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RESENHA

Dia Internacional da Mulher na UNIFER
Reputamos como de sucesso 

total a homenagem que a direto-
ria da UNIFER preparou e ofere-
ceu às associadas no “Dia Interna-
cional da Mulher”, celebrado no 
último dia 8 de março.

Já se tornou tradicional que 
nesse dia a UNIFER convide suas 
associadas e esposas de associa-
dos para participar de palestras 
sobre temas atuais, proferidas 
por profissionais convidados e 
que têm gentilmente aceito tra-
zer conhecimentos sobre temas 
variados. Nesta oportunidade  
contamos com as presenças  de 
Marily Câmara Covello - Pedagoga 
e Psicóloga Clínica e Hospitalar e 
Gerontóloga e de Adriana Olivei-
ra,  Pedagoga, Mestre em Políticas 
Públicas e Desenvolvimento, pre-
sidente do Conselho Estadual dos 
Direitos do Idoso e Chefe do De-
partamento da Política da Pessoa 
Idosa no Paraná, da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), 
que discorreram sobre temas rela-
cionados com o enfrentamento da 
atual situação sanitária com que o 
mundo ainda se depara. 

O salão de festa estava 
completamente lotado, talvez 
recebendo o maior público de 
todo o período em que a UNI-
FER presta esta homenagem e 
os temas abordados pelas pa-
lestrantes foram aplaudidíssi-
mos, porque esclarecedores e 
atuais. 

Em seguida as homenage-
adas foram brindadas com um 
espetáculo de dança circular, 
apresentado pelo grupo de 
dança da UNIFER, sob a coorde-
nação da Prof. Jocilene de Lara 
e com poesia proferida pelo 
associado Gilberto de Mello, 
enaltecendo a importância da 
mulher na vida da família e da 
comunidade.  

Na sequência o presidente 
da UNIFER prestou singela ho-
menagem às mulheres, associa-
das e visitantes, agradecendo-
lhes a presença, ofereceu um 
mimo às palestrantes e convi-
dou a todos para degustarem 
um delicioso café colonial ofe-
recido pela UNIFER, já tradi-
cional ao encerramento desses 
encontros.



ExpEDIENtE
UNIFER – Órgão de divulgação da 
União dos Aposentados e Pensionistas 
Ferroviários do Paraná e de Santa Catarina
Sede: Rua dos Ferroviários nº 127 
82920-100 – Cajuru – Curitiba – PR
Fones: (41)3222-9855 e (41)98872-1050
E-mail: presidente@unifer.org.br
E-mail: secretaria@unifer.org.br
Site: www.unifer.org.br
CNPJ: 40.308.595-0001-61
Expediente: das 13h30 às 17h

Curso de 
Smartphone! 
Vamos nos 
conectar?

Estão abertas as vagas para o  
Curso Dispositivos Móveis (Celu-
lar):  A UNIFER está formando nova 
turma para o curso voltado para o 
uso de dispositivos móveis (celular, 
Smartphone ou Iphone), que visa 
orientar e ensinar os participantes 
a utilizar estes equipamentos, hoje 
indispensáveis no nosso dia a dia e 
que se tornaram instrumentos ne-
cessários para o desenvolvimento 
de nosso trabalho.

 O curso será ministrado na 
sede da associação, à Rua dos Fer-
roviários, 127, no bairro do Cajuru 
(Vila Oficinas), em data a ser mar-
cada oportunamente, quando se-
rão definidos, inclusive, o dia da 
semana e o custo por pessoa, tudo 
dependendo do número de inscri-
tos. 

Portanto, se você estiver inte-
ressado, inscreva-se junto à Secre-
taria da UNIFER (3222-9855) ou ain-
da pelo WhatsApp (41) 98872-1050.

REPRESENtANtES dA UNIFER   
No INtERIoR do PR E SC:

União da Vitória (PR) e Porto União (SC)
AltAmIRo lISboA (42)3522-3902

mafra (SC) e Rio Negro (PR)
ItAmAR HENRIqUE (47) 3645-1665

dIREtoRIA dA UNIFER ElEItA PARA o 
tRIÊNIo 2022/2025 

Presidente: ItAmAR moREIRA RoSE
Vice-Presidente: NERy CARVAlHo
1ª Secretária: mARIA INEz tEIxEIRA do 
AmARAl
2ª Secretária: mARIA GlACI KlUG
1º tesoureiro: dIVoNSIR FERRARI
2ª tesoureira: NICéIA StAdlER RIz

CÂmARA:
Gilberto de mello, José Haraldo Carneiro lobo, 
Roberto Cardoso, mário bertelli, Ivo Paduin, 
Sebastião Pinto Graminho, Hélio Richter,  
Evanir machado e João de Sousa Albino
CoNSElHo FISCAl: 
membros Efetivos:
Arílio ozório Pereira, Rubens Valenga e
Gerson Amaral da Cruz
membros Suplentes:
odilo Hoy da Silveira e João Carlos Andrade

8 DE JUNHO
UMA DAtA ESpECIAL

A UNIFER está de parabéns. Apesar de todas as dificuldades que se apre-
sentam, vem conseguindo levar a bom termo suas atividades, cumprindo o 
papel para a qual foi criada, ou seja a de defender os interesses de seus asso-
ciados e promover o congraçamento da categoria. 

8 de junho é um marco muito importante para os aposentados e pensio-
nistas, pois marca o início, lá nos idos de 1991, de uma empreitada que veio 
para ficar e que, graças aos esforços de todas as diretorias, tem cada vez mais 
se apresentando como defensora da categoria. 

Apesar das dificuldades em ver concretizado os esforços no sentido de 
que as conquistas salariais sejam implementadas, mesmo assim tem parti-
cipado ativamente das reivindicações promovidas pelas diversas entidades 
ferroviárias com o objetivo de que a categoria seja contemplada, pelo menos, 
com as reposições decorrentes das inflações anuais, o que já não ocorre há 
mais de cinco anos, isto porque, nos anos de 2018 e 2019, a reposição foi 
inferior aos índices oficiais e em 2020 e 2021 nada foi oferecido pela VALEC.

A luta dos ferroviários por melhores dias tem se refletivo em ações da 
FENAFAP, da FAEF, da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, e 
individualmente por vários aposentados que têm dirigido correspondências 
à classe política visando despertar o espírito humanitário dessas autoridades 
para com uma categoria que já representou o esteio do transporte de passa-
geiros e foi a grande responsável pela movimentação da safra agrícola deste 
país e que, de forma até irresponsável foi colocada à margem pela cessão dos 
transportes ferroviários para a iniciativa privada.

Mas a luta continua. O ferroviário é muito forte para se quedar. Já enfren-
tou situações difíceis e não será esta que irá derrubá-lo.

Maio se aproxima e os Sindicatos, através da Federação já estão se mo-
vimentando para apresentar a pauta de reivindicações, que inclui, além da 
reposição, pelo menos da inflação, também das perdas nos acordos de 2018 
e 2019 e a recuperação das perdas salariais ocorridas ao longo dos anos, con-
clusão a que chegou a comissão paritária com a VALEC em 2014, e que já 
tramitou em todas as esferas governamentais.

Como se observa, as entidades não estão omissas e a UNIFER se faz pre-
sente em todos os esforços que se desenvolve no sentido de dar uma vida 
mais digna para seus associados e aos ferroviários em geral. O que falta é 
interesse governamental e um pouco de respeito para um grupo de pessoas 
que já foi o responsável pelo desenvolvimento da nação.

A LUTA NÃO PODE PARAR E A UNIFER CAMINHA JUNTO PARA A SOLUÇÃO 
DESTE IMPASSE.

UNIFER
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Festança das Amigas Ferroviárias 
no Arraiá da UNIFER! 

“Ferroviárias, pensionistas, cumadres! Estejem todas cunvidadas 
para o Arraiá da UNIFER, que vai acuntece no dia 25 de junho. Vai ser 
muito divertido, vamo tê brincadeiras, boa música, cumida caipira e um 
montão de brincadeiras! Tamo esperando ocês.” Se animô com o cunvi-
te? Então venha! Pra participá só traze um prato de preferência cheio, 
com comidas juninas e a alegria prá dividi com as amigas da nossa Rede 
... pode ser  pinhão, pipoca, pé de moleque, doces, bolos juninos, etc., 
sem esquecer o saboroso quentão. 

Vamos eleger a caipirinha mais charmosa da festa, com faixa e prê-
mio, além de muita alegria e muita conversa! Não vai perder né amiga? 
Tem tudo para ser uma tarde agradável e inesquecível, com muito as-
sunto para as cumadres “botá” em dia. A participação das associadas e 
convidadas é muito importante! O salão de festas vai estar todo deco-
rado com motivos juninos. Os contatos deverão ser feitos com a San-
dra ou Nicéia, pelo telefone 3222-9855, ou ainda pelo WhatsApp (41) 
98872-1050 horário de 13h30 às 16h30.

Eleições na 
UNIFER

Conforme EDITAL publicado na 
Resenha nº 164, de janeiro a março 
de 2022, e com ampla divulgação en-
tre os associados através dos meios 
de comunicação disponíveis (e-mail, 
WhatsApp e site), a UNIFER promoveu 
assembleia geral para eleição da dire-
toria que dirigirá os destinos na entida-
de no triênio 2022/2025 (01/03/2022 
a 28/02/2025). 

O ato aconteceu no dia 18 de feve-
reiro último, na sede da associação e 
contou com a presença de expressivo 
número de associados, que prestigia-
ram o encontro.

Inscrita apenas uma chapa, a elei-
ção deu-se por aclamação, conforme 
prevê o Estatuto vigente. Assim foram 
eleitos para mais um mandato de três 
anos, os seguintes associados:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente: Itamar Moreira Rose
Vice-Presidente: Nery Carvalho
1ª Secretária: Maria Inez Teixeira do 
Amaral
2ª Secretária: Maria Glaci Klug
1º Tesoureiro: Divonsir Ferrari
2ª Tesoureira: Nicéia Stadler Riz
 
CONSELHO FISCAL: 

Membros Efetivos:
Arílio Ozório Pereira
Rubens Valenga
Gerson Amaral da Cruz

Membros Suplentes:
Odilo Hoy da Silveira
João Carlos Andrade

CÂMARA:

Gilberto de Mello
José Haraldo Carneiro Lobo
Roberto Cardoso
Mário Bertelli
Ivo Paduin
Sebastião Pinto Graminho
Hélio Richter
Evanir Machado
João de Sousa Albino

Sua Resenha colorida no celular 
e em tempo real!

O mundo mudou! Aliás está mudando constante-
mente e ultimamente muito rapidamente! As comuni-
cações ficaram muito rápidas e o que acontece neste 
momento você já tem a informação em texto, imagens 
ou vídeos direto do local onde aconteceu! Diante disso, 
a UNIFER, que não pode e não quer ficar para trás, está 
estimulando a leitura do nosso informativo “Resenha”, 
através do seu smartphone (celular) ou e-mail na forma 
virtual! Com isso estaremos colaborando com o planeta, 
pois deixaremos de consumir papel, já que sabemos que 
precisam ser eliminadas inúmeras árvores para sua pro-
dução. Somado a tudo isto, você, caro associado, ainda 
estará colaborando com a UNIFER na redução dos cus-
tos operacionais para a impressão (gráfica) e envio (Cor-
reios) das Resenhas até a sua residência.

Estamos conclamando que você aceite esta nossa proposta e informe 
o número do seu celular (com WhatsApp) e/ou e-mail, para onde deverá 
ser enviada a Resenha virtual para a sua leitura imediata. Seu contato pode 
ser feito através do WhatsApp da UNIFER (41) 98872-1050 ou ainda para o 
nosso e-mail secretaria@unifer.org.br 

A partir daí você vai receber a Resenha somente no modo virtual via 
WhatsAapp ou e-mail. Que tal vamos colaborar? Seja você também, um 
aliado no combate à redução das áreas verdes do nosso planeta!
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Ferroviário conta um causo

O trem e o casamento ferroviário

Autor: Nery Carvalho
Vice-Presidente da UNIFER e coautor do livro “30 anos UNIFER - 1991 - 2021”

pilates na UNIFER
Informamos que a diretoria da UNIFER estará organizando turmas para 

a sessão de aulas de Pilates de solo, com data, número de sessões por se-
mana e custos ainda a serem definidos. Inicialmente precisamos conhecer 
a quantidade de interessados(as) para que possamos definir o número de 
sessões semanais de Pilates, hoje uma atividade essencial na vida dos seres 
humanos, notadamente para a mobilidade dos mais idosos.

As aulas de Pilates, em princípio, serão oferecidas para os(as) 
associados(as) da UNIFER, podendo serem disponibilizadas para não asso-
ciados, mas com um custo diferenciado. 

Outras informações e inscrições você terá entrando em contato com 
a secretaria da UNIFER (3222-9855) ou ainda pelo WhatsApp (41) 98872-
1050.

 Informamos, de antemão, que as vagas serão limitadas. Portanto 
apresse-se em inscrever-se. 

As Residências eram os órgãos da área de Via Permanente responsáveis pela manuten-
ção do leito da linha alocado à sua jurisdição. Eram 14 para cuidar de todo o trecho ferro-
viário da SR.5. Cada Residência estava sob o comando do Engenheiro Residente, que tinha 
para auxiliá-lo a equipe administrativa e o pessoal operacional (Mestres de Linha, Feitores 
de Turma Fixa e Volante e Trabalhadores braçais, os chamados Trabalhadores de Linha). 

Como os trechos eram longos, as moradias dos trabalhadores nem sempre ficavam na 
sede da Residência. Eram espalhadas ao longo do trecho. O fato a seguir narrado aconte-
ceu no trecho da 1ª Residência, entre as estações de Piraquara e Pinhais. Um dos Feitores 
festejava o casamento de uma de suas filhas. A festa ia animada, o jantar já estava sendo 
servido, os convidados sentados à mesa iam se servindo alegremente, trocando conversa 
entre si. Tudo parecia normal até que, em determinado momento estaciona à frente da 
residência uma composição que saíra de Piraquara e se destinava a Curitiba. Desceram os 
tripulantes, dois maquinistas, o comandante e o maquinista auxiliar que fazia às vezes do 
auxiliar de maquinista, adentraram à residência e foram participar da festa. Sem nenhuma 
cerimônia, até porque eram conhecidos do anfitrião e talvez até tivessem sido convidados, 
sentaram-se à mesa, e calmamente serviram-se do que lhes foi oferecido. Terminada a re-
feição, agradeceram a recepção e se retiraram para colocar a locomotiva em movimento e 
se deslocar ao destino – Curitiba. Fácil é de adivinhar os momentos de apreensão do Grafis-
ta. Liberou o “pode” para o agente de Piraquara, recebeu comunicação que o trem estava 
em deslocamento e o mesmo não chegava ao destino no horário determinado e o que é 
pior, a equipe não dava sinal de vida através do seletivo para comunicar eventual problema 
com a composição ou com a equipe. O trem havia desaparecido ou quem sabe tinha sido 
abduzido. Só se acalmou quando o agente de Pinhais comunicou a passagem por aquela 
estação da composição fantasma.

Os dois maquinistas responderam sindicância. Não se sabe o que alegaram para justifi-
car o atraso e a falta de uso do seletivo para se comunicar com o Gráfico. Sabe-se, somente 
que não conseguiram convencer os sindicantes, pois foram punidos com 3 dias de suspen-
são. Foi, provavelmente, o jantar mais caro de suas vidas, pois além de perderem o salário 
do período coberto pela suspensão, tiveram prejuízo, ainda, na contagem do tempo de 
serviço para obtenção da licença especial, de quinquênio e de promoção. 
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Retomada dos jogos de bocha.
No último dia 3 de março, quinta-feira, reiniciamos os jogos de Bocha na 

cancha Arílio Ozório Pereira. Face a ausência deste, que se convalece de pro-
blema de saúde, as atividades passaram a contar com o incentivo do associado 
Rubens Valenga e com a coordenação esportiva da associada Lilia Ivete Rauen. 

A reinauguração simbólica teve a presença do Presidente da UNIFER, que 
promoveu o corte da fita alusiva ao evento e contou com a presença de várias 
associadas, já ávidas por retomar às atividades. Na oportunidade o associado 
Rubens Valenga convidou os presentes para se unirem em oração pelo pronto 
restabelecimento da saúde do colega Arílio, para que ele possa retomar, o mais 
breve possível as suas atividades e também pelos colegas falecidos. Após a par-
tida inaugural, os participantes promoveram um encontro festivo, constante de 
um saboroso lanche regado a bolos e refrigerantes.

Portanto, esta é mais uma atividade que a UNIFER retoma, e que voltará a 
funcionar todas às quintas-feiras, no horário de 14h às 17h na sede da UNIFER. 

Aos interessados fica o convite para se inscreverem diretamente junto a 
secretaria, ou pelos telefones Celular (41) 98872-1050 (com WhatsApp) ou 
fixo (41) 3222-9855. 

pascoa/Dia do Ferroviário/ 
Dia das Mães numa festa só!

Uma super comemoração a diretoria da UNIFER promete fazer acontecer 
no 30 de abril na sede da UNIFER, para deleite de seus associados e convidados. 

Em razão das proximidades de datas, pretende-se reunir num só evento, a 
solenidade de Páscoa, um dos maiores eventos do calendário litúrgico cristão, 
a homenagem aos ferroviários, em razão de seu dia (30 de abril) e também às 
mães, cuja data se festeja em 8 de maio. 

Tudo isto acontecerá no dia 30 de abril, um sábado e para o que ficam, 
desde já, convidados os associados e suas famílias, bem como aqueles que têm 
certa afinidade com classe ferroviária.

No programa: 
1) - Almoço festivo, por adesão, ao custo de R$35,00 para associados e um 

acompanhante (esposa/esposo) e R$50,00 para convidados(as), com direito a 
bebidas e a todos os acompanhamentos da refeição.

2) - Atividades esportivas (jogos de sinuca, bocha e truco), com prévia ins-
crição entre os interessados.

3) - Homenagens ao ferroviário em seu dia e, também, às mães.
4) - Sorteio de brindes.
5) - Entrega de troféus aos vencedores das atividades esportivas.

Evidentemente que o maior objetivo é a possibilidade de retomarmos o 
convívio com a classe depois de um longo período de pandemia, e desper-
tar nas pessoas a consciência do verdadeiro significado da Páscoa, para, no 
exemplo de Jesus encontrarmos forças para superar os obstáculos da vida, 
as deficiências do espírito humano e permitir que o Cristo, que habita den-
tro de cada um de nós, possa ressuscitar em todos os dias de nossas vidas.

Atenção 
Caçadores de 
Maria-Fumaça 

vem aí o  
7º passeio!

Como já é praxe, todos os anos 
a UNIFER vem realizando uma via-
gem de trem, tracionado por Maria- 
Fumaça, passeio que só foi interrom-
pido em 2020 em virtude da pande-
mia.

Para este ano estamos progra-
mando um passeio na região servida 
pela Estrada de Ferro Teresa Cristina, 
no sul do Estado de Santa Catarina. 

Como a empresa que realiza os 
passeios não nos tem definido ain-
da o calendário até o final do ano, 
estamos encontrando dificuldades 
para marcar as datas e programa do 
passeio, mas estamos planejando 
para que a viagem aconteça mais 
para o final do ano, provavelmente 
nos meses de outubro ou novembro, 
dependendo das disponibilidades de 
datas das viagens e eventos locais.

Como se tratam de viagens mais 
longas e, por isso mesmo de custo 
mais elevado, inclusive com a neces-
sidade de, pelo menos, um pernoite, 
estamos estimando que o valor fi-
que próximo de R$ 600,00 por pes-
soa para Associado e R$ 800,00 para 
o não Associado.

Para fazer frente a esta despe-
sa estamos sugerindo que o paga-
mento seja feito parceladamente, a 
partir de abril, através de depósitos 
mensais, de R$ 100,00, criando-se 
uma espécie de conta corrente do 
passeio. Desta forma, na data da 
viagem haverá apenas a comple-
mentação do valor do passeio ou 
o abatimento da diferença paga a 
maior, devolvendo-se o excedente 
ao participante.

Esta nos parece uma forma de 
realizar o passeio sem o desembolso 
do valor total no ato da viagem, faci-
litando a vida de cada um.

Portanto, os associados que te-
nham a intenção de realizar o pas-
seio, façam suas inscrições e ini-
ciem o pagamento para garantir sua 
vaga.

Caso o passeio tenha que ser 
cancelado em razão de qualquer 
problema que o inviabilize, os valo-
res adiantados serão integralmente 
devolvidos, mas sem qualquer cor-
reção.
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A homenagem da UNIFER neste 
trimestre é para um grande ferroviá-
rio, representante da associação na 
região do vale do Rio do Peixe e suas 
memórias nos vêm a lume nas pala-
vras de sua filha Rosane, cujo relato 
estará a seguir: Residente em Caçador, 
seu pai foi um defensor intransigente 
das lides ferroviárias, nunca esmore-
cendo para que sua segunda casa – a 
estação de Caçador – se apresentasse 
como a mais importante do trecho. 
Tratava-a como se sua fosse, tamanho 
era o amor que mantinha por aquele 
espaço. Estamos falando de ninguém 
mais, ninguém menos do que JOELI 
LABA, Agente de Estação aposentado 
que nos deixou em 24 de dezembro de 
2021, vítima de complicações do Mal 
de Parkinson.

Nascido em 7 de novembro de 
1945, em uma pequena casa ao lado 
da estação de Uruguai, distrito de Pi-
ratuba, SC, teve sua infância toda vi-
vidas às margens dos trilhos, pois era 
filho de ferroviário, cujo labor diário 
era o leito ferroviário, como respon-
sável pela manutenção da via perma-
nente. É da terceira geração de ferro-
viários. Com a transferência de seu pai 
para a estação de Anhanguera, Joeli, 
então com 15 anos, fez do quarto do 
telégrafo dessa estação seu habitat 
diário e, como não poderia deixar de 
ser, curioso como era, não demorou a 
dominá-lo, passando a ser um virtual 
candidato a emprego na ferrovia. Não 
havia nenhuma dúvida de que, quando 
completasse a maioridade e pudesse 
ter acesso aos concursos, seu futuro 
já estava traçado: seria um ferroviário. 

Seus prognósticos não falharam e 
na primeira oportunidade que se lhe 
ofereceu, foi a Porto União para sub-
meter-se ao processo seletivo que 
visava admitir auxiliares de estação 
para trabalhar em trechos servidos 
pelo então 3º Distrito dos Transpor-
tes. Tinha, então, 21 anos de idade. 
Cumpriu todas as etapas do processo 
seletivo. Estava, então, em condições 
do tão sonhado acesso ao serviço fer-
roviário. A surpresa lhe estava reser-
vada para o dia 17 de março de 1966, 
quando recebeu o documento que 
o admitia como Auxiliar de Estação, 

MEU pAI, UM FERROVIÁRIO!
JOELI LABA

Agente de Estação
Por Rosane Elisabete Laba

sendo-lhe designada a estação de 
Uruguai como seu primeiro local de 
trabalho. Metade do caminho havia 
percorrido, mas alimentava um ho-
rizonte maior – voltar a Caçador, ci-
dade onde vivera sua mocidade. Isto, 
porém, não o impediu de almejar a 
constituir uma família, e assim foi, 
que um ano após o ingresso na fer-
rovia, contraia matrimônio na cidade 
de Marcelino Ramos (RS) com a se-
nhorita Ana Leonilda de Mattos, em 
data de 15 de abril de 1967. A cons-
tituição de uma família já lhe aliviou 
a saudade da casa paterna, mas mes-
mo assim o objetivo traçado continu-
ava a ser perseguido e não demorou 
muito obteve sua transferência para 
a estação de Caçador. Fechava-se as-
sim, um ciclo, mas em compensação 
as responsabilidades dobravam. O 
trabalho desenvolvido em Caçador 
era muito superior ao da estação an-
terior, mas nada disso o assustava. 
Seu objetivo era crescer na carreira e 
isto só poderia acontecer em estação 

de maior pujança. O tempo passou, 
o trabalho aumentou mas, enfim, a 
compensação chegou: teve seu es-
forço e trabalho reconhecidos ao ser 
designado para chefiar a Estação de 
Caçador. Atingia, assim, o seu grande 
objetivo: comandar todo o trabalho 
da estação, tornando-se a maior au-
toridade ferroviária na região. 

Nesta situação sobreveio a sua 
aposentadoria, após 30 longos anos 
de dedicação exclusiva à ferrovia, sen-
do desligado do serviço ativo em 11 de 
dezembro de 1995. 

O casal Joeli e Ana têm dois fi-
lhos: Rosane Elisabete e Jorge Airton, 
que têm vida própria, mas residem na 
mesma cidade.  

Sua paixão pela ferrovia era tão 
grande que ao longo de sua passagem 
ferroviária arregimentou um conside-
rável acervo de fotos sobre a ferrovia, 
documentários e DVDs e até mesmo 
fazia desenhos das estações por onde 
passava. Recuperar memórias, relem-
brar a fundo o que ficou esquecido e 
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manter viva a história do que, de cer-
ta forma, foi sua vida passou a ser o 
seu hobby na aposentadoria. Tudo era 
cuidadosamente organizado e catalo-
gado e seguidamente servia de ma-
téria para notícias jornalísticas sobre 
a ferrovia e, também, como material 
didático para as escolas.  Ao sempre 
lembrar, Joeli Laba, mantinha ativo o 
chá-chá-chá dos trens que circulavam 
sobre os trilhos, ritmo dos pensamen-
tos que facilitava a compreensão de 
um ferroviário aposentado apaixona-
do pelas ferrovias.

FENAFAp elege nova diretoria

Foi realizada no dia 16 de março, no Rio de Janeiro - RJ, a assem-
bleia para eleição da diretoria que conduzirá os destinos da Federação 
Nacional das Associações dos Ferroviários Aposentados e Pensionistas 
- FENAFAP nos próximos 4 anos (2022/2025). 

Estatutariamente cada associação tem direito a dois votos, sendo 
um, obrigatoriamente, do presidente e o outro de um diretor.

A UNIFER foi representada no evento por seu presidente Itamar 
Moreira Rose, que foi eleito para o cargo de 1º secretário da entidade.

A nova diretoria ficou assim constituída:

Presidente: ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CE
Vice-Presidente: JOÃO GOMES PEREIRA - SP
1º Secretário: ITAMAR MOREIRA ROSE - PR
2º Secretário: LINO LUIZ DA SILVA – PB;
1º Tesoureiro: FRANKLIN CASTRONOVO. DE CARVALHO – RS
2º Tesoureiro: AMAURI DE OLIVEIRA - Tubarão/SC;
Diretor para assuntos previdenciários: JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO – RJ
Diretor para assuntos sociais: SIDNEY DE PAULA E SILVA – RJ
Suplente de diretor para assuntos previdenciários: NERY CARVALHO – PR
Suplente de diretor para assuntos sociais: GERALDO SILVA SOBRINHO – RJ
CONSELHO FISCAL – TITULARES:
1 – VALMOR PEDROZO DE ARRUDA – RS
2 – IVO DOS SANTOS JACQUES – RS
3 – JOSÉ ELIAS ANZORENA – RS

Homem inteligente, que sabia 
contar, como poucos, as histórias das 
estradas de ferro. Seu acervo particu-
lar encanta tanto quanto seu conhe-
cimento sobre a estrada de ferro São 
Paulo a Rio grande, aquela que corta-
va o meio oeste catarinense, marge-
ado pelo Rio do Peixe. Páginas após 
páginas revelam recortes de jornais, 
fotocopias, fotografias e ilustrações 
autorais das estações que ligam Por-
to União a Marcelino Ramos, histórias 
estas sempre gravadas em sua memó-
ria. Foi um homem com sabedoria, 

que viveu uma vida dedicada a ferro-
via. O acervo continua preservado e 
aos cuidados da autora deste texto/
homenagem. 

Deixo aqui esta singela homena-
gem a este pai, esposo, amigo e um 
grande ferroviário, que sempre estará 
vivo em nossas memórias, que infe-
lizmente, nos deixou exatamente no 
dia em que o mundo celebra a maior 
festa da humanidade: O NASCIMENTO 
DO DEUS MENINO. 

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:
1 – ADELCIO ESPINDOLA – SC
2 – FRANCISCO RANGEL FILHO – SP
3 – PAULO RODRIGUES MOTTA – SP (Cachoeira 
Paulista). 

A Diretoria da UNIFER cumprimenta os no-
vos diretores da FENAFAP e deseja, assim como 
foi com a gestão anterior, pleno sucesso na di-
reção de nossa Federação, para a manutenção 
e  conquista de novos benefícios para a cate-
goria.
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Aniversários

FALECIMENtOS 

Registramos com grande pesar 
o falecimento dos seguintes asso-
ciados e familiar: de JOELI LABA, 
óbito ocorrido em 24 de dezem-
bro de 2021. O Joeli desempenhou 
com muito brilho a função de re-
presentante da UNIFER no vale do 
Rio do Peixe, na defesa dos direitos 
dos ferroviários da região, deixan-
do uma lacuna difícil de ser preen-
chida. Sua filha Rosane, em relato 
nesta edição discorre sobre a tra-
jetória ferroviária daquele que foi 
um grande defensor do modal fer-
roviário; o falecimento de JURACY 
PEREIRA DE SOUZA, esposa do as-
sociado Joaquim de Souza Júnior, 
que exerceu por vários anos o car-
go de presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas Ferro-
viárias do Paraná e de Santa Cata-
rina – SINDIFER, falecida em 22 de 
janeiro de 2022; e o falecimento de 
ELOETTE MARIA BAUER KLOSS, fa-
lecida em 9 de março de 2022. 

A Diretoria da UNIFER, irmana-
se à dor das famílias, apresentan-
do-lhes sentidas condolências.

ABRIL

23 ALBERTO RIPKA 
23 ALEXANDRE GILBERTO VISBISKI 
02 ARBUS DOS SANTOS 
22 CARLOS ALBERTO MOURA 
11 CIRO BRUNING 
18 CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA 
26 ELZA COSTA GONÇALVES ROSA
15 ERVINO HOINASKI 
13 FLAVIO HERMÓGENES GASPAR 
09 GERALDO LÚCIO KROEFF 
16 IRENE BURIGO GUIMARÃES 
11 IVANI ULBRICH 
10 JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 
10 LEONI MARIA C. MORGENSTERN 
06 LIA LOURENÇO DOS SANTOS 
22 MARIO BERTELLI 
14 MYRIAN PEREIRA 
09 NELSON SILVA LOBATO 
04 NEREU GABARDO 
05 PAULO MISQUEVIS 
12 RENATO VITORIO IACHINSKI 
03 ROMÁRIO BISS 
22 ROSANE THALITA ROSE 
21 SARA SANTOS DE SOUZA 
26 SILVIO T. DE AZEVEDO 
18 SOLANGE DE SOUZA BREDOW 
13 WALDEMAR WELUPEK 
24 ZÉDNA MARA DE CASTRO L. VIEIRA 

JUNHO

16 ADALBERTO ALVES DE SOUZA 
20 ADÉLIA MARIA WOELLNER 
09 ALTAMIRO LISBOA 
12 ANTONIO ROSELIO STROBEL 
06 DANIEL OLIMPIO DA ROCHA 
16 GLACI SABALA 
26 HILARIO DE VALENTIN FILHO 
07 ISABEL MONTEIRO 
16 IVETE DA COSTA JANCHUKY 
21 JOÃO DE SOUSA ALBINO 
24 JOÃO FRANCISCO GOULART 
12 JOAQUIM ANTONIO BAVARESCO 
12 MARIA ANTONIA PONTAROLLI KNAIPP 
17 MARIA GLACI KLUG 
19 MARLENE HECKERT 
19 MATILDE HILLE 
15 NELSON ZANLORENZI 
06 NERILDA AURSVALDT VIEIRA 
22 NICÉIA STADLER RIZ 
06 OLDERVAL GONCALVES SILVA 
30 RODRIGO JOSÉ SLOMPO DA COSTA 
30 SAULO DE TARSO PEREIRA 
21 SERGIO LUIZ DE FREITAS CRUZ 

MAIO

07 ALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS 
01 ANA LIBERA PASA 
02 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 
27 ARILIO OZORIO PEREIRA 
10 CÉLIA DE OLIVEIRA 
17 DARCY JUSKI 
15 DINARTE LUIZ NEGRELLO 
21 EDEGAR FERREIRA SOARES 
09 ELCIO FERNANDO DE SOUZA 
23 GETULIO TABORDA DE OLIVEIRA 
06 HILÁRIO HUMBERTO ROMANELI 
12 IRENE CARDOZO NETTO 
28 IRENE CARNEIRO PAWOSKI 
30 IZOLETE BREVE CORAL 
23 JAIRO RUBENS KANUFRE 
13 JANUÁRIA GRILO 
21 JOÃO HIDEO YAMAMOTO 
17 LENIR CONTIN PEDROSO 
31 LILIA IVETE RAUEN 
08 LUIZ GONZAGA NOIMANN 
03 LUIZ MARIO MARTINSKI 
15 MARLENE CORDEIRO 
03 MAURÍLIO MACEDO DE A. FIGUEIRA 
28 NAZIR CANDIDO 
24 NELSON NAGAKURA 
12 NEUZA MARI A. RODRIGUES DIAS 
11 NIDIA TERESINHA SAMPAIO 
30 ROSALDO MOREIRA RIBAS 
18 SÉRGIO PIONTKIEVICZ 
24 TOBIAS FERNANDES

prova de vida – INSS e REFER
Anualmente os aposentados e as pensionistas têm o compromisso de com-

parecer ao INSS ou ao Banco por onde recebem seus proventos, para fazerem a 
prova de vida, sob pena de terem os seus benefícios suspensos ou até cancela-
dos. Para evitar este dissabor, a Diretoria da UNIFER orienta no sentido de que, se 
ainda não fizeram, procurem os bancos por onde recebem suas aposentadorias 
ou pensões, para cumprirem com este compromisso e evitarem a suspensão ou 
cancelamento de tais benefícios.

Já a prova de vida para aqueles que são, também, beneficiários da REFER, é 
feita a cada dois anos. A última foi apresentada em 2020. Portanto estamos no ano 
em que se deve cumprir com esta obrigação. Todavia, a REFER ainda não divulgou 
o calendário e não deverá, como nos anos anteriores, enviar o material para a re-
sidência dos assistidos, razão pela qual, é muito importante consulta periódica ao 
site daquela entidade (refer.org.br), para evitar a suspensão do benefício.

Vamos ficar alertas e, se necessário, consultar a UNIFER.
Evite dissabores, faça a sua prova de vida! 

Informações 
de benefícios? 

Reajustes? 
Alguma 

novidade? Acesse 
o site da UNIFER

Para melhor informar aos asso-
ciados sobre eventuais ações,  plei-
tos e reivindicações em andamento 
nos órgão do governo ou ainda seus 
resultados, a diretoria da UNIFER 
criou no site www.unifer.org.br  a 
página “Notícias sobre o seu bene-
fício”. No espaço os associados en-
contrarão todas as notícias de seus 
interesses, relacionados à categoria. 
Que tal, gostou da novidade? Então 
venha interagir conosco para que 
possamos estar sempre mais próxi-
mos de nossos associados. Não só 
visite e confira o site, mas também 
traga sugestões para mantê-lo e 
cada vez mais aprimorá-lo.

Associado: atualize seus dados na UNIFER
A UNIFER precisa melhorar a comunicação com os associados em todos os 

sentidos, inclusive na divulgação de eventos, de prestação de serviços e de notí-
cias relacionadas a direitos da categoria. 

Para atingirmos este objetivo é imprescindível que os dados pessoais de cada 
associado esteja atualizado no cadastro da UNIFER, sem o que essa missão não 
poderá ser atingida.

Por esta razão conclamamos ao corpo associativo para que faça contato com a 
Secretaria (telefone (41) 3222-9855 e telefone WhatsApp (41) 98872-1050, e-mail 
secretaria@unifer.org.br) para conferir seus dados e, se for o caso atualizá-los, 
inclusive fornecendo número de telefone, de e-mail e WhatsApp.

Só assim poderemos cumprir integralmente os propósitos para os quais a UNI-
FER foi fundada.

Seja receptivo, colabore para que possamos levar a você as notícias de sua as-
sociação em tempo real e isso só será possível se tivermos seus dados atualizados.
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