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A crise
“Não pretendemos que as coisas
mudem, se sempre fazemos o mesmo.
A crise é a melhor benção que pode
ocorrer com as pessoas e países, porque
a crise traz progressos.
A criatividade nasce da angústia,
como o dia nasce da noite escura. É
na crise que nascem as invenções, os
descobrimentos e as grandes estratégias.
Quem supera a crise, supera a si
mesmo sem ﬁcar “superado”.
Quem atribui à crise seus fracassos
e penúrias, violenta seu próprio talento
e respeita mais aos problemas do que
às soluções.
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A verdadeira crise, é a crise da
incompetência. O inconveniente das
pessoas e dos países é a esperança de
encontrar as saídas e soluções fáceis.
Sem crise não há desaﬁos, sem
desaﬁos, a vida é uma rotina, uma lenta
agonia. Sem crise não há mérito. É na
crise que se aﬂora o melhor de cada
um. Falar de crise é promovê-la, e calarse sobre ela é exaltar o conformismo.
Em vez disso, trabalhemos duro.
Acabemos de uma vez com a única
crise ameaçadora, que é a tragédia de
não querer lutar para superá-la.”
Albert Einstein

Palavra do Presidente

Um quebra cabeça para vocês, amigos.
“Para o mal triunfar, basta que os bons nada façam” (Edmund Burke)

E

stamos nos aproximando, de novo, daquele
momento decisivo no nosso mundo democrático.
Os partidos começam a alinhar os seus candidatos.
Os institutos de pesquisa vasculham o universo do nosso eleitorado, na esperança de acertar
previsões.
Os candidatos começam a se assanhar. Uns,
discretamente, timidamente; outros, ousados, se colocam na linha de frente: todos querendo o teu voto,
o meu voto, o nosso voto.
Os mais truculentos procuram desqualificar
os adversários. Não trazem nada de novo. Apenas
adjetivos - os piores possíveis.
Os mais polidos aguardam o momento para
serem ouvidos, quem sabe aclamados.
E você, e eu, e nós, ficamos como ovelhas
no campo aberto, à espera da águia gigantesca que,
a qualquer momento, desce avassaladora e nos leva
para sermos saboreados pelos filhotes esfomeados
no ninho.
Triste país este que tem o pior sistema político que poderíamos ter escolhido. O sistema onde
ninguém é responsável pelas suas palavras ou pelos
seus atos (e ainda gozam de foro privilegiado).
Velhas raposas, calejadas, afinam o discurso.
Querem falar o que o incauto do eleitor quer ouvir.
Mudam de pele (ou melhor, de pronunciamento);
aproveitam o melhor que podem dos velhos mágicos, que são os fazedores de presidentes, de governadores, de prefeitos, de senadores, de deputados.
Prometem céus e terras, pois sabem que
não é necessário cumprir. Sabem que o eleitor quase morre de alegria se o seu candidato ganha. Não
interessa se esse candidato, depois, faz exatamente
o contrário de tudo o que prometeu. Já vimos esse
filme quantas vezes?
Depois, bem, depois, dane-se. A eleição já
passou. O ganhador leva tudo, inclusive e em especial, a nossa dignidade.
Pobre país! Pobre povo Brasileiro. Sete a
um foi pouco. Já esquecemos e estamos preparados
para dez a zero.

Que venha a copa do Mundo, que venha
a ilusão de que seremos campeões, com ou sem
Neymar.
Quem disse que 2018 foi um ano perdido
errou. São quase três décadas perdidas desde que o
tristemente famoso caçador de marajás levou os votos dos brasileiros, exatamente como Jânio fez em
1960 e outros seguiram a mesma receita.
Mas se você quiser ser justo com a história,
pode dizer que são muitas outras décadas perdidas,
desde que defenestramos Dom Pedro e implantamos a República.
Que Deus perdoe nossa ingenuidade!
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Encontro de aposentados e pensionistas do
Senado reúne mais de 200 pessoas

O

1º Encontro dos servidores aposentados
e pensionistas aniversariantes do Senado
Federal reuniu mais de 200 pessoas no
clube da ASSEFE, no dia 23 de março. As ações
acontecerão mensalmente, sempre às penúltimas
sextas-feiras de cada mês. O principal objetivo é
que, na oportunidade, o servidor aniversariante
aproveite o momento para fazer seu recadastramento
e reencontre antigos colegas da Casa. Para quem

E

não puder comparecer, o recadastramento anual
continuará sendo realizado no Senado.
“Um esforço coletivo para transformar uma
ação obrigatória, que é o recadastramento anual, em
uma ocasião um pouco mais acolhedora e carinhosa.
Uma chance de celebração e reencontro”, apontou o
diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP),
Paulo Ricardo Meira.
Durante toda a tarde, os presentes puderam,
ainda, criar um e-mail funcional e adquirir seu novo
crachá. Foram quatro horas de descontração ao som
do grupo Arrumadinho.som, liderado por nosso
colega da Casa, Beto Lima.
Diretoria ativa
Da Diretoria da ASSISEFE, prestigiaram
a iniciativa além da 1ª vice-presidente Maria
Elisa stracquadanio, também o 2º vice-presidente
Vicente Sebastião e os diretores Aberlado Gomes,
Israel Testa, Léa Silva, Basílio da Costa, Domingos
Bisinotto, Antônio Bordalo, Heraldo Coutinho e
David Carvalho.

Diretores da ASSISEFE participam de 1ª
Reunião Ordinária de 2018

m março a ASSISEFE realizou a 1ª Reunião
Ordinária da Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal de 2018.
Na oportunidade foram discutidos assuntos como
o demonstrativo financeiro, o planejamento
orçamentário e o calendário de atividades do ano
atual, bem como os fatos preocupantes relacionados
ao SIS.
Uma novidade é que neste ano voltaremos a
realizar a Festa Junina - provavelmente no começo
de julho. E nossa tão esperada Confraternização
de Fim de Ano está criando forma - possivelmente
na primeira quinzena de novembro - no Clube
de Engenharia de Brasília. Já marquem em suas
agendas.

Outro tema da reunião foi a avaliação de
novos convênios para atender aos associados.
O Sistema Integrado de Saúde (SIS) foi
um dos itens com mais destaque da pauta devido
a prestação de serviço não responder de forma
eficiente às demandas. As perícias demoram
cerca de 30 dias para serem agendadas, há uma
burocracia excessiva no trato com aposentados,
e exames, de caráter simples e urgente, demoram
até 10 dias para serem autorizados. A ASSISEFE
tem cobrado do SIS e das autoridades do Senado
mais agilidade nos atendimentos do plano de
saúde, especialmente, quando o aposentado deve
comparecer ao SF.

Você já conhece nosso convênio com o ICF – Coroa de Flores e Organização Funerária?
Desconto especial para associados e dependentes e atendimento personalizado. Uma grande ajuda
em um momento tão delicado e doloroso. Contato: (61) 9 9979-1634 (Vavá).
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Eles não pararam

Luís Fernando Gomes

“E

stou no auge da minha carreira. Estou
bem e ativo. Porque parar agora? Me
sinto ótimo no centro cirúrgico!”
Foi o que o cirurgião plástico Luís Fernando
Gomes, aposentado do Senado Federal, revelou em
uma conversa descontraída em sua clínica, após
sua última cirurgia do dia, já anoitecendo.
Entre um sorriso e outro, uma piada e outra,
o paranaense enfatizou que parar de trabalhar não
faz parte dos seus planos para um futuro próximo;
pelo contrário, a ideia é até começar uma nova
graduação.
“Quando eu não conseguir operar mais, vou
fazer Psiquiatria. Me interesso muito pelo estudo
dos relacionamentos entre os seres humanos”.
Luís Fernando é graduado em Medicina e
em Odontologia – ele brinca que não tinha dinheiro
para o curso de Medicina, por isso optou por Odonto
primeiro. Além disso, o médico é pós-graduado
em Cirurgia Plástica e Maxilo Facial, membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro
da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço e também aposentado da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal.
Sempre com vocação voltada ao
atendimento ao público, o paranaense veio para
Brasília em 1976, entrou no Senado em 1984
e trabalhou no Serviço Médico da Casa até se
aposentar, em 2007.
Aos seus quase 66 anos, além de atender
em sua clínica, o médico ainda é voluntário no
Hospital Universitário.
Luís Fernando é pai de três filhos: Helena,
de 32 anos, arquiteta que está cursando o mestrado
na Holanda; Felipe, de 27 anos, que seguiu os
passos do pai e formou-se em medicina, e o caçula
Emiliano, graduado em engenharia química.
Descendente de italiano, filho de fazendeiro
e de dona de casa, desde muito pequeno já
trabalhava na roça.
“Desde que eu comecei a andar, comecei a
trabalhar. Ainda criança já era tropeiro, conduzia
os cavalos pelas terras”, lembrou.

Descontraído, enérgico, divertido, gosta
de viagens, de música, de teatro, de vinho. Aliás,
o vinho é uma de suas grandes paixões: ele é um
verdadeiro enogastronômico.
“Meu lazer é o conhecimento. Sempre
procuro ter o prazer da vida. A vida é curta e a
velhice chega para todos. Temos que aproveitar
cada momento”, finalizou.

Luís Fernando atende na Day Clinic (edifício
Santa Maria - Bloco C, 714 / 914 Sul, sala 215,
Brasília. Contato: 3966-0000), nas especialidades
otoplastia, mentoplastia de aumento,
prótese mamária, blefaroplastia, rinoplastia,
lipoaspiração, rejuvenescimento facial, fios russos
up lifting, entre outros.
Site: drluisfernando.com.br
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Implante coclear: Quase 33 anos com surdez,
tecnologia ajuda paranaense a ouvir “eu te
amo” de suas filhas pela primeira vez

I

magine viver 35 anos em total silêncio. Sem
músicas favoritas, sem “eu te amo”. Sem o som
da onda do mar. Sem ouvir o show dos fogos
de artifícios na virada do ano. Eduardo Favaro não
só imaginou, como viveu assim até o ano passado,
quando, no dia 19 de outubro de 2017, realizou o
implante coclear - introduziu 22 eletrodos dentro na
cóclea - e emocionou o mundo ao voltar a ouvir.
“Curti as férias de fim de ano no Paraná com
minha família. O som dos fogos no réveillon me
deixou sem palavras. É lindo. E foi incrível escutar a
voz da minha vó. Eu fazia questão de pedir a benção
a ela todos os dias e me encantava ao ouvir ela
respondendo: Deus te abençoe”, lembrou Eduardo.
O implante não é novo – é feito com sucesso
há mais de 30 anos. Porém voltou a ganhar destaque
no final do ano passado, depois que o vídeo de
Eduardo viralizou na Internet. A gravação mostra o
momento em que ele chora ao escutar a voz das filhas
pela primeira vez.
O educador físico - que em 2012 coordenou a
1ª Caminhada da ASSISEFE - teve Meningite com 1
ano e oito meses e sofreu de surdez profunda nos dois
ouvidos desde então.
Em 1998, o morador de Brasília ouviu falar
sobre implante coclear e buscou a cirurgia em vários
centros especializados, tanto do SUS, quanto da rede
particular. Recebeu respostas negativas de médicos
de vários estados. O argumento era a ossificação
parcial na cóclea.
Em 2007, encontrou o dr. Fayez Bahmad,
otorrinolaringologista de referência mundial na área,
que falou com Eduardo sobre a possibilidade da
cirurgia.
O procedimento é delicado; demora de duas
a quatro horas. Para ter êxito, o fio de eletrodos, que
parece um fio de cabelo de tão fino, precisa entrar na
cóclea. E se está muito ossificado, o fio não tem fácil
acesso.
“Em todas as consultas o dr. Fayez me
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lembrava da possibilidade de não dar certo, e eu
sempre dizia a ele: doutor que seja feita a vontade de
Deus”, lembrou.
A cirurgia foi um sucesso. E hoje, com quase
sete meses implantado, Eduardo já tem 70% da sua
audição. No começo de março ele realizou o primeiro
mapeamento pós cirúrgico e agora sua surdez está
sendo considerada somente uma perda leve de
audição.

O grande dia
Após um mês da cirurgia, por conta da
cicatrização, é feita a ativação do aparelho. E toda a
família do Eduardo veio de Cascavel, no Paraná, para
estar ao lado dele nesse momento.
Primeiramente é feita um audiometria e
depois pede-se que uma pessoa fale com o paciente
para testar a audição. A fonoaudióloga Fernanda, ao
fazer a ativação, pediu para que a mãe de Eduardo
fosse a primeira a falar. “O Eduardo vai ouvir como
se fosse um bebê, então quem fala com o bebê pela
primeira vez, é a mãe. Então venha, mãe, falar com o
Eduardo.”
“Minha mãe foi sentar ao meu lado e disse:
Eduardo, Eduardo, Eduardo, é a mamãe! Neste
momento todos nos emocionamos, a Maria Eduarda,
nossa filha, chorava alto, então ninguém conteve
as lágrimas”, contou Favaro. Foi exatamente este o
momento da filmagem que viralizou na internet e
comoveu a todos.
“Parece que naquele momento meu cérebro
abriu, que a voz dela era como se fosse a voz de Deus
falando comigo, acordando meu cérebro, que há
muito tempo estava dormindo”, confidenciou.
Cuidados pós-cirúrgicos
O implante foi um começo. Agora Eduardo
necessita de fonoterapia para aprender a ouvir e
também melhorar a fala. Também precisa de mais
atenção e cuidado para não sofrer pancadas na região
temporal do cérebro.
“Cada som é uma nova descoberta! Não
desisto. Estou escutando cada vez melhor, mas a
adaptação é longa. As palavras já escuto certinho,
mas frases inteiras ainda é trabalho...vamos à luta”,
finalizou Favaro.
Quem pode receber o implante?
Segundo estimativas de especialistas, quase
99% dos casos de surdez hoje são solucionáveis e
o implante coclear é, atualmente, considerado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) o avanço
médico que mais trouxe benefícios à qualidade de
vida.
Em resumo, podem receber o implante
pessoas com surdez de grau severo ou profundo
em ambos ouvidos e que não têm benefício com

aparelhos auditivos convencionais. Não existe limite
de tempo para a realização do implante coclear neste
grupo.
Quem escuta de um lado do ouvido, mas não
ouve nada do outro, a princípio não está apto para
receber o implante, uma vez que a qualidade do
som gerado pelo implante coclear é muito diferente
daquela percebida pelo lado bom (ou razoável) que a
pessoa teria muitas dificuldades de lidar com os dois
estímulos sonoros ao mesmo tempo.
Contudo, com a evolução do processamento
da fala pelo implante coclear, é possível que daqui a
alguns anos ele seja indicado para surdez unilateral.
Alguns pacientes com audição normal de um lado e
um zumbido incapacitante do outro já se beneficiaram
do implante coclear.
É claro que cada caso deve ser discutido
e examinado entre o paciente e o médico.
Independentemente do caso, é preciso que o paciente
passe por uma avaliação detalhada de um grupo
especializado em diagnóstico e tratamento da surdez.

Maria Elisa, Eduardo e Zagonel
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O

Cobrança dos procedimentos
médicos pelo SIS

s procedimentos médicos e odontológicos
realizados
pelos
beneficiários
do
Sistema Integrado de Saúde (SIS) na
rede credenciada do Saúde Caixa voltaram a ser
descontados no contracheque de março. Lembrando
que o valor retroativo - desde outubro de 2016 - não
será cobrado de uma só vez, os limites de desconto
mensal continuarão sendo respeitados.
O motivo da coparticipação não ter sido
cobrada é devido à falta de envio da prestação de

D

SIS passa a cobrir implantodontia
e prótese sobre implante

esde o dia 1º de janeiro, o SIS oferece a
seus beneficiários cobertura dos serviços de
implantodontia e de prótese sobre implante,
no âmbito da assistência odontológica do plano
de saúde, por meio de reembolso, feito no valor
de tabela. A decisão foi tomada pelo Conselho de
Supervisão do SIS no segundo semestre de 2017 e
incorporada ao regulamento após verificação de alta
demanda.
Atualmente, o SIS tem mais de 17 mil
usuários, entre pensionistas, servidores ativos e
aposentados, e seus dependentes.
Para 2018, o Conselho decidiu incluir a
cobertura da implantodontia e da prótese sobre
implante. Como integram a modalidade Livre
Escolha do plano — com o beneficiário escolhendo
um profissional de sua confiança — os procedimentos
somente poderão ser feitos por meio de reembolso.
Passo a passo
O beneficiário deve clicar na aba “Plano
de Saúde” na Intranet, depois em “Formulários”,
e escolher “Solicitação de Autorização Prévia
(Odontologia)”. Nesse formulário, o servidor deve
assinalar o item “Implantodontia” no campo “Tipo
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contas da Caixa Econômica Federal em função de
problemas na área de Tecnologia da Informação.
Em janeiro de 2018, o SIS voltou a receber o
detalhamento dessas contas.
A coparticipação no uso dos serviços
médicos e odontológicos é calculada sobre o valor
da tabela adotada pelo SIS.
O SIS está à disposição para esclarecimentos
através do e-mail sis@senado.leg.br ou pelo telefone
(61) 3303 - 5000.

de Tratamento”. Ao lado da modalidade, estão dois
formulários a serem preenchidos pelo profissional
escolhido pelo usuário, com informações da
documentação necessária e dos procedimentos que
devem ser realizados. Em seguida, o usuário deve
dar entrada à solicitação via Sigad, anexando os
formulários.
Quem não tiver acesso à Intranet, pode
solicitar o formulário via e-mail: sis@senado.leg.
br, ou diretamente na ASSISEFE, no telefone (61)
3340-1230.
Perícia
O usuário deverá também solicitar o
agendamento da perícia presencial por meio do
e-mail odontologia@senado.leg.br. Somente após
a liberação do tratamento, o beneficiário deverá
contatar o profissional para dar início ao tratamento
— exceto em casos de urgência.
O prazo é de 60 dias para dar entrada no
pedido de reembolso, a partir da data de emissão da
nota fiscal. Lembrando que no cálculo do reembolso,
haverá desconto do valor de participação do usuário.
Para autorização, são avaliados o tipo de material
requerido pelo dentista e se o procedimento é
realmente necessário.

Mudança na Intranet traz informações mais
claras sobre plano de saúde

E

stá disponível na Intranet uma reformulação da
área voltada para a saúde. Com um novo nome
– Plano de Saúde – o link na barra superior traz
informações mais precisas e completas direcionadas
principalmente aos segurados. Informações sobre
o Serviço Médico de Emergência, o Programa de
Atenção ao Uso de Álcool e Drogas (Progad) e o
Programa Ser Saudável também estão acessíveis

por meio do canal de comunicação para todos os
profissionais que trabalham no Senado.
As informações expostas atualmente de
maneira mais fácil, correspondem às demandas mais
comuns dos usuários no atendimento pelo ramal
5000. Anteriormente os assuntos estavam acessíveis
a partir dos links Formulários e Legislação.

Aposentados poderão ter e-mail funcional
para contato com colegas do Senado

S

ervidores aposentados do Senado poderão ter
acesso ao e-mail funcional da instituição. A
novidade visa permitir mais interatividade e
dinamicidade na comunicação com esses profissionais,
afirma Paulo Meira, diretor da Secretaria de Gestão
de Pessoas (SEGP).
“O e-mail funcional vai permitir que a gente

tenha uma comunicação mais ﬂuída. Vai ser uma
forma a mais de torná-los cientes dos eventos que
acontecem na Casa”. Afirma Meira.
Os aposentados interessados em criar o e-mail
corporativo devem acessar a Central de Serviços
Administrativos, clicar no item “Pessoal” e, depois,
escolher a opção “Solicitação de e-mail Corporativo”.

Atividades do Ergon passam a estar disponíveis
apenas na Central de Serviços da Intranet

U

ma série de funções que estava na Central de
Serviços Administrativos e ao mesmo tempo
no Ergon passaram a ficar disponíveis apenas
na central da intranet, com layout mais atrativo e
navegação mais amigável.
O objetivo da centralização é dar mais
agilidade e praticidade aos servidores e gestores, com
ganho de eficiência e eficácia ao Prodasen, que não
precisará manter e atualizar dois diferentes sistemas
que hoje têm a mesma coisa.

Entre os serviços que estão exclusivamente
na Central de Serviços Administrativos está o
contracheque. Confira o passo a passo de como
acessá-lo:
Intranet > Central de Serviços Administrativos (1º
ícone no canto esquerdo na página) > efetuar login
novamente > Pessoal (em uma barra de serviços no
canto esquerdo) > Pagamento > Contracheques e
Simulador de Empréstimos.

Servidores ativos e aposentados precisam
renovar crachás para acessar o Senado Federal

D

esde fevereiro os crachás de identificação
estão sendo renovados. Os antigos perderam
a validade no dia 5 de março, e desde então,
o documento não é mais aceito para acessar as
dependências do Senado Federal. Os novos crachás
são confeccionados e entregues no mesmo momento
no Serviço de Credenciamento da Polícia, no subsolo
do Anexo II, entrada ao lado do Prodasen (garagem).
A medida visa oferecer mais segurança a

todos da Casa, inclusive os aposentados.
A troca não é obrigatória, uma vez que os
crachás são apenas para permitir o ingresso nas
dependências da instituição. Aos que moram fora
de Brasília e, um dia, eventualmente, necessitarem
entrar no Senado, basta fazer o crachá nessa mesma
oportunidade, trazendo o antigo documento e uma
foto 3X4.
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Eu Recomendo!
“Eu recomendo” - Inhotim
Por Lourival Zagonel

Inhotim – um mix de museu de arte e jardim botânico

J

á faz algum tempo que Minas Gerais ganhou um
ponto turístico indispensável. Visitar a capital
mineira sem conhecer o Instituto Inhotim é quase uma viagem perdida a Belo Horizonte. É hora de
conhecer esse espaço que reúne vários museus de arte
contemporânea e uma coleção botânica de tirar o fôlego. Vocês precisam conhecer as mais de 20 galerias
de arte e também os jardins espetaculares que tornam
o espaço um lugar excepcional e privilegiado. Aquela
área verde que você respira arte.
Chegar ao Inhotim é fácil - localizado a 60
km de Belo Horizonte, na cidade de Brumadinho - é
tranquilo ir de ônibus, carro ou táxi/Uber. O trajeto
leva cerca de 1h45. O Instituto conta também com ótimos restaurantes com preços acessíveis. Sem dúvidas,
Inhotim merece, pelo menos, um dia inteiro para co-
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nhecer todos os 140 hectares de área de visitação. Ah,
e o parque possui um serviço pago de transporte interno com carrinhos elétricos, caso o visitante prefira.
Com programações variadas e para todas as
idades, além de oficinas, exposições diversificadas,
shows e até festivais, o Inhotim tem conquistado cada
vez mais admiradores. E do mundo inteiro.
Os prédios das galerias já são, estruturalmente
falando, fascinantes, mais surpreendentes ainda são as
exposições dentro de cada uma delas – trabalhos hipnotizantes e envolventes. Mas as artes não se limitam
dentro dos prédios arquitetônicos. Há diversas obras
ao céu aberto. Algumas delas que se tornaram marcos
do Inhotim, como os fusquinhas coloridos de Jarbas
Lopes.
O Inhotim foi criado em 2002 como uma instituição sem fins lucrativos, destinada à conservação,
exposição e produção de trabalhos e que desenvolve
ações educativas e sociais. Em 2006 foi aberto ao público com estrutura completa para visitação. Em 2015,
o complexo alcançou o número de dois milhões de visitantes. Com certeza um lugar que vale a pena colocar
na lista de viagens.
Sobre hospedagem, dentre os diversos hotéis
próximos ao Inhotim, recomendo o Ville de Montagne
Hotel, em Brumadinho: novo, muito bom, excelente
restaurante. Contatos: (31) 3571-4526 / (31) 35714164 / (31) 99240-0082 (Whatsapp) e site www.villehotelmg.com.
Não deixe de contemplar e comprovar as maravilhas de Inhotim pessoalmente. Você vai sair de lá
com a vontade de voltar várias outras vezes.
Serviço
www.inhotim.org.br
(31) 3571-9700
Horário
Terça a sexta-feira: 9h30 às 16h30
Sábado, domingo e feriado: 9h30 às 17h30
Valores
Fechado às segundas-feiras
Terça, quinta, sexta, sábado, domingo e feriado:
R$ 44,00 (inteira)
Quarta-feira (exceto feriado): entrada gratuita
Idosos acima de 60 anos pagam meia entrada

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

- Sebastião
19 de fevereiro
Muito grato
Duarte Gomes s as valiosas
ASSISEFE, por toda
informações.

26 de fevereiro - Lícia Galiza
- Muita eficiência e muita
paciência da ASSISEFE com quem
tem a maior dificuldade com
‘essas coisas’ (acesso à Intranet)!
Obrigada mesmo!

20 de fevereiro - José Ferreira
Leite - Os funcionários e diretoria
da ASSISEFE realmente são muito
eficientes.

20 de fevereiro
- Jose Luiz
Vieira Xavier - O
que seria de
nós sem a ASSISEF
E? Parabéns
pelo excelente trab
alho.

- Ricardo
06 de março
A ASSISEFE,
Albuquerque indicação e
mediante a perfeita
io Vieira para
apoio do Dr. Cantid
escido mais e
Conselho SIS, tem cr
tação política
mais em sua represen
u presidente
e no trabalho de se
Zagonel. Parabéns.

15 de março - Carmen Goitacaz Muito obrigada pela ajuda. Estão de
parabéns pela eficiência.

OBITUÁRIO
Maria José Venancio Dos Santos
Sônia Maria de Attayde Tavares
Orlando Antônio Dos Santos
Pedro Mariano de Carvalho
Manoelito Novais de Oliveira
Harry Conrado Schüler
Flávio da Costa
João Guerreiro
Braulina Soares de Souza
Josemar Toscano Dantas

09/12/2017
19/11/2017
02/12/2017
24/12/2017
27/12/2017
29/12/2017
01/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
10/02/2018

Vera Lúcia Tollendal Gomes Ribeiro
Neuza Rita Peracio Monteiro
José Ribeiro Filho
Izabel Magalhães Evangelista
Cecilia Marques Ferreira
Alexandrina Pinto de Oliveira
Caio Cesar Penna
Maria José Ceci
Jair Antunes dos Santos

12/02/2018
02/03/2018
05/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
18/03/2018
07/04/2018
15/04/2018
18/04/2018
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Homenagem Póstuma

Neuza Monteiro
partiu deixando sua alegria
contagiante em nossos corações

o dia 2 de março, a ASSISEFE recebeu, com muita tristeza, a notícia do
falecimento da servidora aposentada
do Senado Federal Neuza Rita Perácio Monteiro. Ela deixava, naquele
momento, cinco filhos, nove netos, cinco bisnetos
e centenas de amigos e admiradores. Uma mulher
guerreira, batalhadora e muita amada por todos.
Neuza foi uma das fundadoras da ASSISEFE
e uma participante ativa, constantemente à frente de
reuniões e eventos da Associação.
Quando jovem, seus pais eram donos de
uma pensão no centro da cidade, próximo ao Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, e Neuza precisava de
um emprego bom para ajudar a família. Na época,
foi aberta a seleção para o Senado Federal e ela participou, sendo recepcionada pelo futuro grande amigo Lis Henriques. E assim entrou para a Casa como
secretária. E foi lá que ela conheceu o grande amor
de sua vida: Luiz Monteiro, com quem se casou e
deu início a sua família. Juntos, os dois vieram para
Brasília anos depois.
No Senado, a servidora era conhecida por seu
empenho e dedicação.
“Ela trabalhou com muitos senadores e gostava de chegar cedo e não tinha hora para sair, pois
me contava que muitas vezes a sessão se prolongava
até mais tarde e precisava ficar lá! Vivia aquilo intensamente”, lembrou a neta Gabriela Monteiro, que foi
criada, junto com o irmão Diogo, pela avó.
Quem conhecia Neuza dentro da Casa, sabe
o quanto ela era vaidosa e como gostava de se perfumar. Ela brincava que o Salet, amigo e companheiro de trabalho, falava assim: Neuzinha, já sabemos
quando você chega, pois seu perfume chega primeiro!
Fora do Senado, nos restou seu sorriso sempre muito verdadeiro, os abraços calorosos e a alegria
que contagiava a todos que sentavam ao seu lado,
nem que fosse por apenas cinco minutos.
Após alguns anos, Neuza pediu transferência
para o Senado do Rio de Janeiro (que na época era o
Palácio Monroe) e depois nas dependências do Palá-
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cio do Itamaraty, no Centro da cidade, ali trabalhando
até se aposentar.
“Vovó era uma pessoa espetacular. Sempre
pronta a ajudar todo mundo! Muito amorosa, carinhosa, preocupadíssima com todos. Ela gostava de
festas, da família reunida, mas era muito brava também. Entrava em qualquer briga para defender a família e os amigos”, confidenciou a neta.
Torcedora do Flamengo – com direito a xingar o juiz - Neuza Monteiro gostava muito de ir ao
shopping, passear, viajar. Era fã de peças teatrais de
comédia. Ela costumava dizer que de triste já bastavam as tragédias noticiadas pelos jornais.
“O passatempo preferido dela era palavra
cruzada. Como gostava! E de jogar um buraquinho
(como ela falava) e paciência no computador. O Ipad
dela bombava de joguinhos também!”, brincou a
neta.
Neuza nos deixou por conta de um tumor no
pâncreas, descoberto em setembro passado. Ela ficou internada por vários dias para um procedimento e chegaram à conclusão de que não estava apta a
operar, pelo histórico de doença cardíaca e pela idade
avançada. Com a intenção de poupá-la de mais sofrimentos, a família escolheu não lhe contar a verdade
sobre a doença.
“No dia 2 de março, o dia mais triste de nossas
vidas, infelizmente perdemos nossa maestrina, nossa
joia rara, nosso talismã, nossa fortaleza. O amor de
nossas vidas! Para ela acabou o sofrimento, as dores,
o mal-estar; para nós ficou uma saudade imensa, um
buraco em nossos corações. Mas, o que nos conforta,
é a certeza de que tentamos de tudo para salvá-la, juntamente com a sensação de dever cumprido dela, que
realizou muita coisa nesta vida e foi muito amada por
onde passava, e de que, agora ganhamos um anjo no
céu. Isso é que nos faz seguir adiante. Ela estará sempre viva em nossas memórias e em nosso coração”,
declarou Gabriela, emocionada.

