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Eureka!

C

ada semana, uma novidade. A última foi
que pizza previne câncer do esôfago.
Acho a maior graça. Tomate previne
isso, cebola previne aquilo, chocolate faz
bem, chocolate faz mal, um cálice diário de
vinho não tem problema, qualquer gole de
álcool é nocivo, tome água em abundância,
mas não exagere... Diante dessa profusão de
descobertas, acho mais seguro não mudar de
hábitos. Sei direitinho o que faz bem e o que
faz mal pra minha saúde.
Prazer faz muito bem. Dormir me
deixa 0km. Ler um bom livro faz eu me sentir
nova em folha. Viajar me deixa tensa antes de
embarcar, mas depois eu rejuvenesço uns 5
anos. Voos aéreos não me incham as pernas,
me incham o cérebro, volto cheia de ideias.
Brigar me provoca arritmia cardíaca.
Ver pessoas tendo acessos de estupidez me
embrulha o estômago. Testemunhar gente
jogando lata de cerveja pela janela do carro
me faz perder toda a fé no ser humano. E
telejornais os médicos deveriam proibir como doem!
Essa história de que sexo faz bem
pra pele acho que é conversa, mas mal
tenho certeza de que não faz, então, pode-
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se abusar. Caminhar faz bem, dançar faz bem,
ﬁcar em silêncio quando uma discussão está
pegando fogo faz muito bem: você exercita o
autocontrole e ainda acorda no outro dia sem
se sentir arrependido de nada.
Acordar de manhã arrependido do que
disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial
à saúde. E passar o resto do dia sem coragem
para pedir desculpas, pior ainda. Não pedir
perdão pelas nossas mancadas dá câncer, não
há tomate ou mozzarella que previnam.
Ir ao cinema, conseguir um lugar
central nas ﬁleiras do fundo, não ter ninguém
atrapalhando sua visão, nenhum celular
tocando e o ﬁlme ser excepcionalmente bom,
uau! Cinema é melhor pra saúde do que
pipoca. Conversa é melhor do que piada. Beijar
é melhor do que fumar. Exercício é melhor do
que cirurgia. Humor é melhor do que rancor.
Amigos são melhores do que gente inﬂuente.
Economia é melhor do que dívida. Pergunta é
melhor do que dúvida.
Tomo pouca água, bebo mais de um
cálice de vinho por dia, faz dois meses que não
piso na academia, mas tenho dormido bem,
trabalhado bastante, encontrado meus amigos,
ido ao cinema e conﬁado que tudo isso pode
me levar a uma idade avançada. Sonhar é
melhor do que nada.
Martha Medeiros

Palavra do Presidente

Envelhecer com dignidade

O

s mais antigos diziam que envelhecer com
dignidade era ter o nome “limpo”, honrado, acima de qualquer suspeita. Esta seria
a maior riqueza a ser deixada como herança para os
ﬁlhos.
Depois de muitos “péssimos” exemplos de
pouca ou nenhuma dignidade por parte de quem deveria ser referência, o que vem contribuindo para
que a desonestidade se vulgarize em proporções
geométricas, uma me deixou feliz. Reﬁro-me ao
exemplo ﬁrme, competente e corajoso do juiz Sérgio Moro, que pela sua extraordinária capacidade
de trabalho, conseguiu, pela primeira vez na história
deste país, recuperar somas fantásticas de dinheiro
desviado pelos corruptos. Diante deste magníﬁco
modelo, ouso admitir que nem tudo está perdido.
Mas, voltando ao tema, pergunto: “como
envelhecer como dignidade” quando, com profunda
tristeza, nos deparamos com os inúmeros depoimentos que vêm sendo prestados à Justiça por pessoas
de cabelos grisalhos, que sem nenhuma manifestação de vergonha ou de arrependimento, conta como
enganaram uma nação inteira, desviando recursos
para obras faraônicas no Brasil e no Exterior. Vejo
com revolta políticos que roubaram o sonho de eleitores, sem distinção de classe, credo, cor ou sexo,
valendo-se de discursos moralistas e negociando
propinas de toda ordem.
Milhares de crianças, jovens e idosos morrem por falta de acesso à saúde, a uma alimentação
razoavelmente saudável. Milhares de brasileiros
não têm acesso a hospitais, escolas, empregos e a
uma moradia minimamente segura. E o escárnio
com que políticos e empresários corruptos se manifestam fazem com que tenhamos vergonha de tudo
e de todos.
Quem não conhece inúmeras histórias de
pessoas que têm que recorrer à Justiça para obter
tratamento médico que o SUS (que, conforme manda a Constituição, deveria ser universal e gratuito)
ou as Secretarias de Saúde deveriam prestar, mas
que só o fazem mediante decisão judicial, e, infeliz-

mente, nem sempre célere o suﬁciente?
O Brasil está de olho em Curitiba. Ali, membros do Ministério Público, juízes, policiais federais, apoiados por técnicos nas mais diversas áreas
de investigação estão construindo uma nova concepção que temos do Judiciário.
E eles não estão trabalhando sozinhos, isolados. Estão recebendo o apoio, quase que unânime,
dos brasileiros de todos os quadrantes; estão contando com o suporte da mídia e estão sendo vistos
no panorama internacional como uma semente positiva, um exemplo a ser seguido, uma experiência a
ser exportada.
Esta é uma reﬂexão que gostaria de partilhar
com meus colegas (aposentados e principalmente
com os que ainda não se aposentaram) e, como cidadão de boa-fé, ouso aﬁrmar que envelhecer com
dignidade é possível, sim, se tivermos nossas instituições fortes e livres desse grande mal que corrói
nosso patrimônio moral e ﬁnanceiro.
Lourival Zagonel
Presidente
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Notícias do Senado

ASSISEFE se reúne com SEGP, Cobep e Seatus

C

om o objetivo de fomentar o relacionamento
da ASSISEFE com o Senado Federal, os
Vice-Presidentes da ASSISEFE, Maria
Elisa Stracquadanio e Vicente Sebastião, tem se
reunido com órgãos da Casa regularmente. O
primeiro encontro foi no dia 17 de março com o
diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP),
Paulo Ricardo Meira, e a chefe da Coordenação
de Benefícios Previdenciários (Cobep), Lucineide
Soares da Silva.
Outra reunião aconteceu no dia 6 de abril,
onde foi apresentado o novo chefe do Serviço de

Lucineide Soares,
Vicente Sebastião,
Paulo Meira e
Maria Elisa

Atendimento ao Usuário (Seatus), Washington Luiz
Reis de Oliveira.
“Queremos estreitar a relação entre a
ASSISEFE, a SEGP, a Cobep, o Seatus, entre outros
departamentos, para alcançarmos um trabalho em
conjunto que reﬂita em nossos associados”, declarou
Maria Elisa.
Para Vicente, o encontro foi um começo
muito produtivo. “Abrimos o caminho para
próximas conversas. Todos têm se mostrado muito
prestativos e abertos para futuras tratativas, isso já é
um primeiro passo”.

Servidor pode solicitar nova senha de
acesso ao Ergon diretamente na Intranet

D

esde o ano passado o próprio usuário –
servidor ativo e inativo do Senado Federal
– pode solicitar uma nova senha de acesso
ao Ergon. Anteriormente, era necessário que a
Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP) enviasse
a demanda ao Prodasen. O mecanismo foi criado a
partir de uma parceria entre as duas áreas, SEGP e
Secretaria de Tecnologia da Informação.
A opção está disponível na Intranet. Para
acessá-la, basta selecionar o ícone “Ergon” e
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clicar em “Esqueceu sua senha”. Em seguida, é
preciso digitar CPF e data de nascimento. Por ﬁm,
será encaminhada uma mensagem para o e-mail
cadastrado no sistema com um link para redeﬁnição
da senha com 72 horas de validade.
A recomendação é de que o usuário não
acesse o Ergon antes de ﬁnalizar o processo de
recuperação de senha, já que, após três tentativas de
acesso malsucedidas, o sistema envia um novo link,
substituindo o que foi enviado anteriormente.

Notícias do Senado

Dr. Cantidio e Edward Cattete vão
representar os servidores inativos no SIS

Maria Elisa Stracquadanio,
Dr. Cantidio Vieira, Vicente
Sebastião e Edward Cattete

N

o dia 30 de março, Cantidio Lima Vieira e
Edward Cattete Pinheiro Filho foram eleitos
para o Conselho de Supervisão do Sistema
Integrado de Saúde (SIS). Ao todo foram 525 votos,
sendo 261 para o Dr. Cantidio, 210 para Edward e os
demais para os outros candidatos. Essa vitória não
seria possível sem a colaboração e conﬁança dos
nossos associados, por isso, agradecemos o voto de
cada um.
“Agradeço em meu nome e em nome do
Edward Cattete todos os votos. Como sempre, nos
colocamos à disposição no Conselho do SIS como
seus representantes. Vou continuar defendendo os
direitos e interesses dos aposentados e intensiﬁcar a
transparência do SIS para os servidores”, disse Dr.
Cantidio.
O presidente da ASSISEFE, Lourival
Zagonel, saudou os eleitos:
“Amigo Dr. Cantidio, nós é que agradecemos
a tua disposição e a do amigo Cattete de continuarem
a luta em defesa do nosso SIS. Contem com nosso
apoio e sucesso na árdua missão!”.

Cantidio Lima Vieira – renomado
médico cardiologista, possui vasta experiência
profissional, principalmente junto ao SIS. Cantidio
já foi presidente da Junta Médica do Senado
e também presidiu a Comissão de Perícia do
Sistema Integrado de Saúde, ajudando, inclusive,
na formulação do Estatuto do SIS.
Edward Cattete Pinheiro Filho –
ingressou no Prodasen em 1974. É mestre em
Ciência da Computação pela University of
California at Los Angeles (UCLA), engenheiro
eletrônico, especialista em Análise de Sistemas
pela Universidade de Brasília (UnB) e
especialista em Gestão pelo Instituto Central de
Administração e Direção de Empresas de Madri,
Espanha.
“Agradeço à ASSISEFE a confiança e
o apoio concedidos para nossa eleição como
conselheiros do SIS. Cantidio e eu continuaremos
a trabalhar pela constante evolução de nosso
plano de saúde. Contem conosco para representar
todos os associados”, enfatizou Cattete.
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SAÚDE E

BEM-ESTAR

Dra Milena Gerez Perego
SOS Cardiológico 61- 3345-3099 /
61- 3445-0159 / 61-98242-2727

Hipertensão arterial sistêmica no idoso tratar ou não tratar?

A

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma
patologia clínica que sofre inﬂuência de
múltiplos fatores e se caracteriza pelo aumento
sustentado da Pressão Arterial Sistólica (PAS) em
níveis acima de 140mmHG e/ou da Pressão Arterial
Diastólica (PAD) acima de 90mmHg.
Uma forma de apresentação muito frequente
no idoso é a Hipertensão Sistólica Isolada (HSI), na
qual apenas os níveis tensionais da Pressão Arterial
Sistólica se mantém elevados (>140mmHg) e a
Pressão Arterial Diastólica ﬁcam normais.
Todo paciente portador de Hipertensão
Arterial Sistêmica possui um risco muito elevado
de apresentar algum evento cardiovascular como
Acidente Vascular Encefálico, popularmente
chamado de “derrame”, Infarto Agudo do Miocárdio,
Insuﬁciência Cardíaca, Doença Arterial Periférica e
Insuﬁciência Renal Crônica, principalmente quando
associada a outros fatores de risco como aumento do
Colesterol, Diabetes, sedentarismo, intolerância à
glicose e obesidade abdominal.
Existe uma associação direta e linear entre
Hipertensão Arterial Sistêmica e o envelhecimento.
No Brasil, 60% dos idosos são portadores de HAS,
e contribui direta e indiretamente para 50% das
mortes por doenças cardiovasculares. A partir desses
dados, respondemos nossa pergunta, mostrando a
importância de tratar a Hipertensão na terceira idade,
prevenindo assim um grande percentual de doenças e
mortes cardiovasculares em geral.
Os grandes vilões para o desenvolvimento da
HAS são:
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- Sobrepeso/obesidade;
- Ingestão excessiva de sal;
- Ingestão de Álcool;
- Sedentarismo;
- Genética / História Familiar;
Quando há suspeita de HAS o paciente
deve procurar o médico cardiologista, pelo qual
será examinado clinicamente, e assim, avaliar a
necessidade de exames complementares ou não
em busca de outros fatores de risco que possam
se somar à Hipertensão. Todo paciente, após ter o
diagnóstico conﬁrmado de HAS, precisa ter seu
risco cardiovascular calculado por uma minuciosa
avaliação. A partir deste ponto elabora-se uma
terapêutica individualizada, qual será a meta de
pressão arterial a ser atingida, considerando que
são pacientes em uso de múltiplos medicamentos,
avaliando as possíveis interações medicamentosas,
assim como alterações metabólicas de alguns
fármacos.
Há indicação de iniciar o tratamento a partir
de níveis de PAS >= 140mmHg desde que bem
tolerados, e nas pessoas acima de 80 anos, a partir
de 160mmHg. O início do tratamento para todos os
pacientes deve ser gradual, porém nos idosos deve ser
ainda mais cauteloso, pois as respostas aos fármacos
são distintas em relação aos pacientes mais jovens, o
que exige um acompanhamento ainda mais próximo
do médico cardiologista assistente, com avaliações
clínicas semanais, posteriormente mensais até que as
metas sejam atingidas.

Comunicados ASSISEFE

2º Happy Hour

Beneficente da ASSISEFE

E

será no dia 17 de maio

ste ano a ASSISEFE e a Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Brasília (RFCC)
completam sete anos de parceria. E como
tradição, teremos nosso evento beneﬁcente para auxiliar a instituição ﬁlantrópica que atende
mulheres com câncer do Distrito Federal e entorno.
Será o 2º Happy Hour Beneﬁcente da ASSISEFE,
no dia 17 de maio, das 17h30 às 21h30, no restaurante Figueira da Villa.
A ASSISEFE contribui mensalmente com a
doação de 25 cestas básicas – o que signiﬁca que
são 25 famílias atendidas. A Associação colabora
ainda com a divulgação de campanhas, prestação de

serviços de maquiagem nos eventos da Rede e doações de materiais de higiene pessoal. E desde 2016
começamos a patrocinar a confecção de camisetas
dos voluntários no Outubro Rosa. Foram 100 camisetas rosa com o logotipo da ASSISEFE estampado.
Para o Happy Hour sugerimos que, quem
puder, leve doações como alimentos não perecíveis,
roupas e agasalhos (novos ou usados), produtos
de banho, brinquedos, lenços e chapéus, álcool
em gel, sabonetes líquido, entre outros produtos.
São cerca de 3.500 pessoas atendidas diariamente.
Conheça um pouco mais sobre a Rede no site
www.redefemininabrasilia.org.br.
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Comunicados ASSISEFE

P

Recadastramento

ara garantir o atendimento eﬁcaz e melhor comunicação, a ASSISEFE está atualizando os
dados cadastrais de seu quadro de associados.
É importante que as informações sejam sempre atuais para assegurar o recebimento dos informativos e comunicados importantes da Associação.

Se você recebeu um e-mail, correspondência ou telefonema solicitando a atualização, agradecemos a colaboração e prontidão em nos responder.
Qualquer dúvida, estamos à disposição através do
telefone (61) 3340-1230 ou e-mail assisefe@assisefe.org.br.

Fale com a ASSISEFE
também pelo WhatsApp

P

ensando sempre em atender a todos de uma
forma cada vez mais eﬁcaz, contamos com
mais um canal de comunicação: o WhatsApp
da ASSISEFE, no telefone 61 9 9324-5429.

A

Atualização sobre a URV

tenção associados que entraram com o
processo da URV (Unidade Real de Valor Conversão do Cruzeiro para o Real) em 1997:
a ação da ASSISEFE ainda está em fase de execução.
O pagamento é liberado por grupos, e do total de 50,
38 já foram contemplados, ou seja, 380 pessoas já
receberam o valor correspondente à conversão.
A média de pagamentos é de 3 a 5 grupos por
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O aplicativo é mais um meio
de informação e transparência
criado para nossos associados,
assim como site, Facebook,
E-mail
Marketing
e
Informativo. Se desejar receber
informações importantes da
associação através do seu
WhatsApp, como eventos e
novos benefícios, o associado
precisa cadastrar em seu celular
o telefone do ASSISEFE
e enviar uma mensagem
informando seu nome e
sobrenome, a partir daí estará
incluído em nossa lista. O horário de atendimento é
de segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e 14h às 18h.
Estamos sempre à inteira disposição dos associados
para o que estiver ao nosso alcance.

ano e restam 120 pessoas aguardando a ﬁnalização
do processo.
Para saber o seu grupo e conﬁrmar se está no
processo da ASSISEFE, entre em contato conosco
pelos telefones (61) 3340-1230 ou (61) 33498544 ou diretamente com o advogado responsável,
Marcilio Trindade, nos contatos (61) 99165-7040 ou
(61)3324-4030.

Comunicados ASSISEFE

Vicente Sebastião: Vice-Presidente da
ASSISEFE representa associados em nova
Diretoria do Sindilegis

Nova Diretoria
do Sindilegis

M

ais de 400 pessoas prestigiaram a posse
da nova Diretoria do Sindilegis (Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo
Federal e Tribunal de Contas da União), realizada
no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, no dia 15 de fevereiro.
Na cerimônia, assistida por autoridades, parlamentares e servidores públicos, o novo presidente
da Instituição, o servidor do Senado Federal Petrus
Elesbão, reconheceu que o cenário é de luta, mas
se comprometeu a atuar de forma combativa e intransigente, a ﬁm de resguardar as prerrogativas da
categoria.
“Ainda que a vitória não seja certa, assumimos aqui o compromisso de lutar todas as batalhas
que forem travadas contra o serviço público e os cidadãos brasileiros”, ressaltou Petrus.
E para representar os aposentados e pensionistas dentro da Casa Legislativa, Vicente Sebastião

de Oliveira, atual 2º Vice-Presidente da ASSISEFE,
assumiu a Coordenação Setorial de Aposentados e
Pensionistas no Senado Federal. Aproveitamos o
espaço para parabenizá-lo pelo seu empenho e dedicação incansável em prol da nossa classe. Cumprimentamos, ainda, toda a Diretoria eleita e nos colocamos à disposição para o que se ﬁzer necessário
para o avanço e melhoria para os servidores ativos e
inativos da Casa.
“Assumir este cargo é uma oportunidade
para servir e defender os aposentados e pensionistas
do Senado. Espero corresponder a conﬁança desse
crédito que me foi conﬁado”, disse Vicente.
A nova Diretoria irá vigorar até 2021 (quadriênio 2017/2021) e conta com 72 servidores das
três Casas; 17 diretores, 9 suplentes, 6 membros do
Conselho Fiscal, 9 coordenadores Setoriais, 5 coordenadores Estaduais e 26 representantes Regionais
nos estados.
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Pessoas com doenças que provocam algum
tipo de limitação também têm desconto na
hora de comprar um carro novo

M

esmo em vigor há mais de 20 anos, poucos
conhecem e usufruem da legislação que
garante a isenção de impostos na compra
de automóveis zero quilômetro. Ao contrário do que
muita gente pensa, o benefício da isenção ﬁscal não
abrange apenas pessoas com deﬁciência física, mas
também, portadores de doenças que provocam algum tipo de limitação, como Artrite Reumatoide,
Artrose, AVC, Autismo, Câncer e Parkinson. São 30
doenças ao todo.
Os portadores dessas limitações podem requerer a isenção de impostos como IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o IPVA
(Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). O preço máximo do carro deve ser R$ 70 mil e
com a isenção pode chegar até 30% mais barato.
O benefício está previsto na Lei Nº 10.690,
de 16 de junho de 2003, que dá nova redação à Lei
no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Para solicitar o benefício é necessário, inicialmente, que o interessado procure o Departamento de Trânsito (Detran) e solicite, junto à perícia médica, um laudo atestando a condição de deﬁciente
ou portador de patologia.
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Com o laudo em mãos, o condutor deverá
procurar, em seguida, a Receita Federal para requerer a isenção do IPI. No caso do ICMS e do IPVA, o
motorista deve se dirigir à Secretaria de Tributação
do seu estado - ou à Secretaria de Fazenda, no caso
do Distrito Federal - e pedir a isenção. Entretanto o
processo não é tão rápido, pode durar cerca de um
ano.
Veja lista completa das doenças:
Amputações
Artrite Reumatoide
Artrodese
Artrose
AVC
AVE (Acidente Vascular Encefálico)
Autismo
Alguns tipos de câncer
Doenças Degenerativas
Deﬁciência Visual
Deﬁciência Mental
Doenças Neurológicas
Encurtamento de membros e más formações
Esclerose Múltipla
Escoliose Acentuada
LER (Lesão por esforço repetitivo)
Linfomas
Lesões com sequelas físicas
Manguito rotador
Mastectomia (retirada de mama)
Nanismo (baixa estatura)
Neuropatias diabéticas
Paralisia Cerebral
Paraplegia
Parkinson
Poliomielite
Próteses internas e externas, exemplo: joelho, quadril, coluna, etc.
Problemas na coluna
Quadrantomia (Relacionada a câncer de mama)
Renal Crônico com uso de (fístula)
Síndrome do Túnel do Carpo
Talidomida
Tendinite Crônica
Tetraparesia
Tetraplegia

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Machado - A
Maria de Nazareth
maior preoASSISEFE sempre na
us associados.
cupação para com se
!! 14 de feObrigada, de coração!
vereiro

Maria de Nazareth Machado - Parabéns e votos sinceros de plenas realizações à todos os membros dessa tão
importante e competente organização
que tão bem sempre soube representar
a nossa classe de funcionários aposentados do Senado Federal. Falo em meu
nome e de meu marido Givon Siqueira
Machado. 17 de fevereiro.

Yamil e Sousa Dutra - Estamos
excelentemente representados
no SIS com o Dr. Cantidio e o Cattete!! Grande abraço para esses
dois grandes colegas e profissionais! 03 de abril.

- Graças a
Sebastião Duarte
dr.Cantidio,
ajuda da ASSISEFE e do
ssarcimento
o meu processo de re
hospitalares
de despesas médico
o. Sou grato
pode dar mais um pass
pela atenção.
pela ajuda e também
05 de abril.

Ana Maria Oliva
l - Parabéns
ASSISEFE ! Sempr
e prestando um
bom serviço a todo
s nós . Obrigada. 22 de fevere
iro

Fausta Ayres - O convite
do Happy Hour está lindo.
Parabéns pelo bom gosto da
ASSISEFE! Estaremos lá e certamente será, como sempre,
um grande sucesso! 24 de
abril.

OBITUÁRIO
Joyce Marques de Barros
Mércio Cecílio
Léa Augusta Silveira
Maria Nilza Portocarrero
Antônio Marcelino Cavalcanti
Marco Antônio Martins
Francisco Carlos Amorim Martins
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Homenagem Póstuma
Francisco Carlos Amorim Martins
a força estampada em um sorriso

Q

uem conheceu Francisco Carlos Amorim Martins, chamado pelos íntimos como Francisco Crispim - em homenagem ao seu pai - com certeza tem uma história engraçada para contar. Sempre divertido, brincalhão, agitado, Chico
chamava atenção por onde passava.
Aos seus quase completos 61 anos, ele sempre defendeu o lema de não levar a vida tão a sério. Em casa ele não foi
e nunca pregou diferente. Mesmo após ser surpreendido com a
notícia do câncer na bexiga, não deixou o bom humor de lado.
Quando as filhas perguntavam como ele se sentia, ele, brincando, respondia: “Tá tranquilo, tá favorável. A dor tá aqui, vamos
falar baixinho para não acordá-la”.
O câncer foi diagnosticado em fevereiro de 2016 e
Francisco marcou a cirurgia de retirada para a data de seu aniversário, pois ele sabia que ali, nasceria novamente. O procedimento durou nove horas. Após a operação tudo corria bem,
ele aos poucos se recuperava. No entanto, em outubro voltou a
sentir dores e ao se consultar: uma má notícia. O câncer havia
se espalhado para outros órgãos. “No final ele já estava cansado
de lutar, mas nunca pensou em desistir. Ele encarou a doença
melhor que todos nós”, disse a família.
Casado há 37 anos com Cleonice Barreto Martins, pai
de Fernanda e Fabiana Martins e avô dos pequenos Bento e
Marina, Francisco formou e casou as duas filhas. Construiu um
rancho em Corumbá IV, onde era seu refúgio. Era lá que ele recarregava as energias e aproveitava a natureza e o espaço para
brincar com os netos e plantar suas frutas. “Ele se foi, mas ficamos com o melhor dele: seu sorriso”, apontou a filha Fernanda.

No Senado Federal, ele abraçou seu trabalho com toda
sua dedicação. Renovando-se com cursos e treinamentos, tornou-se um filho da Gráfica. “O trabalho para ele era sagrado.
Meu pai sempre dizia que a Gráfica era uma mãe para ele, e ele,
de fato, se tornou um filho dela”, lembrou Fabiana. Francisco se
aposentou em 2013 e logo assumiu cargo de diretor administrativo na Associação dos Servidores do Senado Federal (ASSEFE). “Meu pai não conseguia ficar parado, ele sempre inventava
coisa para fazer. Acho que no fundo ele era um hiperativo não
diagnosticado. Ele deve estar agora mesmo cutucando os outros no céu e dizendo: olha só, estão escrevendo sobre mim”,
brincou a filha Fabiana.
E mesmo com o trabalho, Chico sempre foi um pai e
um marido participativo. “Quando nos casamos, ele trabalhava
no Banco Central e no Senado, e mesmo assim ele fazia questão de todos os dias buscar as filhas na escola, planejar viagens
para a família e organizar eventos para reunir todos em casa”,
declarou Cleonice, ou Nega, como ele a chamava carinhosamente.
Carioca autêntico, veio para Brasília ainda adolescente
e sempre encontrava algo novo para se envolver. Amante de
pipas, começou a fazê-las por hobby e aos poucos os vizinhos
começaram a se interessar também. A família até brinca que
ele quem trouxe o interesse por pipas para seu bairro. Francisco
até organizava encontro de pipeiros. Outro hobby era a dança
– esse passatempo todos da ASSISEFE puderam compartilhar.
Ele costumava dançar tanto nos eventos da Associação que levava até uma peça de roupa extra para se trocar depois de sua
performance.
Outra paixão era por futebol. Ele participava de campeonatos e de vários grupos que compartilhavam o mesmo entusiasmo pelo esporte. Mais uma coisa que o encantava eram
aquários. Ele se admirava com todos, não a toa que montou um
aquário enorme em sua sala de estar. Ele passou o amor pela
água e aquários para a netinha Marina, e as habilidades no futebol para Bento.
E em meio a tantas alegrias que ele trouxe à família e
aos amigos, mesmo com a triste notícia de sua partida, queremos homenageá-lo e deixar aqui registrado uma de suas frases
de bom humor e superação: A vida é assim. Cheia de provas. Só
vence quem tem fé.

