
Ano XIII - Nº 30 - 2020

Depois de tudo
De tudo ficaram três coisas:

A certeza de que estamos sempre começando;
A certeza de que é preciso continuar;

A certeza de que podemos ser interrompidos
antes de terminar.

Façamos da interrupção um caminho novo.
Da queda, um passo de dança.

Do medo, uma escada.
Do sonho, uma ponte.

Da procura, um encontro.
Texto de Fernando Sabino. 
Sugestão do 2° Vice - presidente Vicente Sebastião de Oliveira
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Jogue fora todos os números não 
essenciais para sua sobrevivência.
Isso inclui, idade, peso e altura.

Deixe o médico se preocupar com eles.
Frequente, de preferência, seus amigos 

alegres.
Os de “baixo astral” puxam você para 

baixo.
Continue aprendendo...

Aprenda mais sobre computador, 
artesanato, jardinagem, qualquer coisa.

Não deixe seu cérebro desocupado.
Uma mente sem uso é a oficina do 

diabo.
E o nome do diabo é Alzheimer.

Curta coisas simples.
Ria muito e, muito e alto.
Ria até perder o fôlego.

Lágrimas acontecem.
Agüente, sofra e siga em frente.

A única pessoa que acompanha você a 
vida toda é você mesmo.

Esteja vivo, enquanto você viver!

Esteja sempre rodeado daquilo 
que você gosta: família, animais, 

lembranças, música, plantas, um hobby, 
o que for.

Seu lar é o seu refúgio.
Aproveite sua saúde.

Se for boa, preserve-a.
Se está instável, melhore-a.

Se está abaixo desse nível, peça ajuda.
Não faça viagens de remorso.
Faça uma viagem ao Shopping, 

para cidade vizinha, para um país 
estrangeiro, mas não faça viagens ao 

passado.
Diga a quem você ama, que você 
realmente os ama, em todas as 

oportunidades.
E lembre-se sempre que: a vida não é 

medida pelo número de vezes que você 
respirou, mas pelos momentos em que 

você perdeu o fôlego: de tanto rir...
De surpresa...
De êxtase...

De felicidade...

Autor desconhecido
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 Amiga e amigo,
 Estamos concluindo a travessia de um ano 
totalmente atípico, difícil, doloroso e com muitas 
perdas de vidas insubstituíveis.
 Mas será que aprendemos alguma coisa 
com o advento do Covid-19?
 Para além do balanço negativo, teríamos 
balanços positivos?
 Convido você, meu leitor, minha leitora 
a refletir sobre isso. No refúgio de sua alma, nos 
momentos de recolhimento, tente extrair de tudo 
isso que o Covid-19 nos ensinou ou, melhor, o que 
ele representou para você, como pessoa, pai, mãe, 
filho ou filha, irmão ou irmã, colega de trabalho, ou 
simplesmente um atento observador do que ocorre 
próximo de você.
 Seja tolerante com os teus erros e humilde 
com os teus acertos. Busque apenas entender o 
que o Universo tramou para você, para nós, para a 
humanidade.
 Além do medo, das dúvidas, dos erros e dos 
acertos, alguma coisa de positivo haverá de restar 
desta hecatombe. 
 Se antes você se via como pessoa forte, 
agora pode estar se sentindo uma pessoa frágil?
 Se antes você se sentia frágil, agora está se 
sentindo forte, pois está sobrevivendo apesar de 
todas as iniquidades a sua volta?
 Refletir é amadurecer pensamentos, 
esclarecer dúvidas, clarear objetivos e tocar em 
frente.
 Agradecer, com humildade, por estar vivo 
ou viva para continuar lutando, para continuar a 
fazer parte deste Universo, e se perguntar: Deus, 
por que estou aqui?
 Se você, eu e muitos ainda estamos aqui, é 
porque temos uma missão a cumprir.
 Qual será essa missão?
A minha é servir - junto com meus colegas da 
diretoria e nossa equipe de funcionários - de 
ligação entre você e centenas de outros colegas 
que se encontram nos diversos cantos deste imenso 
país e, uns poucos, no exterior. 
 Com certeza, ao mesmo tempo em que você 
está lendo esta mensagem, outros estarão fazendo 
o mesmo.  
 Assim, irmanados no espírito de 
fraternidade, de amizade, de solidariedade, de amor 
ao próximo e das lembranças de muitos momentos 
inesquecíveis, nos abraçamos em pensamento e 

fortalecemos uns aos outros para os novos desafios 
que vêm pela frente.
 Feliz 2021 e que Deus esteja presente no 
coração de cada um de vocês, de seus familiares, 
de seus amigos, vizinhos e de todos os que fazem 
parte deste imenso e belo planeta chamado Terra.
 Faço um forte apelo: não negligencie com 
sua saúde: use máscara, álcool em gel, lave as mãos 
sempre que possível e mantenha o distanciamento 
recomendado para a tua segurança e para a 
segurança das pessoas que você ama. 
 Não se esqueça, até que uma vacina esteja 
ao alcance da população em geral, todos somos 
vítimas e reféns desse vírus.

 

Palavra do Presidente

Que venha 2021, 2022 e outros mais!
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Nascida em Firminópolis, interior de Goiás, 
Laudelina Cotrim veio para Brasília ainda 
na década de 60. Lina, como gosta de ser 

chamada, desde nova sempre gostou de cozinhar e 
inventar diferentes pratos para seus 13 irmãos.  
 Depois de 35 anos dedicados ao Senado 
Federal, Lina viu a oportunidade de seguir seu 
hobby favorito. “Ao me aposentar me senti perdida 
refletindo no que fazer da vida, então decidi seguir 
minha paixão: cozinhar”. Ela começou a faculdade 
de Gastronomia e se especializou na cozinha 

nacional e internacional. 
 Hoje tem uma pastelaria – Pastelaria da 
Chef Lina, localizada no Shopping Popular de 
Brasília. Laudelina, mãe de Gregory Lucas e Marcos 
Vinicius e avó de quatro lindos netos, é cheia de 
energia. Mesmo trabalhando de segunda a sexta 
de 7h às 18h, ainda assim, faz questão de separar 
um tempo para se cuidar – massagens e atividades 
físicas – e viajar, entre os países que já conheceu 
estão Alemanha, Peru, Cancún, Chile, Argentina, 
Paris e Estados Unidos. 

 

 “Sou muito 
feliz com minha 
escolha. Faço tudo 
com prazer, carinho 
e felicidade. E 
ainda consigo dar 
emprego para 4 
funcionários e 
contribuir para o 
sustento de suas 
famílias”. 

 O entusiasmo 
é estampado em seu 
sorriso e olhar ao falar 
do seu negócio próprio e 
apresentar cada pedacinho 
do estabelecimento e seus 
equipamentos profissionais. 
 Com seus 73 anos 
de puro vigor e alegria 
em viver, Laudelina está 
estudando para o vestibular 

Eles não pararam

Chef Lina 
Servidora aposentada e empresária no 

ramo gastronômico
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Eles não pararam

FIM DE ANO
 

A ASSISEFE estará em 
recesso do dia 21 de 
dezembro a 03 de janeiro 
de 2021. Voltaremos ao 
expediente normal no dia 4 
de janeiro, a partir das 9h, 
em todos nossos canais de 
atendimento e presencial.

de Nutrição na UNB, planeja abrir outra pastelaria 
no Sudoeste e quer começar um curso de Espanhol. 
“Sempre fui muito ativa, sei que o dia que eu parar, 
paro de vez. Acredito que não podemos nunca 
estacionar na vida. Tenho disposição para dar e 
vender. Mesmo com minha idade sei que sou capaz 
de fazer o que eu quiser, inclusive começar um novo 
curso em uma universidade federal”.
 Em seu restaurante, você encontra pastel, 
pizza, tapioca, cuscuz, açaí, cremes de frutas frescas 
e chás artesanais, com alto padrão de qualidade. 
Todos os alimentos são produzidos no local, 
inclusive as massas dos salgados e dos pastéis e a 
massa da tapioca e do açaí feitas em uma masseira 
industrial. Uma novidade é a PizzOca, exclusivo e 
feito para aqueles que querem comer pizza sem se 
preocupar em quebrar dieta. Todos esses lanches 
podem ser encontrados também no Ifood, Uber eats 
e no delivery próprio do restaurante através dos 
telefones 61- 37032519 e 9 9970-2519.

Club da Pizza

 Ao lado da Pastelaria da Dona Lina, fica 
a loja do seu filho Gregory, que seguiu os passos 
da mãe. Lá ele montou o Club da Pizza - buffet 
especializado de Pizza em domicílio com variedade 
de massas exclusivas, entre elas: a tradicional, 
a integral, a sem glúten para celíacos, a massa 
de espinafre, de beterraba e de manjericão com 
gengibre.
 No Club da Pizza, Gregory (nomeado o 6º 
melhor Chef Pizzaiolo Acrobata do Brasil) também 
dá cursos para os apaixonados pela iguaria que 
desejam aprender a fazer desde a massa, recheio 
até as técnicas de assadura. Nos últimos anos, com 
a ajuda de Lina e mais uma auxiliar, o pizzaiolo 
inovou e criou megapizzas com 2 e 3m de diâmetro, 
com cerca de 30kg de farinha de trigo, 10kg de 
calabresa e 20kg de muçarela. As pizzas foram 
servidas a centenas crianças da Cidade Estrutural.
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Um ano de superação e de 
despertar talentos adormecidos 

 2020 não tem sido um ano fácil. Tempos 
de desafio, medos e incertezas, mas para alguns, 
esse momento de isolamento social é de superação, 
autoconhecimento e, até mesmo, de descoberta de novos 
hobbies. Foi o caso do associado Yamil e Sousa Dutra, 
que durante o distanciamento descobriu sua paixão por 
cozinhar. 
 
 Panificação: amor à primeira massa 
 Em sua casa, em Gramado, respeitando as 
medidas necessárias para enfrentar a pandemia naqueles 
primeiros momentos, Yamil teve a curiosidade e vontade 
de completar o tempo com algo que fosse divertido e 
também saboroso - e então partiu de um quase zero em 
experiência culinária para praticamente um especialista 
em risotos, bolos e pães. 
 “Se tivesse que começar com outra profissão, 
acredito que eu viria a ser padeiro ou confeiteiro, com 
algum desvio para produzir risotos numa incrível 
panela de cerâmica que acabei comprando via Internet”, 
confessou o aposentado do Senado. 
 No começo ele contou com a colaboração 
de amigos, trocas de receitas, fotos, vídeos, dicas, e 
aos poucos foi arriscando suas próprias adaptações, 
como trocar o tipo da farinha, acrescentar um ou outro 
ingrediente diferente, conforme sua criatividade.  
 “Penso que cozinhar tem muitos significados! 
Um muito importante é o de ordenação do processo e a 
sequência e operação dos ingredientes. O andamento, o 
resultado e o gosto final, experimentado por mim ou por 
quem me acompanhe, são partes desse quase ritual! Acho 
que somente cozinhando tem-se completa capacidade de 
avaliar o trabalho e a arte da gastronomia”. 
 Quando tudo voltar ao normal, Yamil pretende 
passar uma temporada com os filhos e neto que moram 
na Europa, e claro, cozinhar para eles. E garante: “vou 
continuar fazendo experiências e me divertindo entre o 
forno e as bocas do fogão”! 
 Ah, lógico que não podíamos deixar de pedir 
uma receita para ele:  
 “Aqui vai a receita do meu pão fundamental, no 
qual substituí parte do trigo por aveia, acrescentei erva-
doce, casquinhas secas de laranja e passas de uva! Vai 
a receita nua e crua e os leitores podem vesti-la com 
imaginação e sabor”:  

Pão de forma no liquidificador 

1 ovo 
250 ml de óleo  
2 colheres de sopa de açúcar 
250 ml de leite 
1 colher de café de sal 
1 sache de 10g de fermento biológico 
Bater tudo no liquidificador. Colocar tudo em um pote 
grande e acrescentar 2 ½ xícaras de farinha de trigo. 
Tampar com um pano e deixar crescer por cerca de 30 
minutos ou até dobrar de tamanho. Em seguida, levar 
ao formo pré aquecido à 180º por cerca de 35 minutos. 

 Artes em bordado 
 Já a associada Vitória Régia Martins Melo voltou 
à uma antiga prática. A aposentada do Senado aprendeu a 
bordar aos seus 10 anos de idade e, segundo ela, resgatou 
essa atividade 52 anos depois. 
 Apaixonada em bordar principalmente a fauna e 
a flora do cerrado, Vitória Régia decidiu fazer um curso 
online de aperfeiçoamento visando melhorar a utilização 
dos tons de linha, criando sombras e dando mais vida à 
sua arte. Ela também aproveitou para fazer o curso de 
renda renascença para agregar mais valor a cada trabalho. 
 “Além do prazer, bordar para mim se tornou 
terapêutico. Aqui onde moro é uma fonte de inspiração,  
que, por ser de grande importância do ponto de vista 
da preservação ambiental fez nascer, dentro de nós  o 
encanto por bordar e divulgar as belezas da região”, 
declarou Vitória Régia, que mora atualmente em uma 
área rural próximo a Águas Emendadas, em Planaltina 
-DF. 
 A servidora faz parte de um grupo de 32 mulheres 
bordadeiras, e segundo ela, algumas já bordavam, 
outras não. “Daí a agradável experiência na troca de 

Yamil criando uma de suas receitasYamil criando uma de suas receitas
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conhecimento. Umas fazem o crochê, outras a bainha 
aberta, outras bordam. Há sempre uma complementação 
de uma com relação ao trabalho das outras. É gratificante 
ver mulheres que nunca pegaram em uma agulha fazer, 
hoje, verdadeiras obras de arte e garantir uma pequena 
fonte de renda”, enfatizou a artesã. 

 Costura para passar o tempo  
 Quem também aproveitou para aflorar seu lado 
artesã, foi a 1ª Vice-Presidente da ASSISEFE, Maria 
Elisa Stracquadanio. 
 No princípio da pandemia no Brasil, a Vice-
Presidente já estava em casa devido a uma gripe e, de 
repente, estourou a bomba do Covid 19. 
 “Com o enxame de notícias aterrorizantes 
veiculadas por toda a imprensa fiquei assustada e 
temerosa de sair por uns 15 a 20 dias. Quando tinha 
que ir à farmácia ou supermercado ou mesmo ao caixa 
eletrônico ficava espreitando para ver se o “corona” 
estava de tocaia. Morta de medo”. 
 Porém, aos poucos o silêncio da cidade já 
incomodava Maria Elisa e ela se viu prestes a entrar 
em uma crise de tristeza. Foi quando resolveu dar uma 
guinada e um chute na melancolia. 
 “Eu, que mal sabia pregar um botão ou fazer 
uma bainha ousei a pesquisar sobre máscaras e me meti 
a costurar só para passar o tempo. Enchi a família de 
máscaras. Eu pude descobrir talentos adormecidos”, 
brincou. 
 No entanto, o sucesso foi tanto que Maria 
Elisa começou a fazer máscaras para doar para alguns 
atendentes do hospital de Base e para a Igreja. Depois 
disso se arriscou a fazer propaganda de seu novo 

trabalho e conseguiu alguns clientes que foram passando 
para amigos e assim construiu uma lista de conhecidos e 
desconhecidos que encomendavam suas máscaras cada 
vez mais.   
 “Testei várias opções, inventei outras, e assim 
passei a trabalhar às vezes por 5 a 8 horas por dia. Em 
resumo, entre doações e vendas, calculo ter feito mais de 
duas mil máscaras”. 
 Para Maria Elisa a atividade foi uma terapia que 
ajudou a afastar a tristeza e a esquecer o caminho da 
geladeira e os aplicativos de entregas de comida, que já 
estavam sendo quase que automáticos antes, no tempo 
ocioso.  
 “Se vou continuar costurando máscaras, vai 
depender de meus clientes, mas o certo é que foi uma 
experiência gratificante, em especial quando doava meu 
trabalho a quem não tinha acesso por motivos financeiros. 
Creio que após essa pandemia vou tentar inventar alguma 
coisa para costurar, já que meu relacionamento com as 
agulhas saiu do nível zero para, digamos, nível oito, sem 
muitos traumas nem espetadas”, destacou a aposentada 
do Senado. 

 Na boca do vulcão  
 O associado José Felipe da Costa viveu uma 
história de medo e superação. Em janeiro fez seu check 
up anual e no resultado foi surpreendido com dois 
nódulos nos pulmões. E no final de julho, ele precisou 
passar por procedimento cirúrgico. 
 “Como estávamos com o vírus Covid-19 se 
alastrando perigosamente em Brasília, aumentou o 
meu sofrimento pois além dos nódulos, existia o perigo 
de contrair o Covid-19, já que precisava ir, quase que 
diariamente, a clinicas e hospitais para realizar diversos 
exames”. 
 Para piorar ainda mais o cenário, neste mesmo 
período, sua esposa Dinorá Pinheiro da Costa, teve um 
infarto nas coronárias, foi submetida a uma cirurgia 
emergencial e colocou um Stent no coração.  
 Embora os últimos meses tenham sido de 
surpresas e medo, no momento os dois superaram e 
encontram-se bem e se recuperando com a supervisão de 
seus médicos. 

Vitória Regia, segunda da esquerda Vitória Regia, segunda da esquerda 
para a direitapara a direita

Maria Elisa produzindo suas máscarasMaria Elisa produzindo suas máscaras José Felipe José Felipe 
e sua esposa Dinorá e sua esposa Dinorá 

 “Agora que 
tudo passou, estamos 
muito bem, graças a 
Deus, sob os cuidados 
dos médicos e com 
ótimas previsões. Só 
tenho a agradecer 
aos médicos Dra. 
Elizabeth, Dr. Flávio 
Brito, Dr. Luciano e Dr. 
Allisson, aos familiares 
e aos amigos. De 
fato, estivemos na 
boca do vulcão, mas 
vencemos”. 
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Esteja por dentro

Novidades do SIS em 2020

Você está por dentro das 
novidades do seu plano de 

saúde? Confira abaixo algumas 
melhorias:

 
 Em junho de 2020 o SIS passou a 
permitir a inclusão de dependentes de até 33 
anos, a regra anterior fixava os 24 anos como 
limite. Mas atenção, a continuidade do serviço 
para a nova faixa etária não é um processo 
automático. Ela precisa ser solicitada junto ao 
SIS. 
 As despesas da inclusão de novos 
dependentes ou pela permanência por mais tempo 
deles no SIS serão custeadas exclusivamente 
por meio das próprias contribuições dos titulares 
dos planos de saúde. Todos os beneficiários 
que quiserem manter seus filhos ou enteados 
atendidos pelo plano após completarem o 24º 
ano de vida precisarão fazer uma solicitação 
formal por meio da Central de Serviços da 
Intranet. Para mais informações, basta ligar nos 
telefones (61) 3303-1569, 3303-5987 ou 3303-
5002.
 Rede própria
 Em agosto o SIS abriu uma rede própria 

de credenciados paralela à do Saúde Caixa. Os 
beneficiários passaram, então, a contar com 
duas carteirinhas - a do SIS, válida apenas no 
DF, e a do Saúde Caixa. Sugerimos que usem 
preferencialmente a do SIS, para fortalecer a 
rede direta. 
 Novos hospitais credenciados – DF 
Star e Hospital de Águas Claras
 O mais recente credenciado ao Sistema 
Integrado de Saúde (SIS) é o Hospital de Águas 
Claras (HAC). Apesar de não ser conveniado 
ao Saúde Caixa, desde setembro HAC passou 
a atender os associados munidos com a nova 
carteira do SIS.
 O hospital é o quinto conveniado à 
rede direta de credenciados do SIS. Já estão 
nesse grupo o Sírio-Libanês em São Paulo 
e em Brasília, o Albert Einstein e o DF Star. 
De acordo com a médica Daniele Calvano, da 
Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor 
(Coasas), a tendência é a ampliação exponencial 
da rede de credenciados nos próximos meses, 
para complementar a oferta de prestadores do 
Saúde Caixa.
 “Nesse momento de pandemia, o 
aumento da oferta de leitos e de atendimento 
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ATENÇÃO!
 Ainda está suspensa a obrigatoriedade do recadastramento 
anual como prova de vida dos aposentados e pensionistas do 
Senado Federal.
 O atendimento interno presencial para servidores, 
aposentados e pensionistas, para questões administrativas 
também está suspenso. Quando indispensável, o atendimento 
será feito mediante agendamento prévio, por e-mail ou telefone 
– seatus@senado.leg.br e 61 3303-1000.
 Dessa forma, pedimos a todos que AGUARDEM UMA NOVA 
ORIENTAÇÃO para que possam realizar o recadastramento com 
prova de vida anual. Ressaltamos que NÃO HAVERÁ PENALIZAÇÃO 
para aqueles que, por motivo de suspensão de comparecimento 
ao Senado, não realizarem o recadastramento no mês de seu 
aniversário.

aos beneficiários do SIS foi visto pelo plano de 
saúde como uma necessidade estratégica”.
 Considerado um hospital geral de 
alta complexidade, o HAC faz parte da rede 
Ímpar, que já comanda o Hospital Brasília e 
a Maternidade Brasília. Ele oferece pronto-
socorro, inclusive com pediatras, exames 
como tomografia, ressonância magnética, 
mamografia, angiografia, ecocardiograma, 
ultrassonografia, raio-X e hemodinâmica. O 
HAC fica na Rua Arariba, 5, em Águas Claras. 
O telefone é (61) 3052-4600.
 Já o DF Star passou a ser credenciado 
ao SIS em maio deste ano. A instituição, 
situada na 914 Sul, faz parte da rede D’Or 
São Luiz que reúne hospitais de alto padrão. 
O credenciamento é resultado do Grupo de 
Trabalho (GT) criado em 2019, em conjunto 
com a Câmara dos Deputados e o Tribunal de 
Contas da União (TCU), para construir modelos 

de autogestão dos planos de saúde de cada uma 
dessas instituições.
 WhatsApp
 Este ano o SIS criou um serviço de 
WhatsApp para enviar comunicados aos 
beneficiários. Por lá, você recebe todos avisos 
importantes referentes ao seu plano de saúde 
e não perde nenhuma notícia. Se você quer 
receber as informações, basta adicionar o 
número do SIS (61 3303-5000) aos seus 
contatos e encaminhar os seguintes dados: 
nome completo, nome completo do titular do 
plano e um e-mail de contato. Ah, e sim, é um 
telefone fixo, mas pode adicionar na sua agenda 
que vai aparecer o contato no seu WhatsApp, tá 
bom?
 Lembrando que o canal é exclusivo para 
o envio de comunicados. Para tratar de questões 
específicas de cada beneficiário, ligue para (61) 
3303-5000, das 9h às 18h, em dias úteis.
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Justa Homenagem
Jorge Paiva do Nascimento 

O primeiro Auditor do Senado Federal

Jorge Paiva teve uma infância muito dura e 
difícil. Perdeu o pai aos seis anos de idade. 
Algum tempo depois, sua mãe, irmão e 

cunhada faleceram e, então, ele se viu, com 17 
anos, responsável por cuidar da casa, da irmã 
mais nova e três sobrinhas órfãs.
 O dia, muito cansativo, era dividido 
em três turnos: pela manhã trabalhava como 
datilógrafo até às 12 horas. Depois como 

escriturário até às 18 horas na Diretoria de 
Arma, no Estado Maior do Exército. E à noite 
ia para o colégio. Sábado, domingo e feriados 
trabalhava na Casa de Apostas no Jockey Club. 
Uma responsabilidade muito grande e exaustiva 
para aquele menino humilde nascido e criado no 
Realengo, no Rio de Janeiro. Mas Jorge Paiva 
sempre tirou de letra qualquer dificuldade. E 
olha que não foram poucas; ainda assim, sua 

Jorge Paiva com sua esposa Marisete,Jorge Paiva com sua esposa Marisete,
 sua filha caçula e sua neta sua filha caçula e sua neta
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trajetória sempre foi rodeada de reconhecimentos 
e destaques, tanto nas escolas que estudou e 
que contava com a ajuda dos professores para 
comprar seus uniformes, quanto nos empregos 
por onde passou. Aos 5 anos de idade, ele, mesmo 
nascido em uma família humilde e sem nunca ter 
pisado em uma sala de aula, já havia aprendido, 
sozinho, a ler e escrever.
 “Minha casa não tinha água. Não tinha 
luz. Era um barraco caindo aos pedaços. Eu 
me obrigava a estudar para mudar de vida. 
Meu primeiro emprego foi carregando tijolo na 
Olaria do então Ministério da Guerra”, relatou o 
servidor aposentado.
 Passou em seu 1º concurso aos 17 anos, 
no Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos. 
Anos depois, aos 24, assumiu a administração da 
Penitenciária Professor Lemos Brito, e exerceu 
o cargo por sete anos, sempre com excelentes 
iniciativas.
 Na década de 50, em um discreto 
cantinho do Diário Oficial, foi publicado o 
edital do concurso do Senado Federal. Jorge foi 
avisado da oportunidade por amigos. Ele ainda 
não imaginava, mas ali começaria uma de suas 
histórias mais especiais na carreira profissional. 
 Ele e mais 15 amigos se uniram em um 
grupo de estudos. O resultado não poderia ter 
sido outro. Foi aprovado como datilógrafo do 
Senado.
 “Assim que cheguei, trabalhei no 
Estatuto da Previdência por três dias seguidos. 
A demanda era tanta que eu não tinha tempo 
de comer. Lembro que uma colega de trabalho 
me dava algumas bolachas na boca enquanto eu 
datilografava para não precisar parar”.
 No Senado há apenas 10 dias, Paiva 
foi chamado para fazer a folha de pagamento 
dos servidores que haviam sido recentemente 
transferidos para Brasília; 350 no total. Detalhe: 
ele tinha apenas um final de semana para realizar 
o trabalho. Foi um desafio, porém aceito e 
concluído com êxito. Tanto que, em apenas quatro 
meses, já assumiu a chefia do departamento 
financeiro da Casa. 
 Jorge Paiva foi o responsável pelo 1º 
Balanço Patrimonial e a 1ª Prestação de Contas 
do Senado. Ele esteve à frente do trabalho por 
mais sete anos.

 “Modéstia à parte, a prestação de contas 
do SF era digna de todos os encômios que 
recebíamos. Eu me destaquei de tal forma que 
fui nomeado encarregado oficial da Auditoria 
da Casa e depois, Auditor. Tive a honra de 
implementar o Sistema de Auditoria do Senado 
Federal. Gosto de buscar perfeição em tudo que 
eu faço”, relembrou o servidor aposentado. 
 O trabalho de Paiva gerava tanta 
admiração e elogios que o então presidente do 
Tribunal de Contas da União na época o convidou 
para um café, pois fazia questão de conhecê-lo 
pessoalmente.
 Pai de Nadina, Cláudio, Lúcia Lee, 
Naira Lee e Karina, Paiva é formado hoje em 
Administração, Ciências Contábeis, Economia e 
chegou a estudar alguns semestres do curso de 
Direito, mas trancou a matrícula um ano antes de 
se formar. Fez, ainda, pós-graduação em Nova 
York. 
 “Fui convidado para uma conferência 
nos Estados Unidos, e poucos dias antes de 
ir, cancelei, pois uma cidade no interior de 
Pernambuco tinha deixado de receber auxilio 
do Governo por erros e falta de conhecimentos 
contábeis. A população estava morrendo de 
fome, sem verba para alimentos básicos. Me vi 
na obrigação de ajudar e ensinar os funcionários 
da prefeitura a fazerem a prestação de contas da 
forma correta. Me orgulho muito dessa minha 
decisão. Meu trabalho foi tão importante que me 
rendeu uma homenagem em praça pública”. 
 Após se aposentar foi professor convidado 
na UNB; depois assessor especial do Ministério 
da Educação e, em seguida, analista financeiro da 
Eletronorte. Jorge foi, ainda, analista financeiro 
da Câmara dos Deputados por 13 anos.
 “Na casa onde nasci e cresci não tinha nem 
banheiro. Hoje, onde moro atualmente, tenho sete 
banheiros. Moro em um dos bairros mais nobres 
da Capital. Sair do Realengo e conquistar tudo 
que conquistei, só com muita sorte e estudo, por 
isso sou devoto de Sant’Ana, Santa protetora dos 
Estudantes. Continuo aquele menino simples, 
humilde, grato. Gosto muito de ajudar a todos, 
especialmente os mais necessitados”, finalizou 
Jorge.
 Em uma vida repleta de condecorações, 
esta é mais uma singela homenagem ao primeiro 
Auditor Fiscal da nossa tão querida Casa.
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Diva Falconi de Carvalho  24/12/2019

Adolfo Eric de Toledo   26/12/2019

José Bueno Carneiro de Novaes 07/01/2020

Manoel Gonçalves de Araújo  25/01/2020

Ivannil Alves Barbosa   26/01/2020

José Pacheco de Pinho  03/02/2020

Olga Teixeira    03/02/2020

Vivalda Rodrigues Magalhães  04/02/2020

Mayra Lúcia Lacerda   06/02/2020

Manoel Correa Fuzo   08/02/2020

Gilberto Tadeu Aleixo e Silva  14/02/2020

José Tarcisio Saboya Holanda 21/02/2020

Francisco José Noleto Neto  10/03/2020

José Edson de Lima   18/03/2020

Maria Luiza de Moura Costa  20/03/2020

Clea Abrahao de Carvalho  29/03/2020

Zormelina Ribeiro Alves  31/03/2020

José de Souza Sobrinho  01/04/2020

Lêda Ferreira da Rocha  03/04/2020

Alcides José Kronemberger  08/04/2020

Elizabeth da Silva Madeira  21/04/2020

Zuleika de Souza Castro  07/05/2020

José de Mancila Madeira  13/05/2020

Vania de Vasconcelos G.  Lima 17/05/2020

Terezinha Luza de Souza  20/05/2020

Maria Iracema de A. B.  Neuberger 24/05/2020

Francisco Marinho B. de M. Júnior 26/05/2020

Juarez Abdulmassih   10/06/2020
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Valteno Alves Ribeiro   18/06/2020

Feliciano Ferreira Barbosa  21/06/2020

Raimundo Ferreira Filho  23/06/2020

Dorgival Nogueira de Oliveira 05/07/2020

José Evandro Carneiro Gondim 08/07/2020

Álvaro José Ferraz   03/08/2020

Ilson de Figueiredo   05/08/2020

Joaquim Benvindo Fernandes 13/08/2020

Benedito de Azevedo Barbosa 14/08/2020

José Aroldo Hollanda   14/08/2020

Francisco das Chagas Martins 18/08/2020

Maria Auxiliadora de Lima  22/08/2020

Luiz Dias da Silva   31/08/2020

Carlito Pereira da Costa  07/09/2020

Fran Costa Figueiredo  19/09/2020

Raymundo de Lima e Silva  23/09/2020

Daniel Reis de Souza   03/10/2020

Reinaldo Pinto    21/10/2020

Neuza de Almada Horta Madsen 05/11/2020

Luiz Renato Vieira da Fonseca 08/11/2020

Tarciso Duarte Maia   10/11/2020

Carmelinda Pereira Fonseca  12/11/2020

Wanderlei Correia de Souza  18/11/2020

Danilo Calado Bastos   21/11/2020

Givon Siqueira Machado  21/11/2020

Maria Aparecida Oliveira de Aquino 21/11/2020

José Juvêncio de A. Filho  25/11/2020

Celso de Souza   30/11/2020


