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Comitê Gestor apresenta resultados do primeiro semestre
O objetivo é melhorar a prestação de serviços aos participantes e os processos internos

Todas as áreas da REFER se reuniram no fi m 
do mês de agosto para apresentar suas ações 
e resultados no primeiro semestre de 2019. O 
Comitê Gestor da Fundação congrega as gerências 
para interagir, alinhar e compartilhar decisões, 
visando melhorar a prestação de serviços aos 
participantes. “Em fevereiro, a REFER completou 
40 anos. Além de comemorar a data, buscamos 
entregar efi ciência, ética e transparência a quem 
nos confi ou a administração de seus recursos 
para o futuro”, destaca o diretor-presidente, 
Manoel Geraldo Costa.

Entre as atividades realizadas no período 
estão o reforço da equipe de atendimento, com 
novos operadores e recepcionista, além de um 
trabalho específi co para agilizar as respostas 
de e-mails encaminhados pelos contribuintes 
e benefi ciários dos planos. O meio de 
contato mais utilizado pelos participantes é 
o telefone, por isso desde maio a Central de 
Relacionamento passou a receber também 
ligações de celulares, que hoje já representam 
30% do total de chamadas.

A aproximação com o público da Fundação 
foi destacada na realização de palestras na 
patrocinadora CBTU, no Nordeste, que resultaram 
na entrada de novos participantes e no aumento 
de contribuições dos atuais empregados ativos, 
além de orientar participantes que aderiram ao 
PDV da patrocinadora.

Os planos para o segundo semestre de 
2019 incluem a realização de mais palestras 
e o avanço nos estudos sobre novos produtos, 
como um plano de previdência destinado aos 
familiares dos participantes. Para viabilizar 

este projeto, gestores da Fundação estão 
conhecendo de perto a experiência de outras 
entidades de previdência complementar 
fechada e consultando a associação do 
segmento (Abrapp) sobre o tema.

MELHORIA DE PROCESSOS
Internamente, a REFER tem trabalhado para 

aprimoramento de todos os seus processos, com 
revisão da sua matriz de riscos e seus controles 
internos, passando ainda pela atualização 
das normas e procedimentos com foco nas 
melhores práticas de governança corporativa. 
Alguns destaques foram a criação do Comitê 
Executivo de Cotação e atualização de norma de 
contratação de serviços e aquisição de bens.

Diante da dinâmica do mercado, a 
implantação do programa de treinamento 
para o corpo técnico da Fundação tem sido 
importante por contribuir com a atualização, por 
promover debates e gerar mudanças na cultura 
interna. Elas também impactam na defi nição 
de critérios para seleção e amostra de fundos 
de investimentos, de acordo com a legislação 
específi ca para o setor e baseados não apenas 
na performance, mas também em critérios 
qualitativos e de compliance. O objetivo é obter 
uma alocação efi ciente dos ativos na carteira e 
adequar as estratégias de investimentos e gestão 
de riscos, com segurança e rentabilidade para os 
planos administrados.

Retorno de 13,1% dos investimentos da REFER no primeiro 
semestre é um dos melhores do setor

RESULTADO É MAIS QUE O DOBRO DA META ATUARIAL E DO QUE A MÉDIA DOS DEMAIS PLANOS DE PREVIDÊNCIA FECHADA

Com uma estratégia de investimentos baseada 
na renda fi xa, especialmente em títulos públicos, a 
Fundação REFER obteve rentabilidade de 13,1% 
no primeiro semestre de 2019. É um dos melhores 
resultados entre as entidades de previdência 
complementar fechada para o período. 

Os ganhos do primeiro semestre representam mais 
do que o dobro da meta atuarial, de 5,23%, e do 
que a média de retorno de outros planos, de 5,81%, 
segundo a consultoria Aditus. Nos últimos 12 meses, 
a rentabilidade acumula 25,71%, mais do que duas 
vezes a média do setor, de 11,27%, e quase três vezes 
a meta atuarial no período, de 9%.

A carteira de investimentos global da Fundação 
tem 86,7% aplicados em renda fi xa, concentrada em 

títulos públicos, e outros 9,70% em imóveis. Embora o 
mercado esteja mudando o foco para a renda variável, 
como o investimento em ações, a análise da REFER é de 
que a estratégia conservadora continua sendo a melhor 
alternativa para o perfi l de seus participantes, com 
maioria de aposentados e pensionistas. “É fundamental 
ter segurança para cumprir os compromissos de 
longo prazo, garantindo o pagamento de benefícios 
como fi zemos nos últimos 40 anos”, explica o diretor 
fi nanceiro Carlos Alberto Pinto da Silva. E o retorno tem 
sido compensador: somente as aplicações de renda fi xa 
da Fundação ganharam 15,24% nos primeiros seis 
meses deste ano. Como comparação, investimentos 
no mercado em fundos CDI, como os disponíveis nos 
bancos, valorizaram 3,07%.

COMPARE A RENTABILIDADE
(JANEIRO A JUNHO - 2019)

META ATUARIAL DA REFER

5,23%

5,81%

13,1%

MÉDIA DE OUTROS PLANOS* 

* Consultoria Aditus

INVESTIMENTOS DA REFER  

Coordenador do comitê, Almir Gaspar, 
ressalta a importância dos encontros
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MENSAGEM MENSAGEM MENSAGEM 
DA DIRETORIADA DIRETORIADA DIRETORIA

Mais de 6 mil ferroviários e metroviários se 
mobilizaram para escolher seus novos representantes 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação. 
Somados aos membros indicados pelas patrocinadoras, 
a REFER tem agora colegiados parcialmente renovados 
e igualmente engajados na missão de conduzir a 
instituição pelos próximos quatro anos. 

Temos orgulho em ter realizado um pleito com 
participação expressiva e sem qualquer tipo de 
questionamento. E com total transparência desde a 
candidatura até a apuração, exatamente como deve 
ser. Resultado de um trabalho intenso da equipe da 
Comissão Eleitoral, com o apoio da auditoria interna e 
também de uma empresa de auditoria independente. 
Os votos foram enviados de praticamente todos os 
Estados brasileiros, à exceção do Acre, o que nos faz 
ter certeza de que a vontade de nossos participantes 
foi exercida. Confi ra os resultados completos na 
página 5 do Expresso REFER e no site da Fundação 
(www.refer.com.br).

Por decisão do Conselho Deliberativo, a diretoria 
executiva da Fundação REFER foi reconduzida. Após 
a complementação do mandato anterior, a nova gestão 
terá até agosto de 2023 a responsabilidade de dar 
continuidade à missão de manter a estabilidade e os 
bons resultados aos planos administrados, adotando 
as melhores práticas de governança corporativa e 
prestando serviços de qualidade aos participantes.

Com objetivo de ambientar os conselheiros eleitos e 
indicados, foi realizado, em setembro, o Seminário de 
Integração de Conselheiros, onde os novos membros 
foram recepcionados e puderam conhecer as principais 
informações estratégicas da Fundação, sua estrutura 
organizacional e atuação de cada gerência.

Os dados relativos ao primeiro semestre, apresentados 
pelo Comitê Gestor (página 2 deste informativo), 

demonstram a intensidade dessas ações. Houve reforço 
no relacionamento com os ativos e assistidos, além de 
incremento nas atividades internas, com a melhoria de 
processos. Os impactos podem ser medidos também 
pelo desempenho dos investimentos da Fundação, que 
nos primeiros seis meses do ano atingiram rentabilidade 
muito superior à média de outros planos de previdência 
fechada e demais aplicações do mercado. Sozinhos, os 
ganhos com investimentos não são sufi cientes para 
o total equilíbrio fi nanceiro da Fundação, que ainda 
depende do recebimento da dívida da CBTU, mas 
mostram que a REFER está fazendo a sua parte em 
busca da recuperação. Confi ra na página 2.

Assim como a instituição, os participantes também 
devem estar atentos às suas reservas fi nanceiras para 
o futuro. Principalmente neste momento de reforma 
da Previdência Social, é fundamental reavaliar se as 
contribuições ao plano complementar estão adequadas 
à renda desejada para a aposentadoria. Isso vale 
mesmo para quem está se desligando da patrocinadora, 
já que há maneiras de manter seus benefícios e sua 
proteção diante de um cenário econômico instável. 
Nesta edição, o leitor encontra orientações sobre 
ambos os temas nas páginas 7 e 8. Essa tomada de 
decisão precisa estar baseada em informações, por 
isso o participante conta com o apoio de nossa equipe 
da Central de Relacionamento e de pessoas como a 
Sandra Lordsleem, representante da REFER no Recife, 
veja na página 9.

Quando falamos de futuro, obviamente não pensamos 
apenas no aspecto fi nanceiro, mas também o da saúde 
e qualidade vida. Veja na página 10 as informações 
sobre como doar sangue e medula óssea, contribuindo 
para salvar vidas. E confi ra na página 11 uma alternativa 
de passeio de trem e uma divertida história da ferrovia 
contada por um de nossos participantes. Boa leitura!

ELEIÇÕES COM TRANSPARÊNCIA EXERCEM 
A VONTADE DOS PARTICIPANTES
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NOVOS CONSELHEIROS TOMAM 
POSSE E DIRETORIA É RECONDUZIDA

Eleições para conselhos tiveram mais de 6 mil votos; 
representantes e diretoria assumem mandato de 2019 a 2023 

Tomaram posse no dia 2 de setembro de 2019, 
no Rio de Janeiro, os novos integrantes do Conselho 
Deliberativo (CODEL) e Conselho Fiscal (COFIS) da 
Fundação REFER. Eles assumem um mandato de 
quatro anos com a missão de orientar a Fundação 
para um novo momento de sua história de quatro 
décadas, cada vez mais focada no participante e 
com uma gestão baseada nas melhores práticas de 
governança corporativa.

Os Conselhos são formados por representantes 
indicados pelas patrocinadoras e eleitos pelos 
participantes. Para o CODEL, a RFFSA/União indicou 
como membro titular Claudio Marcio Bellini dos 
Santos, tendo como suplente Carlos Van Junior. Pela 
CENTRAL Logística, o titular será Nilton Vassimon 

da Silva e sua suplente, Neuza Maria Gonçalves 
Cotinhola. No COFIS, a RFFSA/União indicou 
Aurélio Moura Chagas como membro efetivo, tendo 
como suplente Jean de Almeida Neves.

ELEIÇÕES COM GRANDE PARTICIPAÇÃO
Entre os representantes eleitos pelos 

ferroviários e metroviários participantes da 
Fundação REFER, a participação feminina foi 
marcante: as duas únicas mulheres candidatas 
venceram o pleito. Com 2.120 votos, Maria das 
Flores de Jesus Ferreira assume uma cadeira no 
Conselho Deliberativo, enquanto no Conselho 
Fiscal a vaga foi ocupada por Sonia Caldas 
Vianna, com 2.788 votos. Seus suplentes são 

Geraldo de Castro Filho, no CODEL, e Valmir dos 
Santos no COFIS.

A signifi cativa participação - foram 6.095 
votos, vindos de 26 Estados brasileiros - refl etem 
o empenho da Fundação em tornar as eleições 
transparentes e acessíveis. Cerca de 17 mil kits 
- contendo cédulas de votação, carta-resposta 
e instruções - foram enviados para a residência 
dos participantes. Durante a apuração, de 5 a 9 
de agosto, os resultados parciais foram sendo 
divulgados no site da REFER, e a contagem foi 
acompanhada presencialmente por candidatos e 
fi scais credenciados. Todo o processo foi conduzido 
pela Comissão Eleitoral, com o acompanhamento 
da auditoria interna e por empresa de auditoria 
independente, resultando em uma eleição segura e 
sem questionamentos. 

Na cerimônia de posse, a presidente do 
CODEL, Renata Mary Teti de Vasconcelos, 
agradeceu aos antecessores no colegiado: Flávio 
Rabello (RFFSA), Marcelo Onida (CENTRAL 
Logística) e Aildo Paiva (CENTRAL Logística), 
além dos conselheiros fi scais José Luiz Petrini 
(RFFSA) e Dayse Ribeiro (CENTRAL Logística).

Ela destacou o papel fundamental destes 
órgãos administrativos para o fundo de 
pensão. “2018 foi um ano de difi culdades 
para a Fundação, mas os conselhos 
mantiveram o equilíbrio, trabalhando de 
forma coesa e com o verdadeiro espírito de 
trabalho em equipe”, afi rmou.

O Conselho Deliberativo da REFER 
reconduziu os três diretores executivos 
da Fundação para continuarem o trabalho 
no período de setembro de 2019 a agosto 
de 2023. Manoel Geraldo Costa, Diretor-
Presidente, Fernando João Abelha Salles, 

Diretor de Seguridade, e Carlos Alberto Pinto 
da Silva, Diretor Financeiro, foram escolhidos 
por processo seletivo, após o afastamento 
da diretoria anterior, para completar os 
mandatos encerrados em agosto de 2019.

Com a recondução, eles reafi rmam a 

missão de manter a estabilidade da REFER, 
com melhorias de governança corporativa 
que permitam à entidade manter o equilíbrio, 
prestar serviços e honrar os compromissos 
com seus participantes como tem feito nos 
últimos 40 anos.

Continuidade do trabalho

Diversidade: mulheres participam 

da alta administração da REFER
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RESULTADO FINAL DA VOTAÇÃO
Diversidade: mulheres participam 

da alta administração da REFER

Conselheiros eleitos e indicados assinam o Termo de Posse:
1-Nilton Vassimon (CODEL); 2-Neusa Cotinhola (suplente); 3-Claudio Marcio Bellini (CODEL); 

4-Carlos Van Junior (suplente); 5-Flores Ferreira (CODEL); 6-Aurélio Chagas (COFIS); 
7-Jean Neves (suplente); 8-Sonia Vianna (COFIS); 9-Valmir dos Santos (suplente)

Todas as etapas do processo 
eleitoral foram auditadas 

por empresa independente, 
além do acompanhamento 
da auditoria da Fundação.

CODEL COFIS
Nome Eleitoral Nome Eleitoral

GERALDO CASTRO FILHO
DR. VALMIR DOS SANTOS

Flores Ferreira (Membro Efetivo)
Sonia Vianna (Membro Efetivo)

REGINALDO OLIVEIRA

HÉRCULES RAFAELJONAS CÂNDIDO SILVA

JAIRO LEITE FAVÁRIO

NULO

NULO

FLORES FERREIRA SONIA VIANNA

ALFREDO CUNHA

PAULO CÉSAR OLIVEIRA

Geraldo Castro Filho (Membro Suplente) Dr. Valmir dos Santos (Membro Suplente)

PAULO LEITE

WILSON BOCÃO MQT ADV

BRANCO

BRANCO

TOTAL
TOTAL

2120 2788

Votos Votos

609

1204
469

262

31

59

6095
6095

1302
1336

538

671283

246

235

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CANDIDATOS ELEITOS
CANDIDATOS ELEITOS
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Caso você tenha feito o cadastro mas se esqueceu da senha, entre em contato com a Central de Relacionamento (0800 709 6362)

Presidente apresenta 
REFER ao novo colegiado
EM SEMINÁRIO, MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO 
CONHECERAM A ESTRUTURA, RESULTADOS E PLANOS DA FUNDAÇÃO

Novos integrantes dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Fundação REFER 
foram recepcionados em um seminário, no 
qual os diretores e gerentes apresentaram 
as principais informações estratégicas da 
Fundação.

Durante o encontro, foi mostrada 
a estrutura organizacional da REFER 
atualmente, com destaques da atuação de 
cada gerência, e os ganhos administrativos 
com medidas como a criação do comitê para 
contratação de bens e serviços.

No aspecto fi nanceiro, foi abordada a 
rentabilidade e a situação dos recursos 
garantidores de cada um dos planos 
administrados. De janeiro a julho de 
2019, a carteira global de investimentos 
da REFER acumulou retorno de 14,48%, 
muito superior à meta atuarial, de 5,81%, 
e à média de outros fundos de pensão do 
mercado, de 6,70%. E no período de 12 
meses, o retorno acumulado foi de 23,90%, 
com meta atuarial de 8,83% e mediana em 
10,63%.

O presidente Manoel Geraldo Costa 
também debateu com os conselheiros as 
prioridades e expectativas da gestão para 
o segundo semestre e o ano de 2020. 
Entre elas, os conselheiros conheceram 

a estratégia da Fundação para o equilíbrio 
atuarial dos planos com défi cit, que está 
ligada ao recebimento da dívida da CBTU.

Os conselheiros tiveram acesso também 
aos quantitativos de participantes ativos, 
assistidos e benefi ciários de cada patrocinador 
– que somam 28,9 mil participantes – além 
dos pagamentos concedidos nos primeiros 
sete meses de 2019. O seminário tratou 
ainda dos novos serviços lançados aos 
participantes, como o recebimento de 
chamadas via celular no 0800 e o novo site.

O presidente agradeceu o antigo 
colegiado, que conduziu, com extrema 
efi ciência, as ações executivas da 
Fundação, no período de maio a 
novembro de 2018 e disse esperar pela 
mesma sinergia e colaboração entre 
os Conselhos e a diretoria que houve 
no mandato anterior. “Tenho a honra 
e a satisfação de trabalhar com esta 
equipe e pelo ambiente de harmonia 
que vivemos hoje, com serenidade e 
transparência”, ressaltou.

REFER ao novo colegiado

O presidente Manoel Geraldo Costa fala de estratégia, 
prioridades e expectativas da Fundação
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Aumente sua contribuição e tenha mais renda no futuro
COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CRESCE A IMPORTÂNCIA DE MELHORAR SUAS RESERVAS 
PARA A APOSENTADORIA

Com a reforma do regime geral de 
Previdência Social, será preciso trabalhar 
por mais tempo para ter direito a 
aposentadoria e mesmo assim o valor do 
benefício poderá ser reduzido. A melhor 
alternativa para um futuro mais tranquilo é 
aumentar desde já as reservas fi nanceiras 
e a previdência complementar é um dos 
caminhos. Para quem já é participante da 
REFER, é um bom momento para revisar 
as suas contribuições ao plano e adequar 
o percentual à sua expectativa de renda ao 
se aposentar.

Para calcular se a sua contribuição 
hoje é sufi ciente para seus projetos 
futuros, acesse o simulador de benefícios 
no Espaço do Participante, pela internet 
(www.refer.com.br). Lá você consegue 
prever quanto irá receber de renda fi xa 
ou vitalícia de acordo com o valor da sua 
contribuição mensal ao longo dos anos. 
Outra alternativa é entrar em contato com 
a Central de Relacionamento (0800 709 
6362) onde nossos atendentes poderão 
indicar o percentual mais indicado, 

inclusive considerando os limites de 
aportes da patrocinadora de acordo com o 
regulamento do seu plano.

Além das contribuições mensais, 
também é possível aumentar o saldo das 
contas na REFER por meio de aportes 
suplementares para melhorar sua poupança 
para a aposentadoria.

“A diferença entre investir no seu 
plano na REFER ou outra aplicação em 
banco é que somos uma Fundação com 
boa rentabilidade e sem fins lucrativos, 
ou seja, o custo para o investidor é baixo 
e o retorno é muito positivo”, explica o 
diretor de Seguridade, Fernando Abelha. 
Ele cita que às vezes o empregado tem 
melhoria no salário e se esquece de 
adequar a contribuição para ter renda 
compatível quando parar de trabalhar. “O 
quanto antes se começa a poupar, mais 
chances de ter uma vida confortável. 
Com o passar dos anos, é preciso 
refazer os cálculos para aproveitar 
todos os benefícios da sua previdência 
complementar”, completa.

AUMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL
Entre em contato com a Central de Relacionamento 

ou encaminhe seu pedido por escrito, clicando no link 
‘Contato’ no site da Fundação. Para as patrocinadoras 
CBTU, CENTRAL, CPTM, CTB, Metrofor, RioTrilhos e 
REFER, as mudanças podem ser feitas em qualquer 
período do ano. O novo valor será cobrado na folha 
de pagamento. Apenas na RFFSA os aumentos de 
contribuição são feitos durante o mês de janeiro, 
excetuando-se a contribuição voluntária, que poderá 
ser solicitada a qualquer momento. Mas nada impede 
que você adiante seus cálculos e se prepare para 
começar o ano com um novo planejamento fi nanceiro.

CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR

Para os participantes do Plano CV, a qualquer época 
do ano poderá ser solicitado boleto para pagamento da 
contribuição suplementar com o objetivo de melhorar 
o resultado no saldo de contas, e, consequentemente, 
no valor do benefício. Solicite também pela Central de 
Relacionamento ou pelo site. Será emitido um boleto a 
ser pago pelo participante em qualquer banco.

COMO SOLICITAR

cerca de 5 mil já se cadastraram no novo Espaço do Participante na internet

Mesmo quem já tinha 
acesso ao site antigo 

precisa renovar o cadastro 
para fazer simulações e 

consultas na internet 

Quase 5 mil pessoas já se cadastraram 
no novo site da Fundação REFER para ter 
acesso ao Espaço do Participante, pelo 
computador ou celular. Pela internet, 
a qualquer hora e local é possível 
fazer a simulação de benefícios e de 
empréstimos, além de consultar o seu 
extrato de conta, as contribuições pagas, 
imprimir o informe de rendimentos para 
o Imposto de Renda e obter informações 
básicas do plano, como o regulamento, 
a demonstração atuarial e a política de 

investimentos. No Espaço do Participante, 
você também consegue atualizar seus 
dados cadastrais, como endereço, telefone 
e e-mail. Participante da CPTM (Plano 
BD) deverão requerer suas simulações 
de aposentadoria apenas pela Central de 
Relacionamento (0800 709 6362 ou 
relacionamento@refer.com.br).

Desde março, o site da REFER funciona 
em uma plataforma mais moderna, por 
isso é preciso fazer seu cadastro mesmo 
que você já tivesse acesso ao site antigo.

Caso você tenha feito o cadastro mas se esqueceu da senha, entre em contato com a Central de Relacionamento (0800 709 6362)

SIGA ESSES PASSOS:

No campo 
Login, 

insira o seu 
número de 

CPF (apenas 
números, 

sem pontos 
ou traço)

1º 2º 3ºPara o primeiro acesso, 
use como senha a sua 

data de nascimento (no 
formato DDMMAAAA, ou 

seja, dois dígitos o dia, 
dois dígitos para o mês, 

e quatro para o ano, sem 
barras de separação)

Por questões de segurança, 
troque a senha padrão da data 

de nascimento por outra de sua 
preferência. Pode ser também a 
mesma senha que você utilizava 

no site antigo. Pronto! Agora é só 
acessar o Espaço do Participante 

com seu CPF e a nova senha



Vai se desligar da empresa? 
Conheça as suas opções na previdência
Participante pode continuar na REFER até obter 
a aposentadoria, ou escolher outra alternativa

Mesmo ao se desligar da empresa 
patrocinadora da REFER, o participante 
pode manter seu Plano de Benefícios e 
continuar a poupar para a aposentadoria. 
Veja as opções e escolha a melhor para o 
seu caso.

O primeiro passo é verifi car, no 
regulamento do plano, se você já está 
elegível a requerer a aposentadoria pela 
Fundação. Para isso, acesse o Espaço do 
Participante, no site da REFER (www.
refer.com.br), e clique em Consulta. 
Aproveite também para fazer a simulação 
do cálculo do seu benefício, para ajudar 
na tomada de decisão.

Caso ainda não esteja apto a se 
aposentar ou queira se manter vinculado 
à REFER, conheça as alternativas 
oferecidas pelo seu Plano de Previdência: 

AUTOPATROCÍNIO
Permite manter o benefício da 

aposentadoria na REFER nas mesmas 
condições de quando era empregado, 

desde que o participante assuma 
integralmente o pagamento das 
contribuições - suas e da patrocinadora 
- inclusive as coberturas de risco e a 
taxa administrativa. É possível também 
aumentar o percentual de contribuição, 
para aumento do saldo de contas.

BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
O participante permanece vinculado 

ao Plano de Benefícios, mas sem realizar 
contribuições mensais, pagando apenas 
a taxa administrativa. O saldo de contas 
continua tendo a mesma rentabilidade 
dos investimentos da REFER, mas sem 
receber contribuições da patrocinadora. 
Após o cumprimento das carências 
exigidas, poderá requerer o benefício de 
aposentadoria.

PORTABILIDADE
Com pelo menos 36 (trinta e seis) meses 

de contribuição ao plano, o participante 
pode transferir 100% das suas aplicações 

pessoais, mais o saldo parcial dos aportes 
realizados pela patrocinadora, para outra 
entidade de previdência complementar 
- aberta ou fechada. Ao escolher essa 
opção, as próprias entidades fazem a 
transferência de recursos, sem qualquer 
cobrança de taxa.

RESGATES
Também é possível resgatar o saldo do 

plano, lembrando que o valor está sujeito 
ao Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF) de acordo com o regime tributário 
escolhido pelo participante.

Participantes do Plano BD da CPTM 
podem sacar 100% de suas próprias 
contribuições ao plano, atualizadas pela 
infl ação (INPC). Já os integrantes do Plano 
CV, podem resgatar as suas contribuições 
pessoais e de transferência - caso tenham 
migrado do plano BD - juntamente 
com um percentual da transferência e 
dos aportes feitos pela patrocinadora, 
conforme quadro abaixo:

Idade
(na data de cessação do contrato 

de trabalho do participante ativo ou 
vinculado, ou de desistência voluntária 

do participante autopatrocinado)

Todas as idades

Previdência REFER

1% (um por cento) por ano de 
serviço, até o máximo de 20% 

(vinte por cento)

Somente para os que tem 
acima de 40 anos

Acima de 
40 (quarenta) anos

Além do percentual anterior, mais 
4% (quatro por cento) por ano 
em que a idade do participante 

superar os 40 anos, até o máximo 
de 30% (trinta por cento)

20% (vinte por cento) mais 
1% (um por cento) por ano de 
serviço, desde que superior a 
10 anos, até o máximo de 35% 

(trinta e cinco por cento)

% dos aportes 
da patrocinadora
(sobre o saldo de Conta de 

Contribuição da Patrocinadora)

% da migração 
da patrocinadora
(sobre o saldo de Conta de 

Transferência da Patrocinadora)
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Um legado de informação que 
muda a vida das pessoas

REPRESENTANTE DA REFER NO NORDESTE, SANDRA LORDSLEEM DA SILVA 
DEMONSTRA AOS PARTICIPANTES A IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Prestes a completar 33 anos de trabalho na 
REFER, Sandra Lordsleem da Silva mantém a 
motivação de atender aos participantes da região 
Nordeste em todas as questões sobre a previdência 
complementar da Fundação. Instalada em uma 
sala da patrocinadora CBTU, no bairro Areias, 
no Recife, ela orienta sobre simulação de 
aposentadoria e acesso aos benefícios em caso 
de auxílio-doença, acidentes de trabalho, pensão 
e pecúlio, entre outros temas.

A representante também atua proativamente, 
ao manter contato próximo com os profi ssionais 
de recursos humanos, psicólogos e assistentes 
sociais da CBTU, além de realizar palestras 
e viajar para as capitais e cidades do interior 
de Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. O objetivo é sempre explicar 
aos novos concursados e aos empregados que 
ainda não são participantes as vantagens de 
contribuir para o futuro. “Previdência privada 
é importante para a família, não só para o 
empregado, já que na falta dele é a família 
quem recebe o benefício. É um complemento 
ao INSS, tem contribuição da empresa e ainda 
desconto no Imposto de Renda”, destaca. No 
primeiro semestre, em um ciclo de palestras 
com a diretoria de Seguridade pelo Nordeste, 
foram obtidas dezenas de adesões.

Mesmo em períodos de redução do quadro 
de pessoal na patrocinadora, seu papel é 
demonstrar a importância de dar continuidade 
ao benefício. “Ao sair da empresa, ele pode 
manter a previdência e será um diferencial 
quando ele mais precisar”, lembra, ressaltando 
a confi abilidade da REFER, que em 40 anos 
jamais atrasou o pagamento de benefícios.
Ela faz questão de estar disponível, escutar 

as dúvidas e até de indicar uma consulta aos 
cônjuges e fi lhos para ajudar na decisão. “Temos 
que ter esse carinho e cuidado. Aqui chegam 
pessoas em momentos frágeis, quando estão 
doentes ou perderam um parente que trabalhava 
na empresa”, explica.

Hoje como analista previdenciária, Sandra 
faz planos para o futuro. Pós-graduada em 
administração e marketing, ela também se 
formou em psicologia e aprendeu acupuntura. 
Pretende ter seu próprio consultório e clinicar 
quando encerrar sua jornada na REFER. E quer 
deixar como legado a informação: “Nosso papel 
é chegar perto e prestar um bom serviço, para 
que o funcionário tome a melhor decisão. Um 
participante esclarecido não tomará uma atitude 
errada”, conclui.

Você que é do Nordeste também 
pode tirar suas dúvidas com ela!

SANDRA LORDSLEEM DA SILVA

Rua José Natário 478, sala 4

Edifício do Metrorec - Bairro Areias

Recife – PE

Tels.: (81) 3254-8337 

Fax: (81) 2102- 8645

E-mail: sandra@refer.com.br

Horário de Atendimento: 8 às 17 horas

Sandra em atendimento ao participante da 
CBTU, Otávio Augusto Muniz Pacheco

Tarifa de 2,77 reais 
é zero para bancos 

conveniados
Veja como fi car isento da tarifa 

cobrada pelo depósito do 
benefício, que é diferente do 

pacote de serviços
Participantes da REFER que recebem 

benefícios pelo Santander, Bradesco e Banco 
do Brasil estão isentos da tarifa de 2,77 
reais deduzida sobre o valor do pagamento. 
Essa tarifa não tem relação com o pacote 
de serviços que os bancos cobram de seus 
correntistas. Os 2,77 reais são cobrados pelos 
bancos que não são conveniados e destinam-
se a cobrir despesas administrativas para 
efetuar o depósito dos pagamentos. Aqueles 
que optarem por receber o pagamento da 
sua aposentadoria ou pensão por um dos 
bancos conveniados à Fundação (Santander, 
Bradesco e Banco do Brasil), estarão isentos 
dessa cobrança.

Para quem já é correntista destes bancos, 
não é necessário nenhuma mudança, pois 
a tarifa não é cobrada. Portanto, se você 
é assistido ou benefi ciário e quer se isentar 
desta cobrança, poderá mudar sua conta para 
receber os pagamentos em um dos bancos 
conveniados. Veja no quadro como fazer:
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Nunca se sabe quando alguém irá precisar 
de uma doação de sangue para se manter 
vivo. Por isso é tão fundamental o papel dos 
bancos de sangue, que coletam e armazenam 
o material, enviado aos hospitais em casos 
de emergência e tratamentos de pacientes 
graves. Da mesma forma, a medula óssea é 
essencial para dar uma chance de recuperação 
a pacientes com leucemias, linfomas, doenças 
autoimunes, alguns tipos de câncer e diversas 
outras doenças.

Doar é um ato de amor e os participantes 
da REFER também podem ajudar. No caso 
da doação de medula, é necessário ter no 
máximo 55 anos de idade. Atualmente, 3.295 
participantes tem até 55 anos, a maior parte 
deles na patrocinadora CBTU e na RFFSA. 
Mas em todas as empresas há participantes 
nessa faixa etária. Saiba como fazer.

Mais de 3 mil participantes da REFER podem salvar vidas
Pessoas em boas condições de saúde estão aptas a doar sangue e medula óssea. Saiba como ajudar

PARA DOAR SANGUE

Como fazer?

Procure o Banco 
de Sangue mais 
próximo em sua 

cidade

Em centro 
cirúrgico, sob 

anestesia 
peridural ou 

geral

A medula é 
re� rada do 
interior dos 

ossos da bacia, 
por meio de 

punções

Internação
24 horas

Procedimento 
dura 

90 minutos

• Ter entre 16 e 69 anos
• Pesar mais de 50kg
• Não estar com febre, gripe ou resfriado
• Grávidas e mulheres no pós-parto
• Estar alimentado
• Não tenha consumido alimentos gordurosos 3 horas antes
• Ter dormido pelo menos 6 horas nas úl� mas 24 horas

• Ter entre 18 e 55 anos de idade
• Estar em bom estado de saúde
• Não ter doença infecciosa ou incapacitante
• Não ter doença neoplásica (câncer), hematológica                  

(do sangue) ou do sistema imunológico

Apresente 
documento ofi cial 
com foto (menores 

de 18 anos só 
podem doar com 
consen� mento 

formal dos 
responsáveis

O procedimento é 
simples, rápido e 

totalmente seguro. 
Não há riscos para 

o doador, pois 
nenhum material 

de coleta
 é reu� lizado

participantes tem até 55 anos, a maior parte 
deles na patrocinadora CBTU e na RFFSA. 
Mas em todas as empresas há participantes 
nessa faixa etária. Saiba como fazer.

Quem pode doar?

Quem pode doar?

Como se tornar um doador?

Como é feita a doação após a compatibilidade?

Para se tornar um doador, basta comparecer ao Hemocentro da sua cidade informando 
seu interesse. Será feita a coleta de 10ml de sangue e, a par� r daí, seus dados serão 
incluídos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). 
A doação só ocorre quando existe compa� bilidade com algum paciente.

PARA DOAR MEDULA ÓSSEA

Fontes: Ministério da Saúde e Redome 
(Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea)
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De trem para um pedaço da Inglaterra logo ali em São Paulo

CPTM amplia número de passeios pela arquitetura britânica da Estação da Luz, na capital,até a vila de Paranapiacaba, na região metropolitana

Desde o início de setembro, a CPTM, 
uma das patrocinadoras da REFER, ampliou 
o número de viagens do Expresso Turístico 
Paranapiacaba. Além de todos os domingos, as 
saídas também ocorrerão em alguns sábados, 
com três frequências a mais a cada mês. São 
novas oportunidades para conhecer um pouco 
da arquitetura inglesa presente desde o ponto de 
partida, a Estação da Luz, na capital paulista, 
até a vila de Paranapiacaba, em Santo André, 
na região metropolitana.

Iniciado há uma década, o projeto Expresso 
Turístico visa demonstrar o desenvolvimento 
econômico promovido pelas ferrovias no Estado, 
a partir da segunda metade do século XIV. O 
trajeto Luz-Paranapiacaba percorre 48 km pela 
atual Linha 10-Turquesa, em cerca de 1h30. 
São dois carros de passageiros da década de 
60, de aço inoxidável, fabricados pela Budd-
Mafersa. Eles foram cedidos pela Associação 
Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e 
restaurados pela CPTM. A locomotiva é uma 

ALCO RS-3 de 1952, de fabricação canadense, 
movida a diesel.

Tombada pelos órgãos de preservação do 
município, Estado e União, a Estação da Luz 
foi projetada pelo arquiteto britânico Charles 
Henry Driver, que desenhou diversas estações 
ferroviárias na Europa, e inaugurada em 1867. 
A Estação de Paranapiacaba foi erguida no 
mesmo ano pela São Paulo Railway, que fazia 
o transporte por estrada de ferro de carga e 
passageiros entre o interior, capital e litoral 
paulista.

Ao chegar, agências de turismo oferecem 
roteiros guiados - os valores não estão inclusos 
no bilhete do trem - pelas ruas históricas e 
construções inspiradas em vilas inglesas, como 
o Relógio da Estação, o Museu Castelinho e as 
antigas Ofi cinas de Paranapiacaba. Também 
há opções de trilhas ecológicas na Serra do 
Mar. Como a composição conta com vagão 
bicicletário, outra opção é levar a sua e fazer 
um passeio sobre duas rodas.

ONDE COMPRAR: Nas bilheterias da Estação da 
Luz (em São Paulo) ou da Estação Celso Daniel 
(em Santo André), todos os dias, das 9h às 18h.

VALORES: R$ 50 por pessoa, ida e volta, saindo 
da Estação da Luz, ou R$ 44, saindo de Santo 
André. Há descontos progressivos de acordo 
com o número de passageiros. Também é 
possível levar bicicletas, por R$ 7 adicionais 
cada (ida e volta), e descontos progressivos 
para mais unidades. Pagamentos somente em 
dinheiro.

VALORES: Às 8h30 na plataforma 4 da Estação 
da Luz, com parada em Santo André por volta 
das 9h. Retorno às 16h30 saindo da Estação de 
Paranapiacaba.

INGRESSOS E HORÁRIOS

Aposentado da RFFSA, Rouliem Patrocínio relembra a curiosa 
preocupação de um maquinista que carregava minério

QUEREMOS CONHECER SUA HISTÓRIA
Os participantes da REFER têm muito 

a contar sobre as boas lembranças e a 
memória da malha ferroviária no Brasil. 
Por isso, reforçamos o convite: envie fotos 
e o seu relato sobre a sua relação com a 
ferrovia. Faça como Reinaldo V. Theodoro, 
participante da patrocinadora CENTRAL, e 
Rouliem Patrocínio, aposentado pela RFFSA, 
que já tiveram suas histórias publicadas pelo 
Expresso REFER. A próxima pode ser a sua! 

Para participar, envie um e-mail para 
comunicacao@refer.com.br ou carta 
(para Rua da Quitanda, 173, sala 402 
– Centro – Rio de Janeiro – RJ / CEP: 
20091-005), aos cuidados da Gerência de 
Comunicação, contendo seu nome, o nome 
da patrocinadora e a descrição do caso em 
até 20 linhas. Não se esqueça de enviar 
também as fotos antigas, que vão enriquecer 

a publicação e fazer os leitores voltarem no 
tempo. Escolha uma que esteja nítida, que 
faça referência à ferrovia e que apenas você 
apareça nela - para evitar o uso da imagem 
de terceiros sem autorização. Informe onde 
a foto foi tirada, data ou ano do registro e 
outros detalhes que achar interessante. 

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

Observação: ao encaminhar o e-mail ou a 
carta, o participante automaticamente cede, 
de forma gratuita, o direito de uso da imagem 
e do texto à REFER, com a responsabilidade 
de que o material encaminhado é próprio 
(foto e texto), podendo ser aproveitado para 
qualquer informativo impresso ou site da 
Fundação, por prazo indeterminado.

Lecionava Matemática na Escola Silva Freire, até quando 
as escolas passaram para a administração do Estado do Rio. Na 
nova função, recebi a incumbência de fotografar uma viagem do 
trem da MBR.

O trem da MBR partia de Águas Claras com 96 vagões 2 locomotivas, 
vale lembrar que a quantidade de locomotivas ia variando de conformidade 
com a necessidade de transpor as dificuldades da deslumbrante Serra da 
Mantiqueira, cujo ponto culminante da viagem é Barbacena com 1100 m 
de altitude. Depois começa a descer em direção ao Oceano Atlântico até  
chegar à Baía de Sepetiba.

Conta-se que certa ocasião em uma parada técnica, em Juiz de Fora, 
um engenheiro local saudou o maquinista:

- Fulano! Tudo Bem?

- Mais ou menos, Doutor!

- Que história é essa, fulano?

- Estou preocupado, porque nós estamos levando tanto minério para o 
Japão, que eu estou com medo de desequilibrar o globo terrestre...

Tudo isto, ainda hoje, me deixa num estado com uma mistura 
contraditória de tristeza e alegria por causa da saudade.

Forte abraço,
Rouliem

Paixão pela Ferrovia

O TREM DA MBR E O DESEQUILÍBRIO 
DO GLOBO TERRESTRE

Você e a Ferrovia
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MENSAGEM DOS LEITORES

Agradeço a receptividade que obtive basicamente 
de toda a equipe de apuração. A normalidade 
com que transcorreu a apuração demonstrou um 
total civismo de ambas as partes, apuradores e 
concorrentes...

PAULO CÉSAR OLIVEIRA
Candidato ao Conselho Fiscal nas Eleições 2019

Participante Assistido da patrocinadora RFFSA

Sr. Presidente da REFER,
Como candidato ao Conselho Deliberativo da REFER, quero 

registrar meus agradecimentos e parabenizar todos os membros da 
Comissão Eleitoral pela condução dos trabalhos desenvolvidos no 
processo democrático de escolha dos novos membros do CODEL e do 
COFIS da nossa Fundação REFER. Na qualidade de candidato, tive 
a oportunidade de comparecer à sede da REFER em alguns dias de 
apuração e o que tive a oportunidade de assistir foi a execução das 
atribuições, desde as mais simples às mais complexas, com extremo 
zelo, responsabilidade e lisura por todos os membros, inclusive 
auditores externos...

REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Candidato ao Conselho Deliberativo nas Eleições 2019

Participante Ativo da patrocinadora CBTU

Sr. Presidente da Comissão Eleitoral 2019,
Ao ensejo do encerramento do Processo Eleitoral 2019, como 

Candidato ao Conselho Deliberativo não poderia deixar de apresentar 
cumprimentos a toda Equipe pelo formidável trabalho desenvolvido  
na elaboração do Regimento Eleitoral não só na parte criativa da 
Norma como do Sistema culminando na sua execução...

...Aos Membros que constituem os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e a Diretoria Executiva da Fundação justo agradecimento pela 
maneira isenta com que  todo o processo eleitoral foi conduzido.

Cumprimentos às Candidatas FLORES FERREIRA e SONIA 
VIANNA pela Eleição, desejando sucesso em seus mandatos como 
Conselheiras da REFER.

PAULO DA SILVA LEITE
Candidato ao Conselho Deliberativo nas Eleições 2019

Participante Assistido da patrocinadora RFFSA

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!


