Representantes da Refer falam sobre
plano da CPTM e esclarecem dúvidas
O Sindicato dos Ferroviários recebeu, dia 12
abril, um público significativo de participantes
Refer, ativos e aposentados desejosos
esclarecer questões relativas ao plano

de
da
de
de

previdência. Compareceu à reunião, o presidente
da Fundação REFER, Marco André Marques
Ferreira,
acompanhado
do
gerente
de
relacionamento Toni Cleter. O presidente Eluiz
ressaltou a urgência de solucionar as questões
pendentes do plano, que é umas das grandes
expectativas da categoria. Os representantes da
Refer fizeram uma explanação sobre a real
situação das dívidas das Patrocinadoras Rede
Ferroviária Federal S/A – RFFSA (União Federal)
e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos –
CBTU.
Marco André detalhou o andamento das tratativas
para recebimento da dívida da RFFSA junto a
Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria
Geral da União (CGU) e à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), hoje em fase de negociação de
acordo para parcelamento em títulos públicos.
Discorreu, ainda, sobre a dívida da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, a
negociação via administrativa e o andamento na
esfera da cobrança judicial, onde conseguiram
uma penhora da receita da CBTU.

O Plano da CPTM
Os planos da Refer são separados por
patrocinadoras. Cada um tem recursos,
necessidades e número de associados
diferentes. O objetivo é único: construir
reserva para pagar benefícios aos
participantes e beneficiários, vitalício (no
caso do plano Benefício Definido aplicado
na CPTM). São mantidos por contribuições
da patrocinadora e do participante. Esse
montante é aplicado e usado para o
pagamento dos benefícios. Sobre o plano da
CPTM eles disseram que hoje, todo o
problema do plano decorre da inadimplência da CBTU. Para equacionar, seria necessário a quitação do
valor devido de R$615.747.955,35. Segundo eles, o governo do estado só aceitará abrir o plano da Refer
para todos, após garantia de quitação da dívida pela CBTU, pois, teme que o ônus sobre para a CPTM.

