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Mais um ano se encerra, 
mais um ciclo se fecha 

e é tempo de fazer uma 
retrospectiva. É tempo 

de olhar para trás e rever 
os planos que foram 

traçados, o caminho que 
foi percorrido, as metas 

e os objetivos que foram 
alcançados; é tempo 

de olhar para a frente, 
refazer planos e abrir 
o coração para novos 

sonhos.
Permita que o amor e a 

esperança renasçam em 
sua mente e coração. 

Eleve sua boa vibração 
ao ponto de transbordar 
e, inclusive, contagiar as 

pessoas ao seu redor. 
Um ano novo nos dá a 

oportunidade de sermos 
pessoas novas. Que 

sejamos Fé, calmaria, 
força e sonhos a realizar.

Agradecemos por sermos 
parte da sua história por 

mais um ano. 
Feliz Natal!

Feliz Ano Novo!
Feliz nova versão 
de você mesmo!
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Rui Janiques e Marcelo 
Muniz têm feito um 
perseverante e dedicado 

trabalho junto ao Conselho 
de Supervisão do SIS desde 
abril deste ano. Ambos, 
mesmo após a aposentadoria 
no Senado Federal, estão 
empenhados e dedicados 
na defesa dos direitos dos 
servidores ativos, aposentados 
e pensionistas beneficiários do 
Plano de Saúde administrado 
pelo SIS. Independente da 
dedicação quase exclusiva 
voltada aos colegas, eles 
conseguem manter uma rotina 

saudável e ativa. 
  Marcelo Muniz se aposentou do SF em 2010; 
no entanto, não parou de trabalhar. Até hoje, aos seus 
76 anos, atende em seu consultório de Neurologia, 
mas faz questão de dividir seu tempo entre trabalho 
e lazer. As manhãs de terças, quartas e quintas-feiras 
são dedicadas a seus pacientes. Já nas segundas, 
quartas e sextas, frequenta o Clube dos Médicos 
para praticar esportes. Além disso, Marcelo participa 
de um grupo de pescaria e outro de sinuca – seus 
principais hobbies, e, claro, dedica muito tempo à 
sua família, em especial, seus netos.

Eles não pararam
Conheça um pouco sobre os aposentados que se dedicam 

incansavelmente para nos representar perante o SIS
 Rui Janiques acredita que a conquista que se 
obtém com a aposentadoria é poder escolher o que 
fazer e, na maioria das vezes, fazer quando você 
quiser.
 Em sintonia com sua primeira formação 
profissional - Engenharia Civil – tem aproveitado 
a aposentadoria para alimentar ainda mais sua 
paixão por reformas e construções. Atualmente está 
finalizando a reforma da casa de uma de suas três 
filhas. 
 “Eu mantenho uma lista de coisas a serem 
feitas, mas a escolha de quando fazê-las é minha. Nos 
últimos meses, me permiti gastar horas consertando 
um forno de micro-ondas 
e um secador de cabelos. 
Construí três casas e ainda 
tenho planos de mais uma em 
minha lista. Busco sempre 
criar novidades”. 
 Janiques gosta de se 
sentir produtivo e tem uma 
extensa lista de projetos a 
serem realizados mesmo 
após a aposentadoria, além 
de, claro, estar em sua 
casa, com sua família, onde 
todos aguardam animados e 
ansiosos a chegada do oitavo 
neto. 
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“Quando se tem uma meta, 
o que era um obstáculo 
passa a ser uma etapa dos 
planos” (Gerhard Erich 
Boehme)
 
Sobreviventes, amigos.

 Homenageando nossos 
queridos colegas e tantos 
outros que nos deixaram 
em 2021, sinto-me 
obrigado a me comportar 
como o artista de circo que, 
diante da morte de um dos 
seus partners, reafirma: “o 
show tem que continuar”.
 Ao saudar os 
sobreviventes, não 
exagero. Não é novidade 
para ninguém que 2021 foi 

um ano de muito sacrifício para milhões de brasileiros 
e outras milhões de pessoas mundo à fora que, de uma 
forma ou de outra, enfrentaram e ainda vão enfrentar 
tempos difíceis.
 Assisti, como você, sobrevivente, centenas de 
reportagens mostrando que o único caminho da salvação 
está na vacinação em massa. Estupefato, verifico que 
uns poucos, mas que fazem muito barulho, apostam 
na “imunidade de rebanho”, totalmente descartada por 
centenas de cientistas de diferentes países.
 Novas variantes da Covid estão jogando 
nuvens negras sobre o nosso futuro. Cabe a você, a 
mim, a cada um de nós, fazer a nossa parte: proteger-
se e proteger o seu próximo (parente ou não, amigo ou 
não, conhecido ou não). E acima de tudo, exercer hoje, 
mais do que nunca, o respeito à ciência, à solidariedade 
e à compaixão.
 Nesta mensagem de final de ano, me associo 
a todos os que passaram por perdas insubstituíveis, 
levando a cada um de vocês o carinho, o respeito, a 
amizade e nosso fraterno abraço, certos de que você, 
sobrevivente, saberá manter bem alta a chama da boa 
lembrança, das boas energias, dos bons e positivos 
propósitos de justificar o porquê estamos nesta Jornada 
da Vida.
 Faço minhas as palavras que alguém, em 
iluminado momento disse: “o belo da vida não é a 
chegada, mas sim, a viagem”.
 Vamos, pois, saborear essa nossa viagem, 
acompanhados das boas e saudáveis companhias que 
Deus nos proporciona: a família, os amigos, os colegas 
de trabalho e as pessoas anônimas que transitaram e 
transitam pela nossa vida deixando boas lembranças, 
deixando saudade e levando o nosso respeito, a nossa 
admiração e a certeza de que valeu à pena esse grande 
desafio.
Feliz Natal. Feliz Ano Novo.
Bora .... amigos .... bora para 2022!

Lourival Zagonel
Presidente

Palavra do Presidente

Bora ... para 2022! ATENÇÃO: 
RECADASTRAMENTO

Fale com a ASSISEFE 
também por WhatsApp

O Senado Federal mantém 
suspensa, sem previsão 

de data de retorno, o 
Recadastramento anual dos 
aposentados e pensionistas. 
Tão logo seja restabelecida 
a exigência, divulgaremos 

amplamente.

Pelo telefone (61) 99324-5429 você 
estará diretamente conectado a 
nós! Uma ferramenta de contato 
direto e imediato conosco. Como 
fazer: Salve este número em seus 
contatos (agenda) e envie-nos 
uma mensagem com seu nome 
completo para que possamos 
identificá-lo. Desta forma, você 
passará a receber notícias 
relevantes sobre o Senado, tais 
como SIS, data de pagamento entre 
outras e as principais informações 
da Associação, eventos e novos 
benefícios. Lembrando que este 
WhatsApp destina-se apenas a 
mensagens. Para ligações, continue 
utilizando os telefones fixos: 
(61) 3340-1230 e (61) 3349-8544.



OBITUÁRIO

Nelson Lima Davel   16/12/2020

Lucilia Maciel de Oliveira  18/12/2020

Nilde Josefina D. G. Diacopulos 11/01/2021

Luiz Ribeiro de Mendonça  14/01/2021

Alberto Gomes Santana Carneiro 21/01/2021

Demervaldo José de Souza  21/01/2021

Olavo Nery Corsatto   22/01/2021

Marly Macedo C. de Albuquerque 31/01/2021

Messias de Souza Costa  01/02/2021

Goitacaz B. P. de Albuquerque 08/02/2021

Walmir Alvares   24/02/2021

Maria Luci de Andrade Rocha 05/03/2021

José Artur Nunes   14/03/2021

José Fernandes de Lucena  17/03/2021

Pedro Alves Ribeiro   18/03/2021

Ataide Machado   20/03/2021

Gilson Antônio Calzavara  22/03/2021

Manoel Morais de Queiroz  24/03/2021

Elmara Ferreira de Magalhães 31/03/2021

Candido Hippertt   04/04/2021

Marta de Pinho Leite   15/04/2021

Helena Brown Hadjinicolaou  19/04/2021

Damião Nunes    24/04/2021

Myria Branca Tres Silva  11/05/2021

Adir Paes Leme Guimarães  12/05/2021

Maria José Silva Boaz   16/05/2021

Filadelfo Sabino de Azevedo  21/05/2021

Nilton José de Souza   24/05/2021

Nubia Santos de Oliveira  31/05/2021

Octaciano da Costa Nogueira Filho 02/06/2021

Terezinha Oliveira dos Santos 16/06/2021

Josué Sylvestre da Silva  22/06/2021

Lygia Leite de Camargo  24/06/2021

Abílio Brant    09/07/2021

Branca Borges Góes   02/08/2021

José Paulino Neto   08/08/2021

Jair da Silva Albuquerque  09/08/2021

Jésse de Azevedo Barquero  11/08/2021

Eduardo Rui Barbosa   12/08/2021

Nysette Franco   20/08/2021

Antônio José de Souza Machado 24/08/2021

Martha Maria Nunes   29/08/2021

Haroldo Pereira Fernandes  19/09/2021

Bernardina Léa Maria da S. Pinheiro 07/10/2021

Flaviano Lopes da Silva  15/10/2021

Fernando Marcio de Almeida  15/11/2021

Antônio Vieira Tosta   17/11/2021

Recesso  de fim de ano 
A ASSISEFE estará em recesso 
entre os dias 22 de dezembro 
e 02 de janeiro, voltando às 
atividades normais a partir de 
segunda-feira, dia 3.


