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Confira o artigo 
do Dr. Mário 
Maranhão sobre 
os cuidados com a 
saúde

Conheça a história de 
Valteno Alves, ex-
Diretor da Secretaria 
de Assistência 
Médica e Social 
(SAMS)

Veja as fotos 
do almoço de 
confraternização no 
restaurante Santo 
Scenarium

A associada Annette 
Maria Menezes nos 
conta um pouco 
sobre seu novo 
estado, novo estilo 
de vida.

Saturnino Braga:
uma história de sonhos e realizações
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Tire o pijama, vá viver a vida!

Lourival Zagonel - Presidente

Editorial

T enho ob-
s e r v a d o 
que muitas 

das pessoas que se 
aposentam caem 
em profunda de-
pressão. Sentem-se 
acabadas, inúteis e 
ao invés de “cur-
tir” o que pode 
lhe proporcionar a 
aposentadoria, se 
entregam à bebida, 
à plena ociosidade 

e perdem o foco de tudo o que poderia trazer ale-
gria, prazer de viver.

Alguns passam a se alimentar muito mal, e 
restringem sua mobilidade, com enorme repercus-
são neles próprios, nos familiares e amigos.

Tire o pijama, vá viver a vida! é um brado de 
alerta para essas pessoas. Programe viagens, ino-
ve seu guarda-roupa, planeje seu futuro (sim, você 
tem futuro!), invista em você, em seu companhei-
ro/companheira. 

Surpreenda-se todos os dias e surpreenda as 
pessoas queridas. Reinvente-se. Deixe o mau hu-
mor trancado no cofre e jogue a chave fora. Viaje, 
viaje muito! O planeta Terra tem paraísos já des-
cobertos e a serem explorados, eles esperam a sua 
visita. Pratique, sistematicamente, a simpatia, a 
gentileza, o gosto de viver. Faça serviços voluntá-
rios, exercícios físicos , caminhadas, alongamen-
tos, banhos terapêuticos e alimente-se sem pressa 
(afinal, você, agora, é aposentado(a). Tome vinho, 
moderadamente, ou suco de uvas (para fortalecer 
o seu coração). Vá ao seu médico, ao seu dentista; 

faça os exames regulares anuais. Leia, vá ao ci-
nema, ao teatro, saia de casa para jantar fora pelo 
menos uma noite na semana (procure estar sempre 
bem acompanhado). Cuide-se, pois o primeiro e 
mais importante patrimônio com o qual você deve 
se preocupar e preservar é a sua saúde. O resto, 
você administra. Você não imagina o quanto isto 
é contagiante. Como as pessoas que estão ao seu 
lado vão notar e, também, querer copiar esse seu 
novo estilo de vida.

Se você é viúvo(a), separado(a), solteiro(a), 
não caia no vício da solidão. Não se torne um “er-
mitão” enfurnado dentro de casa. Existe, sempre, 
um sapato para um pé descalço. Vá à luta, alguém 
espera por você e anseia, também, por encontrar 
alguém com quem partilhar a vida.

Viver sem romance, sem sexo, sem objetivo 
não é viver. É vegetar.

Se você, que lê estas sugestões, acha que 
estou exagerando, é porque você não se enqua-
dra no “tipo” que eu pretendo atingir. Não fique 
“agastado(a)” comigo.  Meu foco é quem necessita 
deste “empurrãozinho”.

E se eu puder influenciar pelo menos um dos 
que estão lendo minha mensagem, me considero 
realizado. Em qualquer das hipóteses descritas 
acima, Tire o pijama, vá à luta, vá viver a vida!. 
Você merece. Você conquistou esse direito depois 
de muito “ralar” como dizem os jovens.

 
Com afetuoso e fraterno abraço,

“A pior dor da humanidade é a amarga solidão, expressando no rosto  
o que sente o coração”
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“Felicidade é a certeza de que a nossa vida 
não está se passando inutilmente.”

(Érico Veríssimo)

O tempo passa? Não passa
no abismo do coração.
Lá dentro, perdura a graça
do amor, florindo em canção.

Carlos Drummond de Andrade

O tempo nos aproxima
cada vez mais, nos reduz
a um só verso e uma rima
de mãos e olhos, na luz.

Não há tempo consumido
nem tempo a economizar.
O tempo é todo vestido
de amor e tempo de amar.

O meu tempo e o teu, amada,
transcendem qualquer medida.
Além do amor, não há nada,
amar é o sumo da vida.

São mitos de calendário
tanto o ontem como o agora,
e o teu aniversário
é um nascer toda a hora.

E nosso amor, que brotou
do tempo, não tem idade,
pois só quem ama escutou
o apelo da eternidade.

O tempo passa? Não passa

Farmacia
ligmed

Capitais: 4004-4400
Demais cidades: (62) 4004-4400

http://www.ligmed.com.br

Objetivo 
Turismo

(61)3322-1070
9981-3895
9904-5078

objetivoturismo@hotmail.com 

Conheça nossos 
convênios
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A o mesmo tempo em que a medicina pas-
sou por uma grande revolução nas últimas 
décadas, descobertas simples e de grande 

impacto transformavam a maneira como os mé-
dicos tratavam os problemas de saúde e tentavam 
evita-los. 

À medida que surgiam novas técnicas de 
diagnóstico e tratamento para alguns dos males 
que mais afetam a humanidade, como as doenças 
cardíacas,  hipertensão, acidente vascular cerebral, 
diabete, obesidade, depressão e  impotência, pas-
sou-se a perceber que esses problemas podem ser 
curados antes mesmo que surjam e necessitem de 
remédios.

Na realidade, os profissionais de saúde des-
cobriram que prevenir as doenças crônicas é muito 
mais fácil que imaginavam e hoje estão mais pre-
ocupados em promover a saúde do que eliminar a 
doença. É possível citar os exemplos do Dr. Ken-
neth Cooper, divulgador dos exercícios aeróbicos 
e do condicionamento físico (*) e que mantém no 
Texas o Cooper Aerobics Center e do Dr. Dean 
Ornish, Presidente do Instituto de Pesquisa e Me-
dicina Preventiva. Dr Ornish é autor do Programa 
de Estilo de Vida e revolucionou o tratamento da 
doença coronária apresentando resultados promis-
sores no tratamento do câncer, com técnicas sim-
ples (**), cada vez mais presentes na medicina 
moderna. 

Recentemente, o mesmo Dean Ornish de-
monstrou que o estilo de vida saudável influencia 
nossos genes, estimulando aqueles que previnem as 
doenças e inibem aqueles que as promovem(***).

Por outro lado, a expectativa de vida da po-
pulação brasileira aumentou quase 35 anos desde 
a virada do século passado e hoje está em torno 
dos 71 anos. A perspectiva de uma vida mais lon-
ga é uma conquista da civilização, mas exige, ao 
mesmo tempo, que se tomem cuidados especiais 
com problemas que, na maioria das vezes, estão 
relacionados com um estilo de vida inadequado e 
com o desgaste causado pela passagem do tempo. 
Nesta lista é possível citar a diabete, o mal de Al-
zheimer, a artrite, o câncer e a maioria das doenças 
cardíacas.

 Para evitar estes males, que classifico como 
doenças do desenvolvimento, urbanização, globa-
lização - pois afetam hoje toda a humanidade e não 
somente os países mais ricos - é fundamental man-
ter, desde cedo, um estilo de vida saudável. Isto 
inclui comer com parcimônia alimentos os certos, 
dormir bem, fazer exercícios prazerosos e manter 
uma atitude mental positiva, bom humor e buscar 
a felicidade.

Afinal, aqueles que têm uma relação de amor 
e amizade, sabem perdoar e não guardam rancor 
são aqueles que vivem mais e retardam o envelhe-
cimento, vale à pena lutar por isso.

Hábitos saudáveis,
    vida saudável

Dr. Mário Maranhão

(***) The Spectrum – Editora Balantine, USA, 2008

(*) Kenneth Cooper – Aerobics - Correndo sem Medo

(**) Dean Ornish-Salvando seu Coração, Editora Reluma.
         Amor e Sobrevivência, Editora Rocco

Dr. Mário Maranhão é médico cardiologista, professor de Cardiologia da Universidade 
Federal do Paraná e da Faculdade Evangelica de Curitiba, ex-presidente das Sociedades 
Brasileira (1982-83), Interamericana (1989-93) e Federação Mundial de Cardiologia (2000-
02), foi consultor da Organização Mundial da Saúde. É fundador epresidente do Instituto 
Qualivitae e membro do Board in Health & Wellness da PepsiCo (2004-2009).
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Por onde você anda

Ultimas noticias

Luiz Fernando de Oliveira Freire
Lourival Ferreira de Almeida
Jamaci Cordeiro Góis
Manoel das Graças Gomes
Ronaldo Ferreira da Silva

Nice Ferreira Lima

Novos Associados

Aposentados:

Pedro de Carvalho Rodrigues
Márcia Lyra Nascimento Egg
Carlos Torres Pereira
Heitor Ledur
Antonio Martins Gomes

Pensionista:

Teresinha de Jesus Soares Viana de Carvalho

Por onde eu ando? Queridos amigos, estou 
em Fortaleza usufruindo deste mar tão gos-
toso, com uma qualidade de vida bem supe-

rior à que eu tinha em Brasília. Não me desfaço, 
no entanto, da cidade onde vivi 33 anos. Foi em 
Brasília que acabei de criar meus filhos e ajudei a 
criar meus netos, onde tive a oportunidade de tra-
balhar e hoje ter a minha aposentadoria, onde fui 
feliz ao lado da minha família, e onde encontrei 
amigos maravilhosos.

Depois que meu marido me deixou, por von-
tade de Deus, realmente a minha vida aí no Planal-
to Central tornou-se triste e monótona. Com meus 
filhos e netos, todos já criados e vivendo suas pró-
prias vidas, resolvi vir para Fortaleza. Aqui encon-
trei uma vida saudável e prazerosa, com o mar que 
eu adoro.

Minha paixão pelo mar vem de berço, pois 
fui criada em beira de praia, em Belém, onde nas-
ci. Aqui em Fortaleza também encontrei a dança 
de salão, que também é um dos meus prazeres. Faz 
bem para o meu corpo e para minha alma. Fiz ami-
gos muito queridos e me divirto muito dançando, 
fazendo excursões e tomando banho de mar. 

Vou sempre a Brasília ver minha família e 
eles também sempre que podem vêm me ver e go-
zar dos prazeres que uma cidade litorânea nos pro-
porciona. Assim é a minha vida atualmente. Estou 
bem e feliz, graças a Deus, e espero 
que todos os meus colegas aposenta-
dos, independente de onde estejam, 
se encontrem felizes e saudáveis. 

Nós merecemos!
Um abraço a todos.

Annette Maria Bahia de Menezes
  (tralhoto@yahoo.com.br)

No último dia 29 de setembro, a Comissão Diretora do Senado aprovou, para vigorar a partir de 1º de outubro deste ano, alterações 
nos critérios de pagamento de contribuições mensais de dependentes filiados ao Sistema Integrado de Saúde. 

 Outra mudança é a exclusão de dependentes maiores de 21 anos do SIS. As exceções são os dependentes que cursam ensino 
superior e com idade compreendida entre 21 e 24 anos. O ato da Comissão Diretora do Senado informou, também, que as pessoas que se 
encontram em tratamento terão o atendimento assegurado. Em casos de internação, até a alta hospitalar; Se o usuário está em tratamento 
por meio de quimioterapia, radioterapia e diálises, o atendimento será garantido até o final do tratamento. Se houver emergências e neces-
sidade de atendimento ambulatorial, a carência, a partir de 1º de outubro, é de 30 dias.

Mudanças no SIS

Secretaria do SIS:
(61) 3303-5022, 3303-5039 ou 3303-5048
sis@senado.gov.br 
Confira a tabela com os novos valores no site da 
ASSISEFE: www.assisefe.org.br

Mais informações:
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Galeria de fotos
Rio de Janeiro

No dia 17 de setembro, os anfitriões foram os associados do Rio de Janeiro! O almoço de 
confraternização da ASSISEFE aconteceu no restaurante Santo Scenarium, na Lapa, e foi 

animado pelo cantor Marco Vivan. 

Lucy e Celemente Almeida 
Campos

Elcy Martins e Da. Eliana 
Saturnino

Daniel F. Sales e sua família

Moacir Rezende e família

Ana Portugal e Florisvaldo

Elcy, Érico de Assis e Ulysses 
Martins

Ayrton Clapp, sua neta Vanessa 
e esposa

Da. Edda Maculan, Da. Eliana e 
Roberto Saturnino
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Chá - Confeitaria Praliné

Hélio Vargas, sua esposa e Dra. 
Sucupira

Manoel Mendes da Rocha e sua 
filha, Débora Taís

Flaviano Lopes e Maria Elisa

Maria Elisa Loddo, Elsita e Myriam 
Dulac

Áurea Maia Queiroz e sua irmã, 
Gilma M. Queiroz

Maria Elisa

Luiz Dias e Zilda Batista

Equipe da Rede Feminina

Maria Elisa, Sônia Patú e convidada

Maria José, Maria Sucupira, 
Lourival Zagonel e Maria Elisa

Dra Sucupira e Maria Elisa, as 
artistas do nosso Chá

Irene Ferreira e Geraldo Queiroz
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B otafoguense, amante do Rio de Janeiro, ex-
Senador da República e, como todo cario-
ca que se preze, gosta do carnaval. “Sou 

Mangueira”, diz. Este é Roberto Saturnino Braga, 
associado que tem nos registros de sua vida, um 
mundo de histórias e acontecimentos vividos por 
amor à pátria. Com 13 livros publicados, ele não 
pretende parar por aí. Dentro do estilo do escritor, 
o gênero literário e político são os preferidos.

Formado em engenharia e especializado em 
economia pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, Saturnino iniciou sua carrei-
ra política com 30 anos de idade, 
influenciado pelo pai, Francisco 
Saturnino Braga. Nosso homena-
geado também é neto de Ramiro 
Saturnino Braga. Tanto o pai quan-
to o avô de Saturnino foram depu-
tados federais pelo estado do Rio. 
“Embora eu não tenha conhecido 
meu avô, sei que ele teve influên-
cia sobre minha escolha. E o meu 
pai, naturalmente, falava muito so-
bre política dentro de casa”, conta.

De acordo com Roberto Sa-
turnino, o pai foi deputado federal 
por três mandatos e, no início da 
década de 60, resolveu não se can-
didatar. Foi quando Saturnino decidiu se aventurar 
na política. “Eu pude contar com os contatos polí-
ticos do meu pai, mas ele era conservador e eu fui 
logo para o partido socialista. Tive que construir o 
meu eleitorado, minha história política”, recorda.

Saturnino se elegeu deputado pela primeira 
vez em 1962. Pouco tempo antes, o Rio havia dei-
xado de ser a capital do país. Ele conta que, para 
o Brasil, este marco na história foi extremamente 
positivo, mas para o Rio foi um grande desafio. 
“Foi um desastre... O Rio ficou vazio de pessoas e 
também de recursos”, relembra Saturnino.

O ex-senador conta com entusiasmo sobre a 
sua candidatura de 1974 ao Senado Federal, após 
a ditadura. Segundo ele, naquele momento o país 
se abria gradualmente ao processo de redemocrati-

zação. Foi, também, o primeiro contato da propa-
ganda eleitoral com a televisão. “Era ao vivo, não 
tinha gravação, não tinha marquetagem. A gente 
ia lá e dava o recado”, declara com bom humor. 
Saturnino destaca, inclusive, que a televisão teve 
um papel fundamental de fazer com que as pes-
soas conhecessem outras opções de liderança. “A 
experiência com a televisão foi fascinante. O meu 
adversário, na ocasião, era considerado imbatível. 
Paulo Torres, presidente do Senado. Mas eu fui 
eleito!”.

Roberto Saturnino fala, ain-
da sobre este período, que o Sena-
do se tornou a grande caixa de res-
sonância da democracia no Brasil. 
As únicas eleições majoritárias 
diretas, na época, aconteciam no 
Senado. “Entrei no Senado com 
Paulo Brossard, Itamar Franco, 
uma geração de senadores muito 
atuante, muito representativa da-
quele anseio de renovação, muito 
entusiasmados.  Momento privile-
giado, especial. Eu peguei isso!”, 
afirma com orgulho.

Sobre os sonhos da juven-
tude, o ex-senador lembra que ele 
lutava por um ideal da justiça so-

cial, de fraternidade entre os homens e que tinha 
admiração pela União Soviética. “O país que tinha 
realizado isso era a URSS. Então a juventude era 
muito comunista”. Para ele, a juventude de hoje 
vive um movimento de realização pessoal, não 
pensa mais no sonhos da coletividade. “É um pro-
cesso natural da história. Os jovens de hoje, talvez 
por decepção, se preocupam mais com a própria 
inserção no mercado do que com o bem de todos”, 
diz.

Hoje com 80 anos, casado com Eliana Satur-
nino há 56, Roberto Saturnino Braga segue aprovei-
tando a vida, os três filhos e os seis netos e preten-
de não parar de fazer as coisas que ama: escrever, 
viajar, ler. Realizar os sonhos que ainda não foram 
concluídos e celebrar as vitórias conquistadas.

Justa homenagem
Saturnino Braga: uma história de sonhos e realizações
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Deana Catarina C. S. Guedes  

“Prezado colega Zagonel,

Acuso recebimento de cópia  da correspondência 

que V. Sa. encaminhou à Sra. Diretora-Geral do Se-

nado Federal. [...] Acompanho, através dos e-mails 

e da correspondência emitida pela ASSOCIAÇÂO, 

o relevante trabalho que V. Sa. desenvolve em prol 

dos associados. [...]

Quanto aos serviços prestados pelo SIS, considero 

como um dos melhores planos assistenciais da atu-

alidade. Pois, após minha aposentadoria, quando ne-

cessitei de serviço médico hospitalar especializado, 

obtive total atendimento, com a menor burocracia 

possível.”

José Lucena Dantas

“Parabéns pela atuação. É necessário que a 

ASSISEFE acompanhe o assunto em defesa 

dos interesses dos servidores participantes 

do SIS. A assistência do plano  aos associados, 

fora de Brasília, praticamente não existe. Em 

duas vezes em que precisei não contei com 

a assistência da tal GAMA. Não era creden-

ciada. Felizmente, foram casos simples que 

terminei resolvendo por conta própria.”

Evento do Rio de Janeiro

Yamil Dutra  

“Muito apropriado o 

posicionamento de 

nossa associação.”

Fernando Palma Lima 

“Caro Zagonel,

Parabéns pela missiva à Diretora 

do Senado e sua divulgação aos as-

sociados.
Sou favorável ao reconhecimento 

em vida...
Muito bem colocada a reinvindi-

cação dos companheiros fora do 

eixo Rio/Brasília/São Paulo.”

Ana Maria Olival

“Louvável a iniciativa de zelar 

pelo bem  estar dos nossos 

colegas aposentados.Sem esta 

força maior, o sistema não so-

breviverá no atual contexto 

político.Parabenizo o amigo por 

esta luta tão nobre quanto ex-

tremamente necessária.”

Enidete Silva Souza

“Caros colegas,

Concordo com tudo que foi dito através dessa 

carta, principalmente no que diz respeito ao at-

endimento do Plano de Saúde fora de Brasília 

(Gama Saúde). Resido atualmente em Aracaju-

SE, sou aposentada e o Gama Saúde atende 

precariamente nesta cidade, tanto que, por 

várias vezes, tenho ido a Brasília para realizar 

algumas consultas e exames. Eu não sei se o 

mesmo acontece com outros estados do Brasil. 

Peço encarecidamente que esse problema seja 

objeto da atenção dessa Associação, pelo que 

desde já agradeço.”Frederico Cabral 

“Prezado colega e amigo Zagonel, opor-

tuna e importante a correspondência 

que você enviou à Diretora-Geral do SF, 

sugerindo medidas de interesse de todos 

os participantes do SIS. Parabéns pela 

sua atuação e administração à frente de 

nossa Instituição. Aproveito a oportuni-

dade para reconhecer que este associa-

do,  sempre que precisou de informações 

junto ao ilustre Presidente de nossa As-

sociação, foi atendido de forma lhana e 

rápida.”

Salviano Inacio dos Santos

“Caro colega presidente,

Sua iniciativa em sugerir sa-

nar grave ocorrência com os 

inativos que dependem do 

Gama Saúde é brilhante.”

Espaço do Associ@do
A partir de agora, nosso Informativo abre este espaço para publicar as 
mensagens dos colegas

Participe também!
assisefe@assisefe.org.br

• Sobre a Carta enviada para a Diretoria-Geral do Senado com as considerações da ASSISEFE sobre o SIS

Evento no Rio de Janeiro

Mário Nelson

Zagonel, 
O encontro de ontem foi o 

melhor de todos os que eu 

partilhei aqui no Rio.

Parabéns!
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U ma fazenda no Mato Grosso, o exercício 
da pecuária, a vida que sempre sonhou, os 
pássaros, a natureza e sem compromissos 

agendados. Essa foi a vida que o médico Valteno 
Alves Ribeiro escolheu ao se aposentar no Senado 
Federal, em 1995. “Hoje eu tenho mais qualidade 
de vida, sou realizado e estou certo de que trabalho 
muito mais do que antes de aposentadoria”, conta 
o médico com entusiasmo e bom humor. 

Valteno chegou à capital federal em 1965 
para concluir os estudos em medicina. “Cheguei 
sozinho, com minha malinha, uma mão na frente e 
outra atrás”, afirma. Neste período, tornou-se chefe 
dos médicos do Hospital de Base e foi assim que a 
história profissional do médico começou em Brasí-
lia. Em 1980, Valteno assumiu a função de médico 
urologista do Senado. “Por muito tempo, fui o único 
que exercia essa especialidade no Senado. Atendia, 
em média, 10 pessoas por dia”, relembra.

A paixão pelo campo vem de berço. “Nasci 
em uma pequena fazenda e só comecei a estudar 
com 10 anos”, diz. Valteno conta que cavalgava 
por uma hora até chegar na escola. Aos 25 anos, 
recebeu o diploma de médico, fato que recorda 
com orgulho. 

“No dia seguinte à minha aposentadoria eu 
já estava a caminho da fazenda”, afirma. Na nova 

atividade, o médico e também fazendeiro empre-
ga oito famílias. As atividades variam, mas o foco 
da produção é o gado de corte. Sobre as ativida-
des diárias, ele diz não ter nada do que reclamar. 
“Acordo, todos os dias, às 5h da manhã, faço 10km 
de caminhada ecológica e vou, à cavalo, supervi-
sionar os trabalhos da fazenda. Passo o dia em ati-
vidade ”, conta. 

Certo de que a nova atividade foi a me-
lhor escolha que ele fez na vida, o associado fala 
também sobre a preocupação com os estudos das 
crianças que moram na fazenda. “Providenciei um 
ônibus para leva-las todos os dias para a escola. 
Criança tem que estudar e considero como meu de-
ver favorecer isso na vida deles”, declara.

A hora do almoço é sagrada! Depois de olhar 
o gado e verificar as necessidades do campo, ele 
vai para casa almoçar e descansar. “Minha tarde 
começa com a leitura dos jornais”, revela. Depois 
disso, é hora de ir até a cidade resolver pendências. 
“Sempre existe algo para comprar ou alguma ne-
cessidade que precisa ser vista na cidade”, afirma.

Mesmo com uma rotina dinâmica e exigente, 
o associado diz ter afastado para longe a ameaça 
de um infarto. “Eu moro com a natureza, os pássa-
ros me acordam. Isso não é uma filosofia, é quali-
dade de vida”, diz

Eles não pararam:
Eu quero uma casa no campo...

Na minha mula, cavalgo 
substituindo o avião; no curral, 
recebo minhas filhas adotivas 
(novilhas). Na minha humilde 
casa, faço minhas reflexões de 
vida, descanso e vivo em paz”.

“

”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente da ASSISEFE, nos termos do Estatuto em vigor, convo-
ca os Senhores Associados para a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, a realizar-
se no dia 11 de novembro de 2011, das 15h às 18h, na Sede da ASSISEFE 
– Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal, sito 
à SCRLN 716 Bloco B loja 49, nesta Capital, com a finalidade de eleger a 
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Associação 
para a gestão de 11 de novembro de 2011 a 11 de novembro de 2013, con-
forme Regulamento das Eleições à disposição dos associados na Secretaria 
da ASSISEFE.
 
 As chapas poderão ser registradas na Secretaria da ASSISEFE, no 
período de 11 de outubro a 21 de outubro de 2011, acompanhados do Pro-
grama de Gestão para o respectivo biênio (art. 31 - § 2º do Estatuto).

 
 No caso de impugnação de candidatos, os interessados deverão substituir os nomes no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas.

Brasília-DF, 05 de setembro de 2011

ATO Nº 3/2011

 O Presidente da Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal – ASSISEFE, 
no uso de suas atribuições estatutárias:

RESOLVE

nomear os associados Israel Testa, Maria Elisa de Gusmão Neves Stracquadanio  e  Orione  Duarte Maia, 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão Eleitoral com vistas às Eleições Gerais para 
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que ocorrerão em 11 de novembro de 2011.

Brasília, 05 de setembro de 2011.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente da ASSISEFE, nos termos do Estatuto em vigor, convoca os Senhores Associados 
para a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2011 (sexta-feira), das 15h às 
18h, em única convocação, na Sede da ASSISEFE – Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do 
Senado Federal, sito à SCRLN 716 Bloco B loja 49, nesta Capital, com a finalidade de aprovar Balancete 
Analítico do período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Brasília, 10 de outubro de 2011

ELEIÇÕES

ASSISEFE
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Comunicados ASSISEFE

 Na última reunião de diretoria da ASSISEFE, dia 27 de julho, foi aprovado o projeto de reformu-
lação do site da Associação. Convidamos a todos os associados a navegarem em nossa nova ferramenta de 
comunicação. De acordo com as sugestões de alguns colegas, a equipe pensou em um layout mais acessível 
e dinâmico. 

Confira:  www.assisefe.org.br

SITE DA ASSISEFE

 O Senado pagou aos Servidores Ativos e Inativos, em 17 de junho deste ano, o valor de 15% refer-
ente aos juros da URV. O pagamento do mesmo percentual devido aos pensionistas está sendo feito desde 
junho e previsto para ser concluído até o fim do ano. Os valores restantes serão pagos por meio de pre-
catório judicial. Cabe ressaltar que os processos na justiça continuam até a quitação total dos débitos.

URV

 Os pensionistas  do Senado Federal  já estão recebendo normalmente as pensões desde o dia 24/08. 
Segundo o Setor de Pagamento do Senado Federal, a situação foi normalizada e foram depositados os val-
ores retroativos (julho e agosto).

TETO CONSTITUCIONAL

 A Associação está tomando providências para acionar a justiça com o objetivo de cancelar o descon-
to sobre os que se aposentaram antes do ano de 2003, ou seja, antes da Emenda Constitucional que insti-
tuiu o Teto. Enquadram-se neste contexto, os(as) colegas que têm em seus contra-cheques descontos sob o 
título “Reversão Teto Constitucional”.

REVERSÃO TETO CONSTITUCIONAL

 Prepare seu traje, a maquiagem e não economize na disposição para uma viagem às Arábias! No 
próximo dia 18 de novembro, sexta-feira, a ASSISEFE promove mais um encontro de confraternização aos 
associados e convidados no IATE Clube de Brasília. Apresentações de dança, buffet típico e a animação da 
Banda Squema Seis. Associados não pagam, convidados pagam R$ 80,00. Reservas: (61) 3340-1230.

FESTA: 1001 NOITES


