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Encontro dos associados 
para o almoço de Natal

Cumprindo e encerrando o calendário 
de eventos do ano, a diretoria da UNIFER 
promoveu no dia 10 de dezembro um al-
moço para confraternização natalina para 
a família ferroviária, representada por seus 
associados e amigos da ferrovia.

Já a partir da abertura dos portões via-
se grande afluência de associados e convi-
dados atingindo a marca nunca alcançada 
de 76 participantes, fora o pessoal contra-
tado para a preparação das refeições.

Por volta de 11h30 tivemos uma soleni-
dade litúrgica sob a orientação do diácono 
Alex Franco de Souza que discorreu sobre 
o verdadeiro sentido do Natal, leu trechos 
bíblicos sobre a maior festa da cristandade, 
encerrando com bênção às dependências 
da associação e aos presentes. 

Seguiu-se a liberação dos aperitivos e 
das bebidas e às 12h30 teve início o deli-
cioso almoço, regado a churrasco, frango, 
arroz, maionese, farofa, fechando com so-
bremesa composta de sorvete e salada de 
frutas.

Por volta das 14h30, todos os presentes 
foram agraciados com as apresentações de 
Dança Circular, do grupo de senhoras, que 
praticam esta atividade na UNIFER, sob o 
comando da Professora Jocilene.

 Com a presença do Papai Noel, tivemos 
sorteio de vários brindes, jogos de bocha, 
de truco, cantorias pelo grupo seresteiros 
da UNIFER, fechando com chave de ouro 
mais esta promoção da diretoria da asso-
ciação. 

Consignamos nossos agradecimentos 
às pessoas que nos honraram com suas pre-
senças e, especialmente, para o grupo de 
senhoras associadas e esposas de associa-
dos pelo empenho desenvolvido para que o 
sucesso do encontro fosse pleno, deixando, 
desde já, nosso convite para as promoções 
de 2023 já divulgadas nesta edição.
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Recado da Rosa!
Queridos amigos Ferroviários! Estamos pro-

gramando o nosso VI ENCONTRO FERROVIÁRIO 
DA MALHA NORTE para o dia 30/09/2023 (DIA 
DO FERROVIÁRIO), na Pousada CONQUISTA, em 
Londrina. As mesmas regras de sempre, convi-

te válido para a família, não incluindo pessoas como “amigos” 
ou “vizinhos”. Com almoço, café da tarde, refrigerante e água 
durante as refeições. E chope à vontade, fornecido pelo nosso 
amigo Genivaldo Alves Almeida, de Curitiba. Valor estimado, de 
R$ 100,00 a R$ 120,00 por pessoa, a confirmar mais próximo da 
data. Hospedagem à parte, reserva direto com a Pousada. 

Tem interesse em participar? Acesse o link: https://
www.facebook.com/groups/101938980315622/perma-
link/1467884573721049 

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

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)99624-3120

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

Notícia sobre o reajuste 
salarial da categoria
Enfim, começam a aparecer luzes no fim do tú-

nel. Informações obtidas junto do SINDIFER – Sin-
dicado dos trabalhadores Ferroviários do Paraná e 
Santa Catarina e Federação Nacional dos Trabalha-
dores Ferroviários – FNTF, dão conta de que a IN-
FRA, empresa que em boa hora substituiu a VALEC, 
tem demonstrado mais disposição e boa vontade 
para negociar a revisão salarial dos ferroviários, os 
quais se acham sem qualquer aumento desde maio 
de 2020.

Na primeira reunião realizada no mês de 
dezembro de 2022 o assunto teve que ser 
interrompido por razões administrativas daquela 
empresa.

Todavia, na reunião realizada no último dia 20 do 
mês de janeiro, algumas conquistas já foram obtidas: 
1) Reconhecimento da data-base, com o compro-

metimento de que o reajuste retroagirá a 1º de 
maio, com pagamento de atrasados decorrentes 
da revisão. 

2) Revisão das tabelas salarias com um reajuste de 
5% (cinco por cento) a contar da data-base. Em-
bora se trate de percentual inferior ao índice de 
inflação do período, vários entraves jurídicos re-
lativos à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Elei-
toral, etc, inviabilizaram a que a empresa pudes-
se conceder reajuste maior.

Resta agora aguardarmos a assinatura do Acor-
do Coletivo de Trabalho para oficialização das ne-
gociações.

Mas o mais importante ainda está por vir. A 
grande vitória da categoria foi a Federação conven-
cer os dirigentes da INFRA da necessidade de rea-
brir a discussão e revisão das TABELAS SALARIAIS 
com base no Relatório da Comissão Paritária cons-
tituída entre a VALEC e a Federação e apresentado 
em 2014, que já tramitou em várias esferas, todas 
com parecer favorável, mas sem qualquer solução 
até a presente data, tendo o Superintendente de 
Gestão de Pessoal da INFRA agendado reunião com 
este objetivo, por videoconferência,  para o dia 31 
de janeiro. 

A FNTF deixou claro em seus argumentos para 
a INFRA da necessidade urgente desta revisão, visto 
que vários níveis da tabela salarial vigente  (nível 201 
a 216) já se encontram abaixo do Salário Mínimo, 
que como se sabe contraria a Constituição Federal.
Um grande passo foi dado. Aguardemos a sequên-
cia das negociações e torçamos para o sucesso da 
Federação em conquistar este grande feito.

Correção da mensalidade 
da UNIFER

Em razão da redução do número de associados motivada por 
desistências, falecimentos e pelo desinteresse dos aposentados e 
pensionistas em se filiar à associação, a arrecadação da UNIFER 
vem se reduzindo mês a mês, colocando em risco a saúde finan-
ceira da entidade. 

A arrecadação atual já não é suficiente para cobrir as despe-
sas básicas, levando a diretoria a recorrer a pequena aplicação 
para não incorrer em inadimplência.

Assim, em reunião da diretoria recentemente realizada, hou-
ve sugestão para que as mensalidades fossem, a partir de janeiro 
de 2023, corrigidas de R$13,00 para R$15,00, representando um 
acréscimo de R$2,00, que embora pequeno permitirá o custeio 
de algumas despesas.

Pela mesma razão, a diretoria também decidiu que a partir do 
próximo ano não mais concederá o abono de uma mensalidade 
para os associados que efetuarem o pagamento anual em uma só 
parcela, como vinha ocorrendo. 

Esperamos contar com a compreensão de todo o corpo as-
sociativo, pois vimos nesta decisão uma maneira de aumentar a 
arrecadação anual, aliada a outras decisões de redução de des-
pesas já adotadas, como forma de postergar o encerramento das 
atividades da UNIFER, o que seria para os ferroviários um prejuízo 
muito grande, pois deixariam de ter uma entidade para continuar 
a lutar pelos seus direitos.

Você associado também pode ajudar a reduzir despesas, efe-
tuando o recolhimento das mensalidades através de PIX (CNPJ 
40.308.595/0001-61 ou mediante depósito diretamente na con-
ta corrente da UNIFER (agência 0731, conta corrente C/C 1003-0, 
da Caixa Econômica, enviando o comprovante para a secretaria 
(secretaria@unifer.org.br) ou pelo WhatsApp (98872-1050) para 
os devidos registros, evitando desta forma despesas com emissão 
de boletos e com os correios para a expedição.

Contamos, uma vez mais, com sua colaboração. 
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Retomando as atividades em 2023

A UNIFER, neste ano de 2023, pretende dar 
continuidade às atividades que movimentam a as-
sociação, conclamando os associados para o apro-
veitamento dos programas e cursos que serão dis-
ponibilizados, e a seguir enumerados:

1 – Bocha – A prática do jogo de bocha deverá 
reiniciar no mês de fevereiro, às quintas-feiras com 
início às 14 horas, seguindo o mesmo ritual do ano 
recém-findo. Esta modalidade esportiva proporcio-
na aos praticantes os seguintes benefícios:
• exercícios musculares, principalmente dos braços;
• estímulo da coordenação motora;
• favorece o senso de planejamento e estratégia;
• aperfeiçoa a habilidade de foco e concentração.
É uma atividade que já vem sendo praticada há mais 
de cinco anos e que serve também para fazer novas 
amizades aumentando o relacionamento entre as 
pessoas.

2 – Curso de Smartphone – Seu reinício está 
previsto para o mês de março. Este curso ensina os 
participantes a usar corretamente o Smartphone, 
equipamento imprescindível nos dias de hoje, não 
se limitando seu uso como simples telefone, mas 
para o aproveitamento de toda a tecnologia que 
oferece, proporcionando várias formas de comuni-
cação para acesso à rede bancária, ao comércio em 
geral, para aquisição de bens e serviços e outras fi-
nalidades afins. A maioria das pessoas que tem este 
equipamento não sabe dispor de todos os recur-
sos que ele oferece, subutilizando-o. O curso será 
ministrado, provavelmente, pela Profª Ana Maria 
Mendes, uma vez por semana, com aulas entre 14h 
e 16h, às sextas-feiras. 

3 – Pilates de solo – Prática Importante para a mobilidade, 
as sessões de pilates são fundamentais para o nosso desenvolvi-
mento e manutenção corporal. Indicamos abaixo alguns benefí-
cios que este exercício proporciona:
• melhoria da postura;
• flexibilidade;
• aumento da concentração;
• aumento da consciência corporal;
• força muscular;
• resistência;
• prevenção de lesões;
• melhoria no equilíbrio e na coordenação.
As atividades serão desenvolvidas às terças-feiras, no horário de 
14h30 às 16h e serão ministradas pela profª Enifer Ramos.

 4 – Jogos de sinuca – Desde que foi fundada a UNIFER, em 
1991, esta é a atividade que mais vem sendo praticada. Já se vão 
31 anos que nossos sinuqueiros estão treinando, fato que lhes 
daria, com segurança, condições de participar, com total êxito, 
de campeonatos nacionais e até internacionais. Mas qual o quê, 
apesar do longo tempo de aprendizado ainda carecem de melhor 
preparo. Mas eles são persistentes e quem sabe um dia atinjam 
o estrelato. Fica aqui o convite para você que gosta desta prática 
esportiva, vir se associar à UNIFER e fazer parte deste grupo. A 
sinuca é praticada de segunda à sexta-feira, no período da tarde.

5 – Dança Circular – Todas as quartas-feiras, no pátio coberto 
da UNIFER, a Professora Jocilene comanda a Dança Circular, ati-
vidade de grandes benefícios para a nossa vida favorecendo um 
equilíbrio entre o corpo físico, mental e espiritual. Pode-se dizer, 
inclusive, que é uma meditação em movimento. Além disso, au-
xilia a combater estresse e depressão.  Venha conhecer, faça uma 
aula experimental, temos a certeza de que você vai gostar. As 
aulas acontecem das 14h30 às 16 horas.

Inscrições – Se alguma dessas atividades lhe chamou a aten-
ção, demonstre seu interesse fazendo sua inscrição em nossa se-
cretaria com a Sandra, ou pelo telefone (41) 3222-9855 ou ainda 
pelo celular (com WhatsApp) (41)98872-1050.

Importante: Para participar das atividades da UNIFER é im-
prescindível ser ou tornar-se associado. O valor da mensalida-
de é bem acessível (R$15,00) e não pode servir de justificativa 
para não se associar. A UNIFER é a casa do ferroviário, cabe a ele 
mantê-la e uma das formas para que isso ocorra é tornando-se 
associado e participando das atividades.
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Pensão por morte do INSS pode não ser vitalícia.
Veja as regras

Fonte: IstoÉ Dinheiro | Da Redação – 31/08/2022
(Blog Jornalista Fernando Abelha).

Almoço de Natal das Amigas Ferroviárias.

Benefício previdenciário pago após a morte de um 
contribuinte do INSS para cônjuge ou dependentes, a pen-
são por morte, ao contrário do que muitos podem pensar, 
não é vitalícia em todos os casos. A extensão do pagamen-
to varia de quantas contribuições a pessoa falecida fez, a 
idade dos dependentes, do cônjuge e o tempo de casa-
mento ou união estável.

Dependentes: No caso dos dependentes menores de 
idade, o pagamento vai somente até completarem 21 
anos, não importando se cursam ensino superior ou não. 
O mesmo vale para irmãos. A única exceção está no filho 
ou irmão com condição de invalidez, ou deficiência cons-
tatada antes do falecimento do familiar. 

Cônjuge: No caso do cônjuge, o pagamento da pen-
são pode ser vitalício, mas pode durar somente quatro 
meses, caso o falecido tenha contribuído para o INSS por 
menos de 18 meses ou se o casamento ou união estável 

tiver durado menos de dois anos. Caso o segurado tenha 
feito mais de 18 contribuições e o relacionamento tiver 
durado mais de dois anos, o prazo para o pagamento varia 
de acordo com a idade do dependente.

Confira a tabela abaixo:
Idade do dependente 

(pensionista)
Duração da pensão 

por morte

Menos de 22 anos 3 anos

Entre 22 e 27 anos 6 anos

Entre 28 e 30 anos 10 anos

Entre 31 e 41 anos 15 anos

Entre 42 e 44 anos 20 anos

45 anos ou mais Vitalícia

O almoço de Natal das Amigas Ferroviárias, foi reali-
zado no dia 19 de novembro na sede da UNIFER, e con-
tou com a presença de 45 mulheres e os dois benditos 
frutos Divonsir (churrasqueiro) e Claudio (Papai Noel). 
Foi um encontro regado a delicioso almoço, com refei-
ções preparadas com muito amor pelas próprias partici-
pantes, como só acontece nestas ocasiões. Em seguida 
às refeições teve início um desfile de moda estrelado pe-
las colegas ferroviárias que se dispuseram a apresentar, 
sob a orientação da Sra. Elma, a coleção de verão da loja 
“Toque Especial”, da qual a mesma é proprietária. Foi 
um momento de muito glamour e elegância. Encerrado 
o desfile sob o aplauso das presentes, seguiu-se a visita 

do Papai Noel que se apresentou desejando uma aben-
çoada noite feliz às ferroviárias presentes e a suas famí-
lias e em seguida comandou o sorteio de brindes para 
as participantes. Desnecessário dizer-se do encanto que 
uma confraternização como esta produz, permitindo o 
resgate de lembranças do dia a dia dos escritórios e, o 
mais importante, de saciar as saudades de um tempo 
que passou.

 Desde já conclamamos para participarem de novos 
encontros já programados para o próximo ano. Não per-
cam, em junho de 2023 já consta do calendário de even-
tos da UNIFER novo encontro das Amigas com uma diver-
tida festa junina!
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Ferroviário conta um causo

Ossos do ofício

Autor:  Altamiro Lisboa, Chefe da Estação e representante da UNIFER nas cidades de Porto União e União da Vitória.

Num dia chuvoso, no mês de julho de 1983, 
lá pelas 11 horas mais ou menos, estando subs-
tituindo na estação de LFS, durante o período 
mais intenso da enchente daquele ano, instalei-
me na antiga sala do telégrafo, que passou a 
servir-me de quarto e cozinha.

Na sala ficavam duas escrivaninhas e uma 
mesa, estando nesta posicionados os telefones. 
Numa das escrivaninhas ficava um fogareiro a 
gás, com duas bocas, na primeira estava posi-
cionada uma panela de arroz com batatas, já co-
zidos, e na outra boca, ainda cozinhando, uma 
panela com feijão, toucinho e linguiça, impreg-
nando o ar, com o delicioso cheiro do manjar. 
Na segunda escrivaninha ficavam os utensílios 
usados para a refeição, oito exemplares de Sele-
ções e um velho livro aberto, já sem capa, e que 
eu estava lendo.

Ouvi um barulho de passos, virei-me, e vi 
na porta um senhor alto, calvo, vestindo um 
terno cinza e sorrindo. Cumprimentei-o e pe-
di-lhe licença para terminar uma tarefa e que 
em seguida já iria atendê-lo. O desconhecido, 
mantendo cordialidade, falou-me que não tinha 
pressa, e deixou-me à vontade para concluir o 
trabalho. Terminada a tarefa, levantei-me e fui 
ao seu encontro que gentilmente estendeu-me 
a mão, cumprimentando-me. Notei, então, que 
ele folheava o livro que estava aberto em cima 
de uma das mesas. Trocamos algumas rápidas 
palavras, quando o até então desconhecido in-
dagou-me: O senhor não me conhece? Eu, que 
estava apenas substituindo naquela estação, 
respondi-lhe que não, afirmando-lhe ainda que 
só me relacionava com os ferroviários locais, 
mas da comunidade não conhecia ninguém.

O sorridente, educado e elegante senhor, 
então apresentou-se: sou o Engenheiro Paulo 
Munhoz da Rocha, Superintendente aqui da 
SR 5!

Fiquei perplexo e meio confuso, pois não lhe 
atendi como devia, e pedi-lhe desculpas por não 
tê-lo reconhecido e ainda por recebê-lo naquele 
ambiente cheirando a feijão cozido, fogareiros 
sobre a mesa e uma cama branda ao lado. 

Dialogamos sobre o trabalho naquela esta-
ção, que justamente naquele dia apresentava 
a segunda linha repleta de vagões abarrotados 
com donativos vindos de outras cidades e des-
tinados às prefeituras de Porto União (SC), e 

União da Vitória (PR), para distribuição entre as 
vítimas das enchentes que eram muitas. Como 
o trecho entre LFS e LUN estava interrompido 
pelas cheias, os trens somente chegavam a pri-
meira estação causando a lotação do pátio.

Em se tratando de uma situação excepcio-
nal, o trabalho ali era ininterrupto, com tarefas 
de pátio e internas, obrigando-me várias vezes a 
pedir-lhe licença para atender o serviço.

O engenheiro, que permaneceu ali por um 
bom tempo, acompanhando o meu trabalho, 
então indagou-me se eu trabalhava sozinho ao 
que respondi que sim. Ato contínuo, ele que 
chegara até LFS por rodovia, despediu-se, e an-
tes de embarcar no automóvel que o conduzia, 
apertou-me a mão, dizendo-me “vou providen-
ciar um auxiliar para você”. Antes da partida sur-
preendeu-me com o seguinte pedido: você não 
quer presentear-me com o livro que está sobre 
a escrivaninha? Respondi-lhe que sim, e apesar 
de faltar a capa, entreguei-lhe o exemplar. No 
mesmo dia, à tarde, apresentou-se em LFS um 
empregado para auxiliar-me no trabalho. Trata-
va-se do  Auxiliar de Estação Celso Moreira de 
Castilho, que tinha sido admitido na empresa há 
apenas seis dias!

Apesar de ser iniciante, facilitou-me no tra-
balho, mas pela sua inexperiência, éramos obri-
gados a realizarmos as tarefas juntos durante as 
vinte e quatro horas.

Foi uma substituição que me marcou muito, 
pelos fatos ocorridos, não só pelos aqui narra-
dos, mas por tudo quanto aconteceu durante 
todo o tempo em que estive destacado, e mais 
ainda porque naquela época eu havia perdido 
minha mãe o que me abalou a saúde. O auxí-
lio do Celso foi fundamental para que cumprís-
semos com nossa obrigação, permitindo-nos 
estender nosso contato com a população local 
e até mesmo com os cães que rondavam a es-
tação, tendo um deles sido adotado pelo meu 
auxiliar.

O livro que entreguei ao Dr. Paulo, era edita-
do em 1935, e tinha o título de: “Cinquentená-
rio da Estrada de Ferro Curitiba à Paranaguá”, e 
que eu tinha ganhado de meu tio, sr. Sherman 
Bishop, casado com a irmã de minha mãe.

O Sr. Sherman era filho de Jaime e dona Her-
ta Bishop, ele alto funcionário da serraria Lum-
ber, em LTB (Três Barras). 
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Ferroviário também é artista

Nosso associado ARÍLIO OZÓRIO PEREIRA é uma 
destas pessoas que faz de tudo um pouco. Nascido 
na cidade de Morretes em 27 de maio de 1936, fi-
lho do maquinista Ozório Pereira, outro não poderia 
ser seu destino. Porém, no início de sua vida adul-
ta buscou abrigo no Serviço Militar, ingressando na 
5ª Companhia de Comunicações, no bairro do Por-
tão, em Curitiba, no ano de 1955. Tinha um futuro 
promissor, tanto que já nos primeiros anos atingiu 
a graduação de cabo e fez o curso de Sargento, lo-
grando aprovação, ficando no aguardo de vaga para 
promoção. 

Os anos passaram, a vaga não veio e ele teve, 
por mudanças havidas no serviço militar, de dar bai-
xa. Para a pessoa irrequieta que era, não havia como 
ficar se lamentando. De imediato tentou abrigo na 
área comercial, ingressando na então poderosa 
empresa Hermes Macedo, mas sempre de olho na 
oportunidade de ingressar na Rede Ferroviária que 
era seu objetivo maior, porque filho de peixe, peixi-
nho é. Assim, em 1965, participou de concurso para 
Revistador de Veículos, logrando aprovação, sendo 
admitido e designado para trabalhar na área de re-
visão em Paranaguá. 

Sempre prestativo, passou a auxiliar o respon-
sável pelo posto em tarefas administrativas, condi-
ção que lhe assegurou, anos mais tarde, mudar de 
função, chegando a atingir o cargo de Supervisor 
Auxiliar de Administração, no Distrito de Produção 
de Curitiba, onde ocorreu a sua aposentadoria no 
ano de 1985, após 19 anos de trabalho ferroviário. 
Aposentado passou a cooperar em trabalhos comu-
nitários, tendo grande participação na criação da 
Paróquia Nossa Senhora de Aparecida, do bairro de 
Uberaba. 

Com a fundação da UNIFER passou a dividir seu 
tempo entre os trabalhos comunitários e a associa-
ção, na qual exerceu diversos cargos de diretoria. 
Trabalhou incansavelmente na recuperação da can-
cha de bocha, até então desativada, e incentivou um 
grupo de senhoras para a prática desse esporte. Eis, 
no entanto, que desperta no Arílio o veio artístico, 
e passa a fazer do desenho seu novo hobby. Como 

não poderia deixar de ser, seu trabalho é todo desenvolvido 
para retratar detalhes ferroviários, como pontes, viadutos, 
locomotivas, casas de trabalhadores e, principalmente, es-
tações como a que ilustra esta matéria. Seus trabalhos estão 
sendo expostos como peças do acervo da UNIFER e fazem 
parte do museu ferroviário da associação. Parabéns Arílio! 
Seu trabalho é de grande importância para que possamos 
manter aceso o espírito ferroviarista que vive cada um de 
nós. 

ARÍLIO OZÓRIO PEREIRA
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Ferroviário também é artista
ARÍLIO OZÓRIO PEREIRA

No Natal a UNIFER 
faz doação de 

brinquedos para 
crianças carentes

Durante o Encontro de Natal das Amigas 
Ferroviárias, ocorrido dia 19 de novembro 
passado, foram arrecadados brinquedos, 
doados pelas participantes do evento.

Estes brinquedos foram então entre-
gues para a Sra. Marili, presidente do grupo 
de Assistência Social da Paróquia São José, 
para presentear as crianças das famílias 
assistidas nessa paróquia. Também foram 
entregues guloseimas para distribuição às 
crianças.

A UNIFER agradece mais uma vez pela 
atitude das Amigas Ferroviárias, contribuin-
do para um Natal melhor das crianças ca-
rentes!

Quer saber sobre seus direitos de 
ferroviário? Associe-se à UNIFER

O escritório da extinta RFFSA, em Curitiba, onde os aposentados 
e pensionistas obtinham atendimento, esclareciam dúvidas e colhiam 
outras informações relacionadas à categoria ferroviária, foi desativado.

Provisoriamente o acervo funcional dos ferroviários está sob a ge-
rência do DNIT, que dentro de suas possibilidades busca atender a de-
manda existente. Há, no entanto, informações oriundas de Brasília de 
que todo esse acervo será centralizado naquela capital, mais precisa-
mente no Ministério da Economia onde ficará sob a gestão do Departa-
mento de Órgãos Extintos - DEPEX. Isto significa que todas e quaisquer 
informações que o ferroviário vier a necessitar terá que recorrer ao 
DEPEX, o que dificultará sobremaneira a sua vida, mormente porque 
aquele Departamento, além de estar sobrecarregado com o gerencia-
mento do quadro de pessoal de outros órgãos extintos, não conhece 
profundamente a legislação que norteia a categoria ferroviária. Por ou-
tro lado, não há como recorrer ao INSS porque esse órgão, além de não 
ter acesso aos documentos, desconhece a legislação específica ferrovi-
ária. Só resta, portanto, ao aposentado e à pensionista tomar uma de-
cisão - associar-se à União dos Aposentados e Pensionistas Ferroviários 
do Paraná e de Santa Catarina - UNIFER, entidade que foi fundada há 
31 anos e que tem por missão “proporcionar aos associados informa-
ções, orientações e proteção de seus direitos”, sendo a única entidade 
que tem o conhecimento e a experiência necessários para, mediante 
contato com os órgãos governamentais atender toda a demanda que 
se apresentar concernentemente à categoria.

 Assim, se você já é associado, mantenha o pagamento de suas men-
salidades em dia, porque é ela que dá sustentabilidade à associação, já 
que não recebe subsídio de qualquer espécie. Com esta prática você 
estará ajudando a manter vivo o único elo que existe entre a RFFSA e 
você!

Acresce lembrar ainda que em se associando ou mantendo a sua 
condição de associado você terá, ainda, a possibilidade de:

• estar sempre em contato com os colegas aposentados, para man-
ter o vínculo que a RVPSC e a RFFSA criaram e a UNIFER resguarda;

• obter descontos especiais em todos os eventos (inclusive viagens) 
e produtos da UNIFER;

• visitar a biblioteca e ter acesso à literatura de cunho ferroviário;
• ter acesso à informações importantes, sejam elas sobre eventos 

ou assuntos de interesse financeiro da categoria, através do site www.
unifer.org.br 

• receber, via whatsapp ou e-mail, informações e notícias 
 de assunto de interesse da categoria;

• manter-se sempre informado com relação as notícias sobre assun-
tos de ferrovia e benefícios aos aposentados/pensionistas;

• receber informação, orientação e assistência para participar de 
ações judiciais/administrativas, promovidas pela UNIFER, na luta pelos 
direitos dos aposentados e pensionistas;

• participar de eventos que a UNIFER promove, periodicamente, 
que buscam fortalecer o vínculo de amizade, coleguismo e colaboração 
entre os associados, mantendo acesa a chama do espírito ferroviarista;

• participar de encontros de lazer, que a UNIFER promove regular-
mente, viagens e passeios para vários locais do país, com preços redu-
zidos para seus associados;

• participar de jantares, almoços, assim como, de todas as ativida-
des promovidos pela UNIFER;

• participar de cursos e atividades, promovidos pela UNIFER;  
• fazer parte do grupo de “Caçadores de Maria-Fumaça”, que anual-

mente promove passeios no sul do Brasil, para conhecer novos trechos 
ferroviários em viagens em composições tracionados pelas lendárias 
locomotivas a vapor;

• usar as dependências da UNIFER para realizar eventos de 
de cunho pessoal para a sua família, observado o regulamento específico.

NOVIDADE

NOVIDADE
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Aniversários
FALECIMENTOS 

Comunicamos com pesar o fale-
cimento dos seguintes associa-
dos e familiares: CONSTANTINA 
FERNANDO FREITAS, da repre-
sentação de Mafra, óbito ocor-
rido no dia 13 de novembro de 
2022, da Sra. SILVIA PERCEGO-
NA, esposa do associado Albari 
de Almeida Percegona, falecida 
no dia 22 de novembro de 2022; 
de EDSON LUIZ SCHILIPAK, fale-
cido em 7 de dezembro de 2022 
e CASEMIRO JANECZKO, falecido 
em 21 de janerio de 2023. Às 
família enlutadas a diretoria da 
UNIFER apresenta sentidas con-
dolências.

FEVEREIRO
11 ALCIR TADEU KOWASKI
17 ALICE BOLLER
09 ANITA  CORDEIRO CROCETTI
16 BENJAMIN A. MALUCELLI FILHO
11 CELSO MÁRIO TAVARES
02 DINARTE MARONDES DE LIMA
15 GENIVALDO ALVES DE ALMEIDA
24 GRASIELE APARECIDA C. F. PETERS
10 JOÃO LUIS V. TEIXEIRA
12 JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR
16 JOSÉ AMAURI NUNES
22 LUIZ SCANDELARI
09 MARIA DA GRAÇA L. SKRENSKI
02 MARIA JOSÉ DA ROCHA
17 MARLENE KOSCHILA ARANTES
04 NELMA AP. ANTONINI BERTOLAZZO
06 REGINA MARIA DE F. KRUGER
04 ROBERTO ODIER MASTECK CORREA
18 RONALD OCTÁVIO F. DO AMARAL
24 SINÉZIO VALÉRIO
14 TANIA MARA CORDEIRO SANTOS
01 WALDEMAR VÉRAS

MARÇO
11 ACIR RODRIGUES PINTO
03 ADILSON RUBENS DE SOUZA
16 ANA ISABEL M. FERREIRA
29 ANA SEIKO KURATA
04 ANITA TEREZINHA SGUARIO
08 ANTONIO CARLOS GUILHERME
12 CARLOS ALBERTO DA ROSA
24 CLEIDE JANE S. SKIBINSKI
28 DELENIR COSTA DE OLIVEIRA
14 ERALDO CARLOS
08 HAROLDO NORBERTO FRANCO
26 IARA REGINA GREIN TROCHINSKI
22 IONE DO ROCIO SOTOMAIOR
11 IVONE MARCONDES DE QUADROS
11 JORGE ALVINO RICHTER
31 JOSÉ BENITO SERENATO
07 JOSÉ CARLOS ZANELLA QUEIROZ
19 JOSEFA NEGRELLO
29 JOSEFA NEWMA F. FUSERO
28 LEOCÁDIO JOSÉ LUDER
04 LUCIA PASQUALIN
21 LUIZ CARLOS ADAMSKI
13 MÁRIO ANTONIO DOS SANTOS
02 MAURO MELLO PIAZZETTA
29 MAURO VALENGA
15 MOACIR DE BIASIO
07 OLINDA DAS DORES O. IZÍDIO
06 RUTE ROCHA MIRANDA
06 SIDARTA STUNITZ
21 VICENTE DE P. B. SALIBA
17 WILSON MARTINS ALBINO
01 ZILDA QUEIROZ LESSA

Associado venha participar dos eventos da UNIFER! 
É mais um ano que começa! Que venha 2023 que nós 

aguardamos com grande expectativa, notadamente pela 
possibilidade de a categoria ser contemplada com algum 
reajuste salarial, ao qual não tem acesso já há três anos. 

Você já parou pra pensar como passa rápido o ano? 
Principalmente se você tem muitas atividades e não tem 
tempo para nada! Ou tem muito tempo e está desperdi-
çando não fazendo nada! Reflita um pouco, pense no que 
você pode fazer para melhor aproveitar a sua vida, mude 
um pouco a sua rotina diária, venha até a UNIFER, se já 
é associado, ou se associe para participar de tudo quan-
to é oferecido aos ferroviários conforme já noticiado em 
outras matérias nesta edição. Consulte sobre dúvidas em 
relação aos seus proventos. A UNIFER tem em sua direto-
ria pessoas que seguramente poderão esclarecer e sobre 
assuntos jurídicos dispõe de uma advogada que está à dis-
posição uma vez por semana, bastando agendar 
sua visita.

Além de tudo, a UNIFER lhe oferece 
opções de convívio com os seus colegas 
de ferrovia, atividades semanais (Bo-
cha, Sinuca, Curso de Smartphone, 
Pilates de Solo, Dança Circular, etc), 
viagens, almoços, jantares, etc… 
Eventos como passeios a lugares in-
teressantes, muitos ligados ao tema 
ferroviário. Então está na hora de vi-
sitar a UNIFER, para rever os amigos, 
compartilhar vivências, relembrar o 
passado com seus feitos inesquecíveis, 
nos tempos da RFFSA. Neste ano de 2023, 

a UNIFER está esperando pela sua visita, e sua participa-
ção nos eventos!
Eventos programados:
Dia Internacional da Mulher: previsto para acontecer no 
dia 8 de março, às 14 horas com uma palestra de interesse 
da melhor idade, cujo tema está sendo cuidadosamente 
preparado, seguindo-se de especial confraternização ao 
encerramento. A programação completa será divulgada 
através dos grupos de WhatsApp. 
29 de abril – No encontro desse dia serão desenvolvidas 
atividades ligadas à Páscoa Ferroviária, ao Dia do Ferroviá-
rio e ao dia das Mães;
08 de junho – Aniversário da UNIFER;
24 de junho – 1º encontro anual das Amigas Ferroviárias;
14 a 19 de agosto – Torneio de Inverno da UNIFER;
Setembro – Viagem dos Caçadores de Maria-Fumaça, prova-

velmente para a região de Campinas (SP), com visita ao 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A data, o 

custo e o roteiro ainda estão sendo definidos. 
18 de novembro – 2º Encontro anual das 

Amigas Ferroviárias;
09 de dezembro – Almoço de Natal da 
UNIFER.

Proximamente à realização dos 
eventos serão divulgados mais deta-
lhes sobre os mesmos, seja através 
da Resenha, seja através dos grupos 

de WhatsApp. Eventualmente algum 
evento poderá ter a data alterada ou até 

ser cancelado em função de algo maior 
que se apresente. 

JANEIRO
18 AILTON MENDES BATISTA
15 ANA MARIA JACOMEL MENDES
03 ANTERO GOMES DE ALMEIDA
12 CLOVIS EVERS CASSOU
21 EDNA APARECIDA DE SOUZA
31 EURICO DOS SANTOS
28 FRANCISCO CARLOS CATENACCI
16 IRANI BUDANT WEINHARDT 
01 ITALO EMIR DULLIUS
03 JIOVANI VIANNA 
19 JOSÉ DOMINGOS B. TEIXEIRA
18 JOSÉ JULIO SOARES FILHO 
28 JULIO CESAR MOREIRA 
08 KAZUSHIGE OKADA
16 LUIS CARLOS DA SILVA
04 NELSON ROGAL
06 NERY CARVALHO 
08 NILDA KEIKO SHIBATA
12/ NOELY SLOMPO CAMPAGNOLI
30 REGINA KAMINSKI
06 REINILDA DE LOURDES R. TIEPOLO
18 RENATO PEREIRA DA SILVA
04 ROSA MAFALDA PETRUY 
30 TERESINHA DA SILVA ALCANTARA
24 VASTHE SONIA SCHAFHAUSER 
21 WALDIR JOSÉ ALBINO  
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