 
dirigente, emitido pela Previc, deu posse ao Diretor 
de Seguridade, Fernando João Abelha Salles.

Em 7 de fevereiro, a Fundação celebrou os 40 
anos da sua criação, o que é motivo de grande 
orgulho para todos nós. A data, que reforçou os 
valores da REFER e toda a sua trajetória, foi marcada 
por importantes acontecimentos, entre eles a 
inauguração da nova Sala de Atendimento Alberto 
Aguiar Passos, criada para ampliar as instalações com 
maior conforto ao atendimento pessoal. Veja a matéria 
completa nas páginas 4 e 5 do informativo.

Além da celebração dos 40 anos da Fundação, o ano 
de 2019 traz importantes decisões para a REFER, como 
a escolha de conselheiros através do processo eleitoral 
para representantes no Conselho Deliberativo e Fiscal. O 
processo foi iniciado em 14 de março, com a publicação 
do Edital no Diário Oficial da União e estão abertas duas 
vagas, sendo uma para cada Conselho. Foi encaminhado 
informativo especial das Eleições 2019 a todos os 
participantes eleitores, na forma do Estatuto Social da 
REFER. Nessa primeira fase, está aberta a inscrição de 
candidatos ao processo. Em junho, novo informativo 
contendo os candidatos elegíveis e kit de votação serão 
enviados pelos Correios. Todas as informações sobre o 
processo também podem ser acompanhadas no site 
(www.refer.com.br), dentro do link específico das Eleições 
2019. Sua participação é muito importante, tanto através da 
candidatura quanto do seu voto. Exerça seu direito.

Também em março, a Fundação lançou seu novo site, 
com novo design, navegação simplificada e novas funções. 
Essa edição traz matéria explicativa apresentando as seções 

do site, além de um passo a passo sobre como se 
cadastrar no novo Espaço do Participante.

Em abril, a Fundação disponibilizará no site o 
Relatório Anual 2018, importante documento que 
apresenta aos participantes e patrocinadoras as 
informações referentes à prestação de contas do 
exercício, seus resultados e ações desenvolvidas na 
gestão da Fundação. Apesar dos desafios enfrentados 
por todas as Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, a Fundação encerrou o ano entre os 
melhores resultados das Entidades do Sistema, com 
operações de investimento que resultaram na 
rentabilidade acumulada de 13,86%, superior à Meta 
Atuarial, que fechou em 9,12% e à Mediana dos 
Retornos dos Fundos de Pensão, que apresentou 8,77% 
no período, apurada pela consultoria ADITUS.

Entre as conquistas desse primeiro trimestre 
destacamos, ainda, a matéria sobre o trabalho 
desempenhado pela gerência de Administração de 
Contencioso da REFER, que ganhou mais uma causa 
milionária, com a proteção das reservas técnicas da 
Fundação e, consequentemente, dos recursos dos 
próprios participantes. Recomendamos que todos leiam 
atentamente a matéria, pois temos percebido que 
muitos participantes têm sido assediados por advogados 
para ingressarem com processos contra a REFER com 
promessas de vantagens indevidas. É importante que 
todos estejam atentos, pois ações como essas podem se 
tornar prejudiciais não só para quem adere ao processo, 
como para outros participantes, comprometendo suas 
reservas futuras.

Ao divulgar informações sobre as atividades e 
resultados da Fundação, a diretoria não está cumprindo 
apenas com uma obrigação legal, mas entende que 
participantes, patrocinadoras, entidades de classe e 
demais públicos da REFER devem estar cientes de todos 
os passos dados pela gestão. Por isso, temos redobrado 
nossos esforços para aprimoramento da estrutura 
organizacional da REFER, suas políticas de governança 
e ações frente aos constantes desafios e mudanças no 
cenário da Previdência Complementar.
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FUNDAÇaO REFER COMPLETA 4o ANOS 
REFORÇANDO SEUS VALORES

O dia 7 de fevereiro foi marcado com 
importantes acontecimentos para a Fundação, 
que completou, nessa data, 40 anos da sua 
criação. No início do dia foi veiculado no site da 
REFER (www.refer.com.br), vídeo onde o 
presidente, Manoel Geraldo Costa, compartilhou 
mensagem de agradecimento em nome da 
diretoria, empregados e conselheiros.

Com objetivo de homenagear seus 
participantes e empregados, que constroem a 
REFER todos os dias, uma das principais ações 
planejadas para a data foi a renovação da 
identidade visual, desenvolvida não só para 
celebrar o dia, mas também para transmitir os 
valores humanos priorizados pela Fundação.

Ao chegarem na Fundação, os empregados 
foram surpreendidos com novas mensagens 
institucionais na sinalização interna, além de 
receberem uma lembrança simbólica pela 
celebração dos 40 anos.

Em seguida, foi inaugurada a nova sala de 
atendimento, nomeada Alberto Aguiar Passos, 
com a presença da sua filha, Ceni Passos Cidrini 
e do seu marido, José Carlos Lemos Cidrini. O 
novo espaço foi criado para ampliar as 
instalações com maior conforto ao atendimento 
pessoal da Fundação.

Na presença do diretor-presidente, Manoel 
Geraldo Costa; do diretor Financeiro, Carlos 
Alberto Pinto da Silva; do presidente do Conselho 
Deliberativo, Marcelo Luiz Onida de Araujo; e 
gestores da Fundação, o diretor de Seguridade, 
Fernando João Abelha Salles, conduziu o ato de 
homenagem ao saudoso Alberto Passos, 
oportunidade em que compartilhou sobre os 
anos de convivência com ele, que era referência 
de atendimento na REFER, sempre amável e 
disposto na recepção dos ferroviários e 
metroviários. Em seguida, convidou Ceni Passos 
para descerrar a placa e retrato que, emocionada, 
agradeceu a diretoria pela homenagem prestada 
carinhosamente ao seu pai.

A placa de homenagem inaugurada traz o 
texto: “Sala de Atendimento Alberto Aguiar 
Passos (In Memoriam) – Homenagem ao 
ferroviário e valoroso empregado, Alberto Aguiar 
Passos (1928-2011), em reconhecimento pelos 
seus 30 anos de comprometimento, empenho e 
dedicação no atendimento aos participantes da 
Fundação REFER, dedicando sua vida às causas 

ferroviária e previdenciária - Rio de Janeiro, 7 de 
fevereiro de 2019”.

O mobiliário histórico presente na sala foi 
conservado ao longo dos anos. Originalmente 
pertencentes à administração da Leopoldina 
Railway Company e, depois, transferidos para a 
superintendência da Estrada de Ferro 
Leopoldina, os móveis foram doados à REFER na 
sua criação e, antes de pertencerem à sala de 
Alberto Passos, foram utilizados na sala do 
diretor-superintendente por anos.

Tradicional nos aniversários da Fundação, o 
bolo comemorativo nesse ano foi partido por Ceni 
Passos e contou, ainda, com a presença da 
pensionista Vera Lúcia da Silva, que esteve 
visitando a Fundação no momento.

Na sequência, foi celebrada missa em Ação 
de Graças pelos 40 anos da REFER, na Paróquia 
de Santa Rita de Cássia, no Centro do Rio de 
Janeiro. Estavam presentes diretores, 
conselheiros, empregados, participantes e, 
representando as diretorias das suas entidades: o 
coordenador Administrativo da Associação dos 
Aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A 
(AARFFSA), Marcos Fernandes Cruz; o diretor 
Administrativo-Financeiro da Associação 
Nacional dos Contabilistas das Entidades de 
Previdência (Ancep), Ariosvaldo Batista Santos; 
e o diretor Financeiro da Associação de 
Engenheiros Ferroviários (Aenfer), Aldo Paschoal 
Gama Signorelli.

Concluindo a programação, a diretoria se 
reuniu com os gestores para alinhamento das 
diretrizes de 2019, oportunidade em que 
agradeceu e reconheceu que toda conquista da 
Fundação ao longo da sua existência é fruto do 
trabalho de todos. O encontro, que também 
contou com a presença do presidente do 
Conselho Deliberativo, Marcelo Luiz Onida de 
Araujo, foi selado de forma especial com o 
desce r ramento do quadro com se lo  
comemorativo alusivo aos 40 anos e placa em 
homenagem aos empregados mais antigos da 
Fundação, com 37 anos de empresa, como 
forma de agradecimento pela dedicação, 
confiança e comprometimento.

No site da REFER (www.refer.com.br) 
encontra-se o vídeo onde o presidente, Manoel 
Geraldo Costa, compartilhou mensagem de 
agradecimento pelos 40 anos da Fundação.

Elevadores da recepção e do andar de 
atendimento foram adesivados, dando 

destaque aos valores humanos 
priorizados pela Fundação

Elevadores da recepção e do andar de 
atendimento foram adesivados, dando 

destaque aos valores humanos 
priorizados pela Fundação

Da esquerda para direita: os diretores da 
REFER, Manoel Geraldo Costa (Presidente); 
Fernando João Abelha Salles (Seguridade); 
Carlos Alberto Pinto da Silva (Financeiro); 
e o presidente do Conselho Deliberativo, 

Marcelo Luiz Onida de Araujo, inauguraram 
a nova sala de atendimento na presença 

de Ceni Passos e gestores

Da esquerda para direita: os diretores da 
REFER, Manoel Geraldo Costa (Presidente); 
Fernando João Abelha Salles (Seguridade); 
Carlos Alberto Pinto da Silva (Financeiro); 
e o presidente do Conselho Deliberativo, 

Marcelo Luiz Onida de Araujo, inauguraram 
a nova sala de atendimento na presença 

de Ceni Passos e gestores

Ceni Passos se emocionou ao descerrar 
o retrato e placa em homenagem 

ao pai, Alberto Passos

Ceni Passos se emocionou ao descerrar 
o retrato e placa em homenagem 

ao pai, Alberto Passos
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Da esquerda para a direita: o gerente de 
Atendimento ao Participante, Edson de Almeida 
Oliveira; o presidente do Conselho Deliberativo, 

Marcelo Onida; o Diretor-Presidente, Manoel Geraldo 
Costa; a filha de Alberto Passos, Ceni Passos; o diretor
 de Seguridade, Fernando João Abelha Salles; o diretor 
Financeiro, Carlos Alberto Pinto da Silva; e o marido de 

Ceni, José Carlos Lemos Cidrini, no momento 
em que partiram o bolo comemorativo

O selo comemorativo 
desenvolvido para os 
40 anos da Fundação

Participantes com mais de 90 
anos receberam certificado 

com homenagem especial

A diretoria da REFER 
reuniu-se com gestores 

para alinhamento das 
diretrizes para o 

ano de 2019

O selo comemorativo 
aos 40 anos foi descerrado 

pelos diretores e presidente 
do Conselho Deliberativo, no 

auditório da Fundação, na 
presença dos gerentes 

e assessores

Os empregados Mauricio Luiz Laurentino de Lima (esq.) 
e Antonio Alfredo Malaquias de Sousa Pinto (dir.) receberam 

homenagem por 37 anos de trabalho na Fundação. As placas 
foram entregues pelo presidente da REFER, Manoel Geraldo Costa, e o 
presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Onida, respectivamente

Os empregados Mauricio Luiz Laurentino de Lima (esq.) 
e Antonio Alfredo Malaquias de Sousa Pinto (dir.) receberam 

homenagem por 37 anos de trabalho na Fundação. As placas 
foram entregues pelo presidente da REFER, Manoel Geraldo Costa, e o 
presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Onida, respectivamente

Diretores, empregados, conselheiros 
e entidades de classe prestigiaram a 

Missa em Ação de Graças pelos 
40 anos da Fundação REFER

Vera Lúcia da Silva, pensionista 
da REFER, também participou do 

momento junto aos diretores, 
conselheiro e gestor do 

setor de Atendimento

Painéis institucionais da recepção foram 
relançados com novas mensagens



Em continuidade às ações previstas para o ano 
comemorativo do aniversário de 40 anos da 
Fundação, em março foi lançado o novo site da 
REFER, com proposta visual mais moderna, alinhada 
às práticas atuais de mercado, navegação simplificada 

e estrutura tecnológica para novas funções no Espaço 
do Participante, área com acesso através de login e 
senha, onde os participantes podem visualizar 
informações específicas de seu Plano de Benefícios, 
realizar simulações, entre outras consultas.

O Menu Principal traz
as principais seções do

site. Ao acessá-las, outras
opções de informações

são abertas.

Essa é uma área 
dinâmica do site 

com destaque visual, 
onde veiculamos 

imagens institucionais, 
assuntos de destaque, 

campanhas etc.

Outras informações
e atalhos podem ser 

encontrados no rodapé do 
site, como "Links Úteis",

localização da sede
da REFER e telefone da 

Central de Relacionamento
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site

O Espaço do Participante é 
acessado através dessa imagem, 
que também aparece em outras 

seções do site. Na imagem à direita, 
encontra-se o passo a passo 

para cadastro no novo espaço.

Para aumentar ou diminuir
a fonte do site, use os sinais

A+ ou A-

Nessa área encontram-se
as notícias mais recentes
divulgadas pela REFER.
No link "VER TODAS",

você acessará as 
notícias anteriores.

Aqui estão botões com
acesso rápido a vários links,

como Expresso REFER,
Calendário de Pagamentos,

Programa Vida Positiva,
Mural de Recados, além
de acesso a informações 

para novos participantes e
área dedicada à seleção 

de investimentos 
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Seguindo sua política de parcerias para 
promover o aprendizado contínuo de seus 
empregados e o fomento da previdência 
complementar, que tem sua dinâmica própria 
com mudanças periódicas na legislação e 
impactos frente às mudanças do país, a Fundação 
tem sediado cursos e eventos importantes para o 
Sistema de Previdência Complementar. A seguir, 
destacamos os eventos realizados nesse primeiro 
trimestre: 

PROCEDIMENTOS E CONTROLES NA 
ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS, PROMOVIDO PELA ANCEP

A REFER sediou, em janeiro, o debate sobre o 
tema “Procedimentos e Controles na Elaboração 
das Demonstrações Contábeis no Encerramento 
do Exercício de 2018”, no seminário promovido 
pela Associação Nacional dos Contabilistas das 
Entidades de Previdência (Ancep).

O presidente da Ancep, Roque Muniz 
Andrade, fez a apresentação dos novos diretores 
da REFER e, em seguida, passou a palavra para o 
diretor-presidente da Fundação, Manoel Geraldo 
Costa, que fez a abertura com um breve relato de 
sua trajetória profissional, ressaltando que além 
da formação em engenharia, também é 
contabilista, o que considera um grande 
diferencial para o desempenho da sua função.

Na sequência, Roque Muniz apresentou os 
palestrantes e a programação completa do 
Seminário, onde os temas abordados foram:  
Procedimentos gerais para o fechamento contábil 
do exercício social de 2018; Aspectos 
relacionados à constituição do Fundo 
Administrativo Compartilhado; CNPJ por plano 
de Benefícios; Consolidação das normas de 
procedimentos contábeis (proposta apresentada 
pela Ancep/Abrapp); Regras para contratação de 
seguros; Prazos de encaminhamento das 
informações para a Previc; Consolidação dos 
procedimentos para a apuração do resultado, 
destinação de superávits e equacionamento de 
déficits; e Comentários sobre os normativos 
relacionados a auditoria independente.

Com a apresentação de um dos temas centrais 
do evento, CNPJ por plano de benefícios, o 
presidente da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp), Luís Ricardo Marcondes Martins, 

agradeceu a Fundação REFER, na pessoa do 
presidente, Manoel Costa, e deu sequência a sua 
apresentação, quando fez ampla explanação 
sobre os desafios do Sistema e as iniciativas 
adotadas para a modernização, com destaque à 
proposta do CNPJ por plano, aprovada pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) – Resolução nº 31/2018.

IMPACTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NAS 
EFPCs, PROMOVIDO PELO ASSPREVISITE

Em março, a REFER sediou o encontro 
Dinâmica AssPreviSite Previdência, onde foi 
abordado o tema “2019 – As EFPCs frente ao 
contexto atual e os impactos da reforma da 
Previdência para o setor”.

O evento, promovido pelo canal de 
informações e notícias AssPreviSite, se propôs à 
reflexão sobre o tema ao apresentar as principais 
ações das entidades frente ao cenário de 
mudanças no país, que se reflete em impactos 
para a previdência complementar.

Na abertura do evento, após apresentar os 
palestrantes e a programação, o editor do 

AssPreviSite, Antonio Rual, passou a palavra ao 
diretor de Seguridade da Fundação, Fernando 
Abelha, que deu as boas-vindas aos participantes 
do encontro e destacou a satisfação da REFER em 
apoiar iniciativas voltadas ao fomento de temas 
importantes para o setor.

Entre os objetivos do encontro estavam a 
abordagem do cenário e as perspectivas para o 
desenvolvimento da previdência complementar, a 
análise sobre as propostas para a gestão das 
Entidades, a evolução do sistema e as novas 
oportunidades, o destaque de pontos da PEC da 
Reforma da Previdência Social e seus efeitos nos 
Planos de Previdência Complementar.

As exposições técnicas foram realizadas pelo 
Diretor Executivo da Mirador Assessoria Atuarial, 
Giancarlo Giacomini Germany, e o Sócio-Diretor 
da Rodarte Nogueira & Ferreira Consultoria em 
Atuária e Estratégia, José Roberto Ferreira, ex-
super in tendente  da Prev ic .  Após as  
apresentações, a segunda parte do encontro foi 
dedicada ao debate do tema junto aos 
participantes, entre eles diretores, gestores e 
técnicos da Fundação REFER.

O diretor de 
Seguridade, 

Fernando Abelha, 
enalteceu a 

iniciativa do 
AssPreviSite em 

promover o debate 
sobre o tema

Da esquerda para 
direita: o diretor 
Financeiro da REFER, 
Carlos Alberto Pinto da 
Silva; o diretor-
presidente, Manoel 
Geraldo Costa; o 
presidente da Ancep, 
Roque Muniz; o 
presidente da Abrapp, 
Luís Ricardo 
Marcondes Martins; e o 
diretor de Seguridade 
da REFER, Fernando 
João Abelha Salles
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A Previdência Complementar foi concebida 
para garantir aos trabalhadores que participam 
deste sistema, através de contribuições, uma 
renda extra futura para si ou para sua família.

Podemos exemplificar este sistema como uma 
“poupança adicional”, onde os trabalhadores 
mensalmente, na fase laborativa, reservam um 
valor específico e aplicam por um período de 
tempo, de modo que após o seu cumprimento do 
prazo, retirassem a renda rentabilizada (correção 
e juros) da forma que dispuser o Plano de 
Benefícios, ou seja, benefício de aposentadoria ou 
resgate do valor.

A opção de integrar a Previdência 
Complementar é individual e os recursos 
acumulados proporcionarão uma qualidade de 
vida melhor no futuro, considerando 
principalmente o aumento da longevidade.

ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE 
AS DUAS PREVIDÊNCIAS:

 
Planos de Previdência Fechada – São destinados 
a um grupo de pessoas que pertencem a uma 
determinada empresa, que classificamos como 
Patrocinadoras.
 
Plano de Previdência Aberta - São destinados a 
pessoas jurídicas e físicas e normalmente é 
comercializado por bancos e seguradoras.

PREVIDÊNCIA REFER

Entenda a diferença entre Previdência Complementar Fechada e Aberta

0800 RECEBERÁ CHAMADAS DE CELULAR
NO DECORRER DO MÊS DE MAIO
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CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PLANO

DESTINATÁRIOS
Empregados das
Patrocinadoras

dos Planos

Pessoa Jurídica
ou Física

Pessoa Jurídica
ou Física

Não há
contribuição

Patronal

Não há
contribuição

Patronal

Permitida a dedução 
das contribuições no 
Imposto de Renda, 
até o limite 12% da 
renda bruta anual

Não há permissão
para a dedução.

O imposto de renda
incide apenas sobre

os rendimentos
acumulados durante
o período do plano

100% contribuição
básica, limitada a

6% do salário
de contribuição

Permitida a dedução
das contribuições no
Imposto de Renda,
até o limite 12% da 
renda bruta anual

TRATAMENTO
FISCAL

CONTRIBUIÇÃO
EMPRESA

(PATRONAL)

PLANO DE 
BENEFÍCIOS REFER

PGBL VGBL

PLANO FECHADO PLANO ABERTO

Os participantes assistidos que foram 

submetidos à perícia médica, realizada pelo 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e 

que tiveram o benefício de aposentadoria por 

invalidez cessado por aquele órgão, devem 

manter contato com a REFER. 

A comunicação sobre a situação do benefício 

básico (INSS) é fundamental, pois evita o 

recebimento de valores de forma indevida e a 

cobrança de débitos posteriormente.

C o m o  p a r t e  d a s  a ç õ e s  
implementadas pela nova diretoria, 
voltadas ao aprimoramento dos canais 
de atendimento da Fundação e de seus 
processos, no decorrer de maio, a 
Fundação passará a receber chamadas 
a partir de telefones celulares para a 
Central de Relacionamento com o 
Participante, através do atual telefone 
0800 709 6362.

A medida, que atende aos anseios 
apresentados pelos participantes, 
representa uma grande conquista, 

tendo em vista que muitos adotam 
atualmente a linha de telefone celular 
como seu pr incipal  canal de 
comunicação, tornando mais prático, 
rápido e cômodo o contato.

IMPORTANTE
Benefício por Invalidez



REFER CELEBRA DIA DO APOSENTADO EM EVENTO PROMOVIDO PELA ABRAPP E SINDAPP
Tradição no sistema, ocorreu em 23 de janeiro, 

em São Paulo, o evento comemorativo ao Dia do 

Aposentado, promovido pela Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (Abrapp) e o Sindicato Nacional das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Sindapp).

O evento, que abre oficialmente o calendário de 

atividades da Abrapp, contou com a participação de 

entidades associadas de todo país e homenageou 

cerca de 70 assistidos das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, entre mais de 200 

pessoas que prestigiaram o evento.

Na abertura da solenidade, o presidente da 

Abrapp, Luis Ricardo Marcondes Martins, destacou 

a importância do evento e declarou que o mesmo 

comprova que a Previdência Complementar 

Fechada deu certo e que os 

Tradição no sistema, ocorreu em 23 de janeiro, 

em São Paulo, o evento comemorativo ao Dia do 

Aposentado, promovido pela Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (Abrapp) e o Sindicato Nacional das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Sindapp).

O evento, que abre oficialmente o calendário de 

atividades da Abrapp, contou com a participação de 

entidades associadas de todo país e homenageou 

cerca de 70 assistidos das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, entre mais de 200 

pessoas que prestigiaram o evento.

Na abertura da solenidade, o presidente da 

Abrapp, Luis Ricardo Marcondes Martins, destacou 

a importância do evento e declarou que o mesmo 

comprova que a Previdência Complementar 

Fechada deu certo e que os homenageados são a 

demonstração da solidez do sistema.

O aposentado da REFER foi representado pelo 

engenheiro eletricista Júlio Massayuki Sumida, que 

recebeu o certificado das mãos do presidente da 

Fundação, Manoel Geraldo Costa, e Elisabete C. 

Carvalho, representando a patrocinadora 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM), por onde o homenageado se aposentou. 
No discurso de abertura, o presidente da Abrapp, Luis 

Ricardo Marcondes, agradeceu a todos que prestigiaram 
o evento e ressaltou sua importância para o sistema

No discurso de abertura, o presidente da Abrapp, Luis 
Ricardo Marcondes, agradeceu a todos que prestigiaram 

o evento e ressaltou sua importância para o sistema

Em reunião realizada no escritório 
regional da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc), 
em 25 de fevereiro, o diretor Financeiro 
da Fundação, Carlos Alberto Pinto da 
Silva, apresentou o gerente de Riscos e 
Compliance da REFER, Ricardo Teotonio, 
que passou a integrar a equipe de 
gestores no início do ano.

O encontro, que faz parte das ações 
de relacionamento da REFER com órgãos 
do governo, contou com a participação da 
chefe regional substituta da Previc, 
Annette Lopes Pinto, o coordenador 
auditor fiscal da Receita Federal, Eduardo 
Menezes Meireles e equipe de auditores, 
dedicada ao processo de supervisão 
permanente da REFER.

A criação da Gerência de Riscos e 
Compliance integra as medidas que têm 
sido implementadas pela Diretoria 
Executiva para aprimoramento da 
governança corporativa, tendo em vista o 
cenário de mercado e as exigências da 
legislação, dando maior amplitude às 
ações já desenvolvidas pela Fundação.

À frente da gerência, Ricardo Teotonio 

tem mais de 20 anos de experiência em 
Fundos de Pensão, com grande parte 
desse tempo dedicado aos controles 
internos e compliance operacional e de 
investimentos. Além disso, é professor e 
coordenou cursos de MBA em gestão de 
riscos, controles internos e compliance, o 
que soma à experiência da equipe de 
gestores da Fundação.

“A base para um bom compliance é a 
disseminação dos controles internos por 
meio de treinamentos constantes. A boa 
gestão de processos, com o envolvimento 
de diretores, gestores e todos os 
empregados é crucial para o sucesso do 
trabalho. O foco dos controles para 
mitigação de riscos são os processos de 
negócio, ligados diretamente à estratégia 
e cadeia de valor da empresa. Isso, 
aliado à adoção de melhores práticas e 
casos de sucessos de benchmarks, à 
transparência por meio de normativos 
a b r a n g e n t e s  e  a c e s s í v e i s ,  à  
comunicação eficaz e ao apoio da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos, é a 
garantia de sucesso.”, enfatizou Teotonio 
na oportunidade.

Entre muitas outras vitórias a 
área jurídica da Fundação REFER 
registra mais uma conquista na 
proteção do interesse dos seus 
participantes. A Gerência de 
Administração de Contencioso da 
REFER acaba de alcançar em 
última instância, o êxito total de 
processo mais que milionário 
movido por alguns participantes 
contra a Fundação para obter 
vantagens além dos ganhos 
legalmente provisionados em 
suas aposentadorias gerando, em 
consequência aos autores 
venc idos ,  os  respec t i vos  
honorários de sucumbência.

In fe l i zmen te ,  ex i s t em,  
também, em nosso meio os 
conhecidos “zangões”,  já  
identificados por nós, que à 
semelhança do que ocorre na 
porta dos DETRANs procuram 
angariar junto aos participantes 
da REFER adesão a processos 
judiciais, em aventureiras 
tentativas de obter vantagens 
indevidas.

É importante ressaltar que 
esse tipo de comportamento, de 

se obter vantagens na justiça, 
acaba por invadir as reservas 
ma t emá t i c a s  do s  ou t r o s  
participantes da Fundação, que 
em médio prazo torna-se 
prejudicial ao próprio participante 
autor da ação, uma vez que essas 
ações oportunistas degradam o 
equilíbrio atuarial dos planos, 
cujas medidas corretivas serão 
ingratas a todos os participantes, 
verdadeiros donos da REFER, 
como já se observam em outros 
Fundos de Pensão, notadamente 
da obrigação de equaciona-
mentos dos défici ts,  que 
indiretamente reduzem bene-
fícios, prejudicando a então 
garantia das aposentadorias e das 
decorrentes e eventuais pensões 
por morte aos seus dependentes, 
dignamente pagas nestes 40 anos 
de existência da REFER.

Assim, é importante lembrar 
que cabe à Fundação, por 
pertencer a cada um dos seus 
participantes, o dever de defender 
o direito de todos contra as 
supostas e oportunistas ações 
judiciais de alguns.

O homenageado, Júlio Massayuki 
Sumida (ao centro), recebeu o 
diploma das mãos do presidente 
da Fundação REFER, Manoel 
Geraldo Costa, e Elisabete C. 
Carvalho, representando a 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM)

O homenageado, Júlio Massayuki 
Sumida (ao centro), recebeu o 
diploma das mãos do presidente 
da Fundação REFER, Manoel 
Geraldo Costa, e Elisabete C. 
Carvalho, representando a 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM)



Celebrado em 24 de janeiro, o Dia do 

Aposentado foi comemorado com uma bela 

cerimônia organizada pela Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (Abrapp) e pelo 

Sindicato Nacional das Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar (Sindapp). O 

evento, realizado na sede da Amcham, em 

São Paulo, foi marcado por diversas 

homenagens aos assistidos e deu início ao 

calendário institucional do Sistema, 

r e f o r ç a n d o  o  i m p o r t a n t e  p a p e l  

desempenhado por todas as Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar.

Diretor Social da Associação Mútua 

Auxiliadora dos Empregados da Estrada de 

Ferro Leopoldina, o aposentado Geraldo 

Silva Sobrinho foi homenageado pela 

Fundação, representando cerca de 26 mil 

assistidos da REFER. Ele recebeu o diploma 

comemorativo das mãos do assessor da 

Presidência, Almir Ferreira Gaspar, e exaltou 

a iniciativa e importância do evento, 

registrando que se sentiu muito honrado 

Você e a Ferrovia: 
participe com 
sua história!

PAIXÃO PELA FERROVIA

Ao longo das edições, temos divulgado os 
trens turísticos ainda em atividade no país. 
Nessa edição, em comemoração aos 40 anos da 
REFER, queremos fazer um movimento 
diferente de resgate da memória ferroviária, 
convidando todos os par t ic ipantes a 
contribuírem com a coluna “Paixão pela 
Ferrovia”.

Gostaríamos de ouvir sua história com a 
ferrovia, ilustrada através de uma fotografia. 
Para participar, envie um e-mail para 
comunicacao@refer.com.br ou carta à REFER 
(Rua da Quitanda, 173 sala 402 – Centro – Rio 
de Janeiro – RJ / CEP: 20091-005), aos 
cuidados da gerência de Comunicação, 
contendo texto com até 20 linhas que 
descrevam, brevemente, sua relação com a 
ferrovia ou a fotografia encaminhada.

O Conselho Editorial do informativo Expresso 
REFER, a seu critério, fará a análise dos 
materiais recebidos e escolherá, a cada edição, 
uma história a ser compartilhada.

Atenção: escolha uma foto nítida que faça 
referência a ferrovia e que apenas você apareça 
nela, evitando o uso indevido da imagem de 
terceiros. Em sua mensagem não esqueça de 
informar seu nome completo, patrocinadora, 

data de nascimento, matrícula na REFER e 
descrição da foto (onde foi tirada, data ou ano 
do registro e outras informações que achar 
interessante).

Observação: ao encaminhar o  ou a 
carta, o participante automaticamente 
estará autorizando e cedendo o direito de 
uso de imagem e do texto, gratuitamente,  
à  F u n d a ç ã o  R E F E R ,  c o m  a  
responsabilidade de que o material 
encaminhado é próprio (foto e texto), 
podendo ser publicado, a critério da 
Fundação, no informativo Expresso 
REFER e site.

e-mail

APOSENTADORIA: prepare seu futuro!
Muitas pessoas passam a vida se 

perguntando o que vão fazer na 
aposentadoria, enquanto outras evitam 
pensar no assunto. Independente da 
posição, certamente é uma decisão que 
pode trazer sentimentos de medo e 
insegurança e, por isso, muitas vezes 
levam as pessoas a continuarem 
trabalhando, mesmo não sendo esta a sua 
vontade. Além disso, o assunto também 
mexe com a aceitação da aproximação da 
velhice, outro grande desafio.

Chegar a essa fase da vida deve ser, 
acima de tudo, uma grande conquista. A 
vida não está acabando, mas começando 
uma nova etapa, como as outras tantas 
que passamos ao longo da nossa história. 
O que vai fazer diferença são as escolhas 
nesse momento.

Ter um plano de previdência é um 
grande passo para essa preparação, pois 
não temos como pensar no futuro sem o 
p lane jamento f inance i ro. Porém, 

também é necessário dedicar tempo à 
preparação daquilo que vai ocupar os 
seus dias. 

Talvez você esteja vivendo isso nesse 
momento e é importante criar um novo 
o lha r e r epensa r nas inúmeras 
possibilidades que você terá, como cuidar 
melhor de si mesmo, recuperar o tempo 
que não teve de estar mais com sua 
família, programar uma viagem que 
deixou de fazer antes, realizar os sonhos 
que foram adiados ou até esquecidos pela 
falta de tempo. Por isso, é importante ter 
um planejamento para a aposentadoria 
que envolva as diversas áreas da sua vida 
e que seja uma decisão também 
compartilhada com a família.

A vida está sempre em movimento e 
nos oferece diversas oportunidades. 
Somos nós que decidimos o que fazer com 
elas. O importante é saber que a vida é 
feita de novos começos e a aposentadoria 
é apenas mais um.

CONFIRA ALGUMAS ATIVIDADES QUE PODERÃO 

AJUDAR NESSA NOVA ETAPA DE VIDA:

ü Programe encontros com amigos;

ü Visite pontos turísticos da sua cidade;

ü Pratique um esporte;

ü Aprenda algo novo. Conhecimento nunca é 

demais;

ü Caminhe todos os dias, mesmo que seja 

apenas por 15 minutos;

ü Cuide da sua alimentação;

ü Associe-se a grupos representativos do seu 

interesse;

ü Invista em um hobby. Quem sabe ele não se 

torna uma nova fonte de renda?

ü Faça novos amigos. Cursos são excelentes 

oportunidades;

ü Dedique-se ao trabalho voluntário. São 

muitas as possibilidades de ajudar ao próximo;

ü Crie um blog para compartilhar suas 

experiências ou assuntos de interesse;

ü Programe viagens. Aproveite o tempo livre para 

pesquisar e fazer seu próprio roteiro.
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MANTENHA SEUS 
DADOS ATUALIZADOS

Para garantir que todas as informações 
e publicações emitidas pela Fundação 
cheguem até você, é importante que seus 
dados cadastrais estejam atualizados na 
REFER. Portanto, caso tenha ocorrido 
alguma mudança em seus dados 
(endereço, telefone, e-mail etc), é 
necessário informar à Fundação o quanto 
antes.

Para tanto, entre em contato com a 
Central de Relacionamento com o 
Participante (0800 709 6362), envie e-
mail para relacionamento@refer.com.br ou 
acesse o Espaço do Participante no site da 
REFER (www.refer.com.br) e informe seus 
dados cadastrais atualizados.

Garanta sua participação!

A REFER iniciou, em 14 de março, o 
processo eleitoral para renovação parcial 
dos conselhos Deliberativo e Fiscal, com a 
publicação do Edital de Eleição no Diário 
Oficial da União.

Estão abertas duas vagas, sendo uma 
para o Conselho Deliberativo e outra para 
o Conselho Fiscal, com mandatos de 
quatro anos.

O s  p a r t i c i p a n t e s  a t i v o s ,  
autopatrocinados, vinculados e assistidos 
(aposentados) habilitados, de acordo com 
o § 9 do Artigo 23 do Estatuto Social da 
REFER e do Artigo 17 do Regimento 
Eleitoral, que desejarem se candidatar, 
devem preencher os requisitos 
necessários à candidatura e atender ao 
prazo estabelecido.

Na primeira edição especial do 
informativo Expresso REFER - Eleições 
2019 (março/19), enviado apenas aos 
participantes eleitores, foram divulgados 
os procedimentos a serem adotados, 
dispostos no Regimento Eleitoral, bem 
como Cronograma Eleitoral, Modelo de 
Declaração e Formulário de Inscrição.

Na fase seguinte, serão avaliadas as 
propostas de candidatura para posterior 
divulgação dos candidatos elegíveis ao 
processo. Em junho, será emitido o Kit de 
Votação, instruções sobre como votar e a 
segunda edição especial do informativo 
Expresso REFER – Eleições 2019, 
oportunidade em que os eleitores poderão 
escolher seus candidatos (um para cada 

conselho) e encaminhar através de 
envelope próprio pelos Correios.

Lembramos que beneficiários e 
pensionistas de todos os Planos, além dos 
participantes ativos e assistidos do Plano 
REFER, não participam do processo, 
conforme determina o Estatuto Social da 
Fundação.

Acompanhe todas as informações 
pertinentes ao processo eleitoral também 
pelo site da REFER (www.refer.com.br), 
no l ink “Eleições 2019”. Mais 
informações sobre o processo poderão ser 
o b t i d a s  a t r a v é s  d o  e - m a i l  
eleicoes2019@refer.com.br

Processo eleitoral para escolha de 
Conselheiros está em andamento

RELATÓRIO ANUAL 2018 SERÁ DIVULGADO EM ABRILRELATÓRIO ANUAL 2018 SERÁ DIVULGADO EM ABRIL

Até o final de abril, a Fundação 

disponibilizará no site o Relatório Anual 

2018, nas versões completa e resumida. O 

Relatório é uma publicação de grande 

i m p o r t â n c i a  p o r  a p r e s e n t a r ,  

detalhadamente, informações sobre as 

atividades da Fundação, com a prestação 

de contas do exercício anterior e medidas 

tomadas no decorrer da gestão, em relação 

ao seu patrimônio.

Conforme Instrução nº 13 da Previc, as 

Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPCs) foram dispensados 

do envio do Relatório Anual na forma 

impressa. No entanto, como nos demais 

anos, a publ icação permanecerá 

disponível – nas versões resumida e 

completa – no site da Fundação 

(www.re fe r.com.br ) ,  podendo ser 

acessada a qualquer momento. O 

participante ou assistido que desejar 

receber o Relatório impresso poderá 

sol ic i tá- lo através da Central de 

Relacionamento ao Participante, pelo 

telefone 0800 709 6362 ou pelo e-mail 

relacionamento@refer.com.br
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