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Já perdoei erros quase imperdoáveis,
tentei substituir pessoas 
insubstituíveis
e esquecer pessoas inesquecíveis.

Já fi z coisas por impulso,
já me decepcionei com pessoas 
que eu nunca pensei que iriam me 
decepcionar,
mas também já decepcionei alguém.

Já abracei pra proteger,
já dei risada quando não podia,
fi z amigos eternos,
e amigos que eu nunca mais vi.

Amei e fui amado,
mas também já fui rejeitado,
fui amado e não amei.

Já gritei e pulei de tanta felicidade,
já vivi de amor e fi z juras eternas,
e quebrei a cara muitas vezes!

Já chorei ouvindo música e vendo 
fotos,
já liguei só para escutar uma voz,
me apaixonei por um sorriso,
já pensei que fosse morrer de tanta 
saudade
e tive medo de perder alguém 
especial (e acabei perdendo).

Mas vivi!
E ainda vivo!
Não passo pela vida.
E você também não deveria passar!

Viva!

Bom mesmo é ir à luta com 
determinação,
abraçar a vida com paixão,
perder com classe
e vencer com ousadia,
porque o mundo pertence a quem 
se atreve
e a vida é muito para ser 
insignifi cante.
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Conheci o Senador Jarbas Passarinho em si-
tuação de confronto ideológico: eu, mili-
tante da abertura política (portanto, subver-

sivo, segundo classifi cação na época para quem se 
opunha ao regime militar instituído em 1964), ele, 
defensor do status quo; eu, funcionário de carreira 
do Senado, ele, Senador da República; eu, Diretor 
de Secretaria, ele, Presidente do Senado Federal e 
chefe absoluto da Arena, sucessora do PDS, parti-
dos que sustentaram o regime por muitos anos.
 A essas divergências somou-se outra: pri-
meira eleição direta para governador, com o país 
sob a tutela do General Figueiredo, a caminho da 
abertura democrática. 
Vou ao Gabinete do Presidente e informo que estou 
entrando em licença prêmio por três meses. Ele me 
parabeniza, deseja bom e merecido descanso.
Informo que vou utilizar minha licença para me 
juntar à equipe de apoio a um candidato a governa-
dor, ele diz: tudo bem, bom trabalho!
Esclareço em seguida que esse candidato a gover-
nador é da oposição (do MDB) e que, portanto, es-
tou colocando o cargo à disposição. 
Ele pergunta: quem é o seu candidato? 
Informo ser o Senador José Richa, do Paraná. 
Ele diz: torço por ele. É um homem de bem. Boa 
sorte. Fique tranquilo, quero que você continue Di-
retor enquanto eu for Presidente.
 Volto a Brasília; ele deixa a presidência do 
Senado e volta à Presidência da Arena.
 Quatro anos depois, eu, agora, Diretor-Ge-
ral. Ele me chama e diz: Dr. Zagonel, como é do 
conhecimento de todos a Arena perdeu tamanho e 
peso. Quero devolver as salas que ocupo, vez que 
não se justifi ca fi car com elas. Além disso, por cer-
to você terá necessidade de espaço para acomodar 
os novos senadores. Surpreso, agradeci, recebi as 
salas, reformei-as e elas foram designadas com a 
devida chancela de Jarbas Passarinho para dois se-
nadores recém-eleitos (coincidentemente, da opo-
sição): José Richa e Mário Covas, amigos insepa-
ráveis.
 Para quem conhece o Senado Federal, onde 
ninguém abre mão de um milímetro sequer de es-

paço, dá para entender a elevada consciência po-
lítica de um homem público da estirpe de Jarbas 
Passarinho.
 Sua ausência nos deixam órfãos neste enor-
me deserto de políticos desprendidos, corajosos, 
competentes, honestos e idealistas.
 Nossa mais sincera homenagem a um ho-
mem de bem, um grande exemplo de militar, polí-
tico, e cidadão que foi ministro de diversas pastas, 
governador, senador e desempenhou todos esses 
cargos com total lisura, com competência e invejá-
vel capacidade para o diálogo. 
 Missão cumprida, com louvor, Jarbas Pas-
sarinho vai ao encontro da sua amada e inesquecí-
vel esposa, companheira de muitas aventuras, mui-
tos sofrimentos, muitas conquistas, mãe dos seus 
fi lhos e esteio de uma família maravilhosa: Ruth 
Passarinho.  

Lourival Zagonel
Presidente

“Nas questões de estilo, nade com a correnteza, 
nas questões de caráter, seja fi rme como uma ro-
cha “ – Thomas Jefferson

Palavra do Presidente

Jarbas Passarinho – Meu testemunho.
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1º Happy Hour da 
ASSISEFE agrada associados

A chuva até tentou atrapalhar, mas o 1º Happy 
Hour Benefi cente da ASSISEFE aconteceu e 
foi um sucesso. Mais de 60 associados e con-

vidados participaram do passeio pelo Lago Paranoá no 
dia 18 de maio. 
 A excursão durou cerca de quatro horas com 
direito a parte da equipe da Associação caracterizada 
como marinheiros, o que levou ainda mais descon-
tração e espontaneidade entre os presentes.  Durante 
todo o passeio, os participantes aproveitaram para tirar 
fotos no lago, das pontes, admirar o céu de Brasília e, 
claro, reencontrar amigos.
 No evento, a ASSISEFE homenageou o casal 

Lityerse de Almeida Castro e Maria Isabel Castro com 
um voucher do restaurante Taypá Sabores Del Peru e 
sorteou mais um par de convites e quem ganhou foi a 
associada Alayde Ferreira dos Anjos e seu esposo Ivo 
Pereira dos Santos. O presente foi referente ao Dia dos 
Namorados e os dois casais tiveram direito a um jantar 
a luz de velas com tudo incluso no restaurante. Ambos 
já usufruíram dos seus presentes e adoraram. 
 O Happy Hour reuniu doações para a Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer, a qual a ASSISEFE já 
contribui com 25 cestas básicas mensais desde 2009. 
Agradecemos a todos pela colaboração nesta luta, 
companheirismo e solidariedade. 

Wagner e Nancy Cabral e convidados Representantes da RFCC

Marinalva e Francisco se divertem 
no Happy Hour

Veranilce e Sebastião Álvares e convidados

RFCC recebe doações
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Alayde e Ivo Pereira e convidada

Alayde e Clei

Abelardo, Maria Elisa e Zagonel

Alayde e Ivo ganham jantar romântico

Associados se divertem durante passeio

Associados se divertem durante passeio

Aluisio e Glória

Israel Testa e neta Yara

Lityerse e Maria Isabel Castro

Marly, Liliana e Aliette
Maria Elisa,Maria Theresa e Helena

Marinalva, Bina, Cecília e Fernanda



SAÚDE E
BEM-ESTAR
SAÚDE E
BEM-ESTAR

O famoso sal de cozinha é composto 
basicamente de cloreto de sódio, sendo o 
principal vilão da hipertensão arterial. O 

problema é exatamente o sódio presente nele. 
 Praticamente todos os meus pacientes, 
quando eu peço para reduzir o consumo, afi rmam já 
comer pouco sal, o que na realidade trata-se de um 
equívoco.
 A quantidade máxima de sódio recomendada 
é de 2,4 gramas por dia, o equivalente a 6 gramas 
de sal. Para se ter uma ideia, aquele saquinho de 
sal, que existe em todo restaurante possui 1g de 
sal. Pacientes hipertensos, cirróticos, insufi cientes 
renais crônicos ou com insufi ciência cardíaca devem 
consumir menos de 1,5 grama de sódio/dia. 
 A população ocidental consome em média 
de 9 a 15g de sal por dia.
 Devido aos problemas do sódio, o chamado 

sal light, composto por cloreto de potássio, vem 
ganhando adeptos. O nome light causa confusão, 
pois o termo normalmente é dado a alimentos de 
baixo valor calórico. Na verdade o sal light não é 
cloreto de potássio puro, ele é uma mistura com 
cloreto de sódio, porque o gosto do potássio é muito 
azedo.
 Além das consequências da hipertensão, o 
excesso de sódio também está relacionado ao AVC 
(derrames); à insufi ciência renal; à insufi ciência 
cardíaca; etc.
 Em resumo: O ideal é ingerir menos de 6 
gramas por dia e associar a uma alimentação rica em 
frutas e verduras. O sal light faz menos mal que o sal 
comum, mas ainda contém, mesmo que em menor 
quantidade, cloreto de sódio. O mais importante é 
uma reeducação do paladar para não sentir tanta 
falta do sabor salgado.

Sal e hipertensão arterial

Cantidio Lima Vieira – Conselheiro 
Deliberativo da ASSISEFE e membro 
do Conselho de Supervisão do SIS
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A convivência entre animais e seres humanos 
sofreu modifi cações ao longo da evolução. 
Os papéis desempenhados pelos animais se 

modifi caram devido ao fato de existir um interesse 
cada vez maior pelos bichinhos de estimação 
atualmente, do fato de as famílias estarem 
diminuindo o número de fi lhos e do aumento da 
expectativa de vida da população brasileira.
 Interagir com animais é uma forma efi caz de 
medicina alternativa no combate à depressão. 
 Pesquisas sobre terapias de envelhecimento 
demonstram como animais de estimação estimulam 
hormônios que afetam o humor. Acariciar um cão 
ou gato é uma atividade rítmica e repetitiva que 
pode atuar como foco inconsciente de meditação. A 
pessoa idosa que possui um cão ou um gato sempre 
está em movimento, e estar em atividade melhora 
signifi cativamente o humor, ajudando, assim, a 
eliminar o estresse. A maioria dos idosos considera 
o animal de estimação membro da família e os 
principais benefícios proporcionados pelos animais 
de estimação aos idosos são: a alegria, a companhia, 
a segurança, ter um passatempo e distração.
 A zooterapia, tratamento de pessoas por 
meio de animais, traz benefícios importantes na 
melhoria da qualidade de vida de idosos que vivem 
em asilos. O contato com animais como cães, gatos, 
peixes e até tartarugas, vem proporcionando um 
aumento da afetividade, do ânimo e da socialização 
dessas pessoas.

Por Cláudia Helena M. Guimarães

Benefícios da convivência de idosos com 
animais de estimação
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 A bibliotecária do Senado Federal, Cláudia 
Helena Miranda Guimarães, faz parte do grupo 
de proteção  Salvando Vidas - SVPI,  ela poderá 
conseguir gatos e cachorros para adoção, os 
bichinhos só serão entregues para aqueles que 
vivem em  apartamentos telados ou casas seguras. 
Os grupos de proteção entregam castrados, 
vacinados e desvermifugados. Para contato tem o 
e-mail svpibsb@gmail.com ou pelo WhatsApp (61) 
99989-6825.
 A consequência de amar seu bicho de 
estimação de uma maneira nova e mais estreita é um 
vínculo reforçado em nível hormonal e neurológico, 
o que você pode incorporar aos rituais diários de 
seu animal, a fi m de ser a grande fonte de amor 
em sua vida. A receita inclui o contato terapêutico, 
o aumento da brincadeira interativa, limpeza 
dos dentes, escovação dos pelos ou até o preparo 
ocasional de um petisco especial ou uma refeição 
feita em casa. Pelo menos uma vez por semana, abra 
a dispensa e torne-se o chef pessoal de seu bicho de 
estimação, preparando uma refeição doméstica ou 
um petisco saboroso.
 Em várias casas voltadas para abrigar 
idosos está sendo iniciada a introdução de animais 
domésticos para interação com os internos, e 
a experiência está dando certo. Em Brasília, o 
‘Lar dos Velhinhos Maria Madalena’, localizado 
no Núcleo Bandeirante, começou a fazer essa 
experiência com gatos de rua que apareceram por 
lá, e é impressionante o carinho que os internos têm 
pelos pets.
 O convívio com animais traz evidentes 
benefícios à vida de idosos e cada vez mais se 
faz necessário ressaltar conceitos sobre a posse 
responsável, que consiste em um conjunto de 
atitudes importantes para o bem-estar de todos. 
Nesse sentido, as instituições não governamentais e 
grupos de proteção representam um excelente meio 
de comunicação e disseminação de informações.

Referências:
-http://www.portalnossomundo.com/site/mais/artigzs/
animais-estimacao.html
-http://www.thegreenestpost.com/em-sc-asilo-adota-
caes-velhinhos-para-fazer-companhia-aos-idosos/
-http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/
view/138
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Atenção usuários da Secretaria 
Integrada de Saúde (SIS) 

Alguns associados estão com dúvidas referentes aos che-
ck-ups em hospitais de notória especialidade (Hospital 
Albert Eintein e Hospital Sírio Libanês) para usuários 

da Secretaria Integrada de Saúde (SIS). 
 Ao se apresentar em algum desses dois hospitais, é im-
portante deixar claro que trata-se de convênio com o Senado 
Federal, e não com o Saúde Caixa, visto que esses hospitais não 
aceitam esse plano de saúde. 
 Em primeiro lugar, esclarecemos que o serviço NÃO 
deve ser pago diretamente no hospital. A SIS paga pelo check-
-up e o desconto referente à coparticipação é feito na folha de 
pagamento do servidor inativo ou pensionista. 
 Por se tratar de hospitais de notória especialidade, a 
coparticipação independe do cargo e está fi xada em 30% so-
bre o valor total da conta hospitalar. Em segundo lugar, se o 
benefi ciário não possuir preferência de profi ssional, não haverá 
custo extra a ser pago para ao hospital. Caso o benefi ciário exi-
ja o acompanhamento de algum médico particular específi co, 
ele pagará os honorários médicos (que não estão incluídos nas 
tabelas anexas) diretamente ao hospital, podendo solicitar reem-
bolso à SIS. 
 Se houver necessidade de realizar algum exame que  
não esteja no rol do check-up, o benefi ciário deve ser comunica-
do previamente sobre a indicação do exame e o seu valor (caso 
não seja coberto pelo plano). Qualquer outra dúvida, estamos à 
inteira disposição pelo telefone (61) 3340-1230.

Servidores e aposentados 
do SF receberão reajuste no 

vencimento de agosto

Atenção associados. O vice-presidente da república, no 
exercício do cargo de presidente, vetou o retroativo des-
de janeiro a ser pago referente ao reajuste salarial. 

 O ato foi publicado no Diário Ofi cial da União no dia 
27 de junho. Com a mudança, o reajuste, que está em fase fi nal 
de autorização para aplicação de fato, terá retroativo a contar 
apenas a partir da publicação no DOU. De acordo com infor-
mações da Coordenação de Pagamento de Pessoal (Copag), o 
salário, tanto dos servidores ativos quanto dos inativos, deve ser 
reajustado em agosto.
 O reajuste será escalonado em quatro anos, sendo 
5,5% agora em 2016, 5% a partir de 1º de janeiro de 2017, 4,8% 
em janeiro de 2018 e 4,5% a partir de 1º de janeiro de 2019. 

Estados: PA, AP
(91) 3211-2393
Telefone Auditoria Médica - Auto-
rização Prévia:
Belém - (91) 3236-3555 - Fax (91) 
3266-1114
Macapá - (96) 9186-3821, 8112-
6130
gipesbe01@caixa.gov.br

Estado: SP
(11) 3505-8119, 3505-8181
(14) 4009-2100
(19) 3727-7550, 3727-7576, 3727-
7575
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: (14) 3227-7613 
- Fax (14) 3227-8537
gipesbu@caixa.gov.br

Estados: MG, RJ
(31) 3217-1900
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: (31) 3299-3131 
- Fax (31) 3299-3138
gipesbh@caixa.gov.br

Estados: DF, GO
(61) 3521-6500, (61) 3521-6457, 
(61) 3521-6458, (61) 3521-6466, 
(61) 3521-6469 e (61) 3521-6470
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: (61) 3032-9501 
- E-mail autorizacao.caixa@bra-
silmed.com.br
Telefone Secretária Executiva 
Pró-Saúde: (61) 3216-7976, 3216-
7981 - E-mail autorização.prosau-
de@camara.leg.br
Telefones SIS Senado Federal: 
(61) 3303-5143/ (61) 3303-1572, 
(61) 3303-5825 - E-mail autoriza-
caosis@senado.leg.br

Estado: PR
(41) 3535-8700
Telefone Auditoria Médica Auto-
rização Prévia: 0800-41-7997 (41) 
3052-4045 - E-mail autorizaca-
oct@impactomedica.com.br (sem 
OPME)
gipesct01@caixa.gov.br

Estados: SC
(48) 3722-5705, 3722-5726
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: (48) 3025-7273, 
3028-7073 - Fax (48) 3025-7273 
- E-mail: saudecaixa5@impac-
tomedica.com.br e autorizacao@
impactomedica.com.br
gipesfl @caixa.gov.br

Telefones úteis do Senado
Secretaria Integrada de Saúde (SIS)
(61) 3303-5147
SIS Autorização de exames
(61) 3303-5825
Coordenação de Pagamento de Pessoal (Copag)
(61) 3303-3366
Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP)
(61) 3303-3379
Secretaria de Atendimento ao Usuário (Seatus)
(61) 3303-1000 
Coordenação de Benefícios Previdenciários (Cobep).
(61) 3303-3390

Estados: CE, PI, MA
(85) 3402-7400
Telefone Auditoria Médica - Auto-
rização Prévia :
Ceará (85) 3034-8888, 3034-8825, 
3034-8826 
Piauí (86) 3303-7111
Maranhão (98) 3227-3030
gipesfo@caixa.gov.br

Estados GO, MT, MS, TO
(62) 3612-1480
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia - (62) 3541-9000, 
0800-60-59000 - Fax (62) 3541-
9000
gipesgo15@caixa.gov.br

Estados: AM, RR, AC, RO
(92) 2127-2950
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: (92) 3877-7747, 
3584-2073 gipesmn@caixa.gov.br

Estado: RS
(51) 3290-3600
Telefone Auditoria Médica (au-
torização prévia, glosas e orien-
tações sobre faturamento): Fone/
Fax (51) 3224-2712, 3226-0637 
- E-mail: impactors@terra.com.br

Estados: PE, AL, RN, PB
Telefone: (81) 3236-9400, 3236-
9460
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: (81) 3032-0777, 
3032-1878 - Fax (81) 3032-3979 - 
E-mail: autorizacoes@audimedne.
com.br
gipesre@caixa.gov.br

Estado: RJ
(21) 3445-4900
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: 0800-200-8999, 
0800-591-9051 - E-mail: autori-
zacaosaudecaixarj@trueauditoria.
com.br

Estados: BA, SE
(71) 3198-1900, 3198-1966
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: (71) 3415-3200, 
(71) 3415-3213 gipessa@caixa.
gov.br

Estados: ES, RJ 
(27) 3201-7550
Telefone Auditoria Médica - Au-
torização Prévia: 0800-200-8999, 
(27) 3375-8567, 3375-8560 - 
E-mail: autorizações.caixavt@
trueauditoria.com.br
gipesvt@caixa.gov.br

Associados que moram fora de Brasília e desejam solicitar 
autorização para qualquer procedimento junto ao plano 
de saúde, seguem contatos das Gerências de Filial de 

Gestão de Pessoas da Caixa: 
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Muito forró e comida boa
Associados se divertem em Arraiá da ASSISEFE

9999

No dia 1º de julho os associados da ASSI-
SEFE tiveram a chance de dançar mui-
to forró pé de serra e saborear a típica 

comida nordestina. Foi o Arraiá da ASSISEFE, 
realizado no clube da ASES/DF (Associação dos 
Servidores do SERPRO DF), e que reuniu mais 
de 100 pessoas, entre associados e convidados. 
 O evento contou com barraquinhas de 
pastel, cachorro quente, caldo, tapioca, churras-

quinho, milho, canjica, pamonha, arroz carretei-
ro, feijão tropeiro, galinhada, fonte de chocolate 
com morango, bolos, cocada, doces e diversas 
opções de comidas típicas. Variedades para es-
tômago nenhum botar defeito. A animação fi cou 
por conta do Trio Siridó e Banda, com direito a 
quadrilha, muita sanfona e os convidados se sol-
tando na pista de dança. 
Confi ra algumas fotos desse momento. 

Convidados se divertem no Arraiá

Cavalheiros cumprimentam as damas

Bina, Iolanda e Fernanda

Convidados se divertem no Arraiá

Cecília, Adenilda e convidados

Convidados apreciam a 
mesa de doces
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Convidados se divertem no Arraiá

Maria Elisa e convidadas

Jamaci Góis e família Jamaci e Aparecida

José Luís e convidados

Fausta Ayres e família

David e fi lha

Convidados se divertem no Arraiá Convidados se divertem no Arraiá

Convidados se divertem no Arraiá

Parte da Diretoria da ASSISEFE

Angélica Passarinho e convidadas

Diretores e convidadas

Maria das Graças e José Edson
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Diretoria e convidados parceirosWanderlei e convidados

Wagner e Nancy Cabral e convidados

Vicente, Alberto e Zagonel

Vicente Sebastião e Vitória

Quadrilha Junina

Trenzinho juninoQuadrilha Junina

Noivo e noiva do Arraiá

Trenzinho juninoMilton e convidados
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Juvenal Fernandes dos Santos
Psicólogo, interno de medicina, aventureiro inato - e aposentado do Senado Federal

Eles não pararam

Juvenal Fernandes dos Santos tem 57 anos e é 
o personagem perfeito do lema da ASSISEFE 
‘Tire o pijama e vá viver a vida’. Aposentado 

desde 2014, ele diz nunca experimentou o ‘vestir o 
pijama’, no sentido de parar e ver o que está acon-
tecendo na vida. “A aposentadoria me ofereceu a 
possibilidade de continuar vivendo outras coisas, de 
resgatar sonhos antigos, de continuar projetos ina-
cabados. Tenho a impressão de que, no sentido do 
‘pijama’, literalmente não me aposentei. E espero 
que isto nunca ocorra, embora saiba que a adaptação 
ao envelhecimento impõe um ritmo mais sossegado, 
inclusive para as refl exões necessárias neste ciclo de 
vida”, enfatizou.  Juvenal entrou no Senado aos 25 
anos, através de concurso público para datilógrafo, 
e, em seguida, para analista legislativo.
 Pai de dois fi lhos - Alinne, professora da 
Universidade Federal de Santa Catarina, e Filipe, 
concluindo o mestrado em Matemática na Univer-
sidade Federal de São Carlos – Juvenal ainda traba-
lha como psicólogo e atualmente divide consultório 
com a colega Patrícia Saint-Clair, neuropsicóloga 
e também servidora aposentada do Senado, no The 
Union, próximo ao Park Shopping, duas vezes por 
semana. “É um trabalho que me exige muita intui-
ção, escuta diferenciada, pausa, e a possibilidade de 
estar com o outro de uma maneira que também me 
ajuda a crescer como pessoa”. 
 Juvenal começou a trajetória na Casa Legis-
lativa em gabinete de senador, como assistente téc-
nico e chefe após dois anos de trabalho. Ele integrou 
a Coordenação de Desenvolvimento Organizacio-
nal, assessorou a Liderança do então PPB, onde foi 
prestigiado com a coordenação-geral do primeiro 
Seminário Nacional sobre Clonagem e Transgêni-
cos, no ano 2000. “Uma experiência ímpar”, desta-
cou. 
 A partir de 2004, Juvenal começou a desen-
volver um trabalho conjunto com a Secretaria de Re-
cursos Humanos e a Secretaria de Assistência Mé-
dica e Social, que resultou na criação do Projeto de 
Qualidade de Vida e Reabilitação Profi ssional. Pa-
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ralelamente, atuou como psicoterapeuta na SAMS 
e ministrou diversos cursos e ofi cinas no ILB, na 
SAMS em Assembleias Legislativas.  Esse é um 
pouco do trajeto do aposentado durante sua carreira 
no Senado, e agora, já aposentado, sua agenda está 
mais cheia do que nunca: Ele, que já cursou  Psico-
logia e Educação Física, decidiu entrar na faculdade 
de Medicina. 
 “Decidi fazer medicina aos 16 anos de ida-
de. Não consegui continuar o curso na UnB devido 
a problemas econômicos, mas o sonho nunca me 
abandonou. Aos 49 anos, comecei a pensar que a 
aposentadoria estaria próxima e me perguntei se, 
aos sessenta anos, gostaria de simplesmente fi car 
parado, e a resposta foi um claro “não”. Em 2010 
prestei o vestibular para Ciências Farmacêuticas 
na UnB. Acreditava que, se fosse aprovado, seria 
um “sinal” de que deveria continuar estudando para 
Medicina. Com o resultado positivo fi quei muito 
estimulado. No mesmo semestre tentei na Univer-
sidade Católica e fui aprovado para Medicina. Por 
coincidência, o tema da redação foi exatamente o do 
meu mestrado em Psicologia. Era o sinal esperado! 
Diante do “sim”, não titubeei e, enfrentando as mes-
mas difi culdades de conciliar trabalho e estudos, 
para superar essas difi culdades, contei com o apoio 
de colegas do Senado e, principalmente, de minha 
família. Como havia feito 33 anos atrás, encarei a 
volta aos livros, ao banco, à relação professor-alu-
no e, principalmente, a nova experiência de estudar 
com pessoas trinta anos mais jovens que eu. O que 
tenho aprendido? paciência, fl exibilidade, humilda-
de”, detalhou Juvenal.

Especialização em Geriatria 

 Ao longo do curso, o aposentado descobriu 
seu carinho por idosos e pretende se especializar 
na área que estuda e trata das doenças ligadas ao 
envelhecimento. “Meus professores de psiquiatria 
diziam que seria um desperdício eu não me especia-
lizar na área, mas, depois de passar pela experiên-

cia em Geriatria com a Dra. Lucy Viana no ICDF, 
está sendo muito difícil eu não seguir outro cami-
nho. Geriatria contempla muito da psicologia e de 
diversos ramos da medicina, como a cardiologia, a 
neurologia, a psiquiatria, o que pode ser uma abor-
dagem integradora nesta fase da vida”, contou Juve-
nal. 
 Aventureiro inato, no sentido de acreditar 
que estamos nesta vida para experimentá-la, Juve-
nal sempre foi fã de conhecer novas culturas, sejam 
elas nacionais, como os kalungas, os índios, as gen-
tes do Sul, de Mato Grosso, do Nordeste, etc., como 
povos de outros países.  
 “Viajar nos proporciona o contato com o 
novo, nos coloca em outra perspectiva e nos faz re-
pensar o modo como vemos as coisas. Ainda faço 
planos de desbravar muitas terras. Até agora, graças 
a Deus, tenho tido energia para aprender com esses 
mestres inesperados”. 
 Apaixonado por ciclismo e corrida de rua 
desde os 40 anos, Juvenal viaja, inclusive, para par-
ticipar de eventos esportivos, entretanto, a maioria 
das viagens é para se dedicar um pouco ao próximo 
e exercer a profi ssão a qual está perto de se formar.  
 “Tem sido uma época de muitas viagens! 
Mas as grandes viagens foram proporcionadas pela 
Medicina, quando passei a ter contato com a rea-
lidade da saúde, os hospitais, os acampamentos e 
postos de saúde em países tão díspares quanto o Se-
negal, o Marrocos e o Irã. Nessas ocasiões, além de 
me sentir útil, fazendo o bem de uma maneira efeti-
va, aprendendo e praticando um pouco de medicina, 
conheço as pessoas, sua cultura, sua fé, e aprendo 
um pouco mais de uma língua estrangeira. Além de 
fazer novos amigos, é claro!”.
 Com o lema na vida “Caminha. E o caminho 
se abrirá”, tendo de dividir a agenda entre a família, 
a faculdade, os cursos extras, a clínica de psicolo-
gia, as viagens e o lazer, Juvenal tem conselho para 
os aposentados que ainda não tiraram o pijama para 
viver a vida: “Procure um bom psicólogo e conte 
com ele para repensar sua vida”. 
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11 de janeiro de 1920  -in memorian- 5 de junho de 2016

Jarbas Passarinho
Justa Homenagem

ilho de Inácio de Loiola Passarinho e Jú-
lia Gonçalves Passarinho, Jarbas Gon-
çalves Passarinho nasceu em Xapuri 

Em 1938 fez exame para a Escola Militar, em Porto 
Alegre, obtendo o Primeiro Lugar

(AC), no dia 11 de janeiro de 1920, e se mudou para 
Belém (PA) aos  4 anos. Em 1940, já morando no Rio 
de Janeiro, ingressou na Escola Militar de Realen-
go e em 1943 graduou-se aspirante a oficial da Arma 
da Artilharia, chegando ao posto de tenente-coronel. 
No ano de 1964 começou sua intensa carreira polí-
tica, em que alcançou cargos como Governador do 
Pará, Senador, Presidente do Senado Federal, além 
de Ministro da Justiça, do Trabalho, da Educação e 
da Previdência Social. Esse é o resumo, já muito co-
nhecido, do personagem político Jarbas Passarinho: 
admirado e estimado por milhares de civis, políticos 
e militares.
 Homem preocupado com o Brasil e com o 
destino do povo brasileiro, pessoa que honrou a polí-
tica brasileira, cidadão culto, político exemplar deste 
país. Esses foram alguns dos adjetivos que seus com-
panheiros de carreira e amigos proferiram durante 
sua partida, no dia 5 de junho. No dia do seu faleci-
mento, a ex-senadora Marina Silva, manifestou-se no 
Facebook, declarando: “Tenho um reconhecimento 
pessoal a fazer: foi no Mobral – criado por ele, quan-
do ministro –  que aprendi a ler e escrever”. 
 Na sessão solene no Senado Federal em ho-

F
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menagem ao ex-senador, no dia 15 de junho, sua fi-
lha caçula, Angélica Passarinho, detalhou um pouco 
mais de como era seu pai.
 “Dentre tantas condolências, uma das que 
mais gostei foi: Dona Angélica, o seu lindão foi fazer 
lindezas no céu! Ele partiu e nos deixou de herança 
patrimonial uma modesta casa, e uma pequena apli-
cação. Afinal, o soldado é acostumado a viver de for-
ma humilde. Mas se o patrimônio material é parco 
a herança moral é imensa! Homem digno, honesto, 
justo e amoroso. E são tantos os adjetivos que enche-
riam esta e outras páginas”.
 Gaiato, brincalhão, beijoqueiro com os filhos, 
amoroso, com o colo sempre pronto, pai de jogar bola 
na chuva, de sentar para ensinar matemática para as 
crianças, adorava cinema. Essas eram algumas das 
características de Jarbas, viúvo de Ruth Gonçalves 
Passarinho, com quem teve cinco filhos. 
 “Para nós, familiares, muitas coisas boas ele 
fez, nos deixando um legado de honradez. Foi o úni-
co ministro a se preocupar com os filhos dos ciganos, 
com o salário do professor - que na época recebia seu 
salário pelo grau que lecionava e não pela formação 
que possuía e teve, ainda, um cuidado especial com a 
formação do professor; ele foi o responsável pelo en-
sino técnico profissionalizante, que favorecia, prin-
cipalmente o filho do pobre; que tinha, assim, condi-
ções de ajudar em casa, e criou o FUNRURAL, que 
deu dignidade aos nossos agricultores, enfim; atitu-
des nem sempre compreendidas”, relatou Angélica.
 Apaixonado pela leitura – autodidata que 
aprendeu inglês e francês sozinho – Jarbas era tão 

estudioso que esse foi o motivo de muitas brigas em 
sua infância com a dona Júlia. 
 “Papai sempre gostou de ler, era um aluno 
brilhante. A rede onde ele dormia era virada para o 
poste de energia da rua, então ele aproveitava a luz 
externa para virar a noite lendo e estudando. Minha 
vó tinha que brigar toda noite para ele ir dormir”, riu 
Angélica.
 Autor de vários livros, Jarbas escreveu o seu 
primeiro aos 16 anos: Cacuri esfrangalhado. “Ele não 
chegou a publicar esta peça, eu acho que se tratava, 
no fundo, de uma autobiografia”, revelou Angélica.  
“No escritório dele há centenas de livros e se você 
pegar qualquer um deles vai ver várias anotações e 
observações rabiscadas. Ele realmente era um aman-
te da leitura”, completou a filha. 
 Jarbas Passarinho, juntamente com Ruth, foi 
o primeiro e provavelmente o último governador a 
participar de uma ceia natalina com os hansenianos, 
do Leprosário de Marituba (PA). E no dia 30 de ja-
neiro de 1966, véspera de passar o governo para seu 
sucessor, o político foi homenageado pela comunida-
de com a surpreendente mensagem:
 “Hoje o senhor se despede do Governo do 
Pará. Com certeza a sua carreira vai ser brilhante. O 
senhor vai ouvir muitas palmas. Só não vai ouvir as 
nossas, porque nossas mãos não produzem mais ruí-
dos, mas o senhor vai ouvir as palmas de nossos co-
rações”. E com essas palavras emocionantes, termi-
namos nossa singela homenagem a esse homem de 
moral ilibada, corajosa e honesta, que nesse momen-
to, ele sinta também as palmas de nossos corações. 

Foi premiado pela Academia Paraense de Letras, 
pela obra literária, Terra Encharcada, publicada no 

Brasil e em Portugal.



Célio Alves de Azevedo
o primeiro fotógrafo do Senado Federal

Justa Homenagem

Célio Alves de Azevedo, conhecido por todos 
carinhosamente como “Celinho”, foi o pri-
meiro fotógrafo do Senado Federal. Ele entrou 

na Casa em 1975 e se aposentou em 2007. Foram 33 
anos e oito meses dedicados a registrar a história do 
Senado, do Congresso Nacional e do País, por meio 
das lentes.
 Nascido em Maricá (RJ), foi bebê para Ni-
terói, lugar que considera sua cidade natal. Veio para 
Brasília em 1961 e começou a trabalhar como fotó-
grafo na edição candanga do jornal o Diário Carioca, 
foi onde conheceu o jornalista Marcos Faria. 
 Desde o início da atuação profi ssional na 
capital, Célio sempre cobriu o Congresso Nacional, 
e quando Marcos foi convidado para assumir a Se-
cretaria de Comunicação do Senado, chamou Célio; 
então, no dia 21 de março de 1974, Célio ingressou 
no Senado Federal como fotógrafo do setor de Co-
municação Social.
 Naquela época, as fotografi as ainda eram re-
veladas em laboratório, que fi cava localizado no Sa-
lão Negro. O SF sequer tinha produção jornalística 
própria.
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“Não posso 
dizer que teve 

algum fato mais 
marcante da 

minha carreira 
no Senado. Toda 

minha vida 
na Casa foi 
importante”.

 “Na ocasião, vários pistolões indicados por 
políticos queriam a vaga. Eu nunca parei para pen-
sar sobre ser o primeiro fotógrafo ofi cial da Casa, eu 
sempre fui um ‘faz tudo’ lá. Não posso dizer que teve 
algum fato mais marcante da minha carreira no Sena-
do. Toda minha vida na Casa foi importante. Imagine 
a emoção de vivenciar o dia a dia de tudo aquilo ali”, 
declarou Célio.
 No Congresso, a prioridade do seu trabalho 
era cobrir a presidência, mas sempre surgiam cober-
turas de senadores e demais acontecimentos na Casa. 
Lá dentro, Celinho teve a oportunidade de participar 
de grandes marcos históricos, como o impeachment 
de Fernando Collor de Mello, em 1992, e a posse de 
diversos presidentes da república. 
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 “Quando eu assisti, pela 
televisão, a posse do segundo 
mandato da Dilma, me veio à ca-
beça um fi lme da minha vida no 
Congresso, pois se eu não estives-
se aposentado, eu estaria ali na-
quele momento, acompanhando 
tudo pelos bastidores. Eu estive na 
posse de diversos presidentes do 
Brasil até a do Lula”, relembrou o 
fotógrafo aposentado. 
 Célio era tão apaixonado pela profi ssão que 
teve de se aposentar compulsoriamente, aos 70 anos. 
A aposentadoria compulsória dos servidores públicos 
a esta idade é uma exigência constitucional, se não, 
com certeza, ele estaria atuando na área até hoje.
 “Eu só fi z amizades lá dentro e foi muito 
difícil me aposentar, tanto que fui obrigado a isso”, 
brincou; e completou: “Quando me aposentei, eu 
não sabia o que ia fazer da minha vida. Eu estava tão 
acostumado com a minha rotina! Na época, eu traba-
lhava muito, inclusive de casa, até que o médico me 
obrigou a aprender a separar o emprego da família”.
 Casado há 50 anos com Maria Helena, o apo-
sentado é pai de quatro fi lhos: Débora, Raquel, Ester 
e Célio. Ele e a esposa moram no Guará, em uma 

casa grande e sempre pronta para receber as quatro 
netas: Mariana, Giovana, Helena e Sara.
 Depois de tanto tempo trabalhando com fo-
tografi a, Célio assume que, ao se aposentar, se afas-
tou um pouco da arte de fotografar. “A gente acaba 
fi cando um pouco preguiçoso, né?”, disse enquanto 
mostrava algumas poucas fotos das netas no celular.

Homenagem

 No ano de sua aposentadoria, nas paredes de 
vidro do “Aquário” dos jornalistas da Agência Sena-
do, foi realizada uma exposição de fotografi as com 
o trabalho de Celinho. Nela estava condensada um 
pouco da história política do Brasil que as lentes do 

fotógrafo registraram ao longo de 
sua vida profi ssional.
 “Na minha aposentadoria, 
chamaram minha família, expuse-
ram meus trabalhos, alguns parla-
mentarem proferiram palavras de 
carinho e gratidão. Me emocionei 
muito”, concluiu o fotógrafo que 
completará 78 anos no dia 3 de de-
zembro. 

Foto do Plenário tirada por 
Célio em 1985

Foto de Célio do dia 1º de 
janeito de 1985
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Eu Recomendo!

“Eu recomendo” - Amsterdã
Por Nancy e Wagner Cabral da Costa

Amsterdã, cidade encantadora e hospitaleira! 
Completamente cortada por canais, sendo um 
dos jeitos mais interessantes de conhecê-la. Os 

barcos que passeiam por esses canais contam com nar-
rações turísticas que apontam vários locais históricos e 
atrativos da cidade. As lindas casas construídas em cima 
de estacas de madeiras se tornaram uma atração turística 
bem diferente. Nos passeios são realizadas várias para-
das e a medida em que os locais históricos são apresen-
tados, podemos conhecê-los e explorar cada cantinho 
dessa empolgante região. 
 Para quem gosta de arte, um ótimo passeio é 
visitar o Museu Van Gogh, artista muito querido e ad-
mirado por seus compatriotas. Além de abrigar a maior 
coleção do mundo de pinturas e desenhos, tem também 
obras de amigos que o infl uenciaram na época. O espaço 
conta ainda com uma área de exposições temporárias.

Foto: Nancy e Wagner Costa visitando os moinhos de Kinderdijk.

 Outra opção incrível é a Casa da Anne Frank, 
um museu que mostra a história de uma menina judia 
de 13 anos e sua família que, durante a Segunda Guer-
ra Mundial, tiveram de se esconder para escaparem 
dos nazistas. Juntamente com mais sete outras pessoas, 
Anne Frank se abrigou no Anexo Secreto, localizado no 
canal Prinsengracht, nº 263, em Amsterdã. Depois de 
pouco mais de dois anos escondidos, eles foram desco-
bertos e enviados para campos de concentração. Após 
da sua morte, Anne tornou-se famosa no mundo inteiro 
por causa do diário que escreveu quando ainda estava 
escondida. O pai de Anne, Otto Frank, foi o único, das 
oito pessoas, que sobreviveu.  Hoje o espaço é um mu-
seu e uma biblioteca abertos à visitação pública e uma 
das maiores atrações da Holanda.
 Uma opção bem interessante para ir a pé ou de 
bicicleta é o Vondelpark, com muita área verde, cafés, 
barquinhos, pontes românticas, jardins de rosas, etc. Um 
passeio adorável onde encontramos pessoas de todas as 
nacionalidades.
 Um dos lugares mais lindos que visitamos foi o 
Keukenhof – o maior jardim de tulipas do mundo. Nun-
ca tínhamos visto tanta beleza junta. Aberto somente na 
primavera, tivemos a sorte de poder conhecer e aprovei-
tar o dia, diante das lindas tulipas, de diferentes cores e 
tipos.  
 Os moinhos de Kinderdijk, símbolo de controle 
da água dos holandeses, foram construídos como parte 
de um sistema para evitar enchentes, e hoje é um lugar 
belíssimo a ser visitado. 
 Muitos outros passeios podem ser feitos ao 
redor de Amsterdã. A cerca de 20km da capital conhe-
cemos Edam e Volendam, duas pequenas cidades, sen-
do uma de cada lado da rua. Casas típicas holandesas, 
ovelhinhas na pastagem. Volendam é um vilarejo de 
pescadores onde pode se deliciar com saborosos pratos 
de frutos do mar e fazer lindos passeios de barco, cujas 
marinas são bem equipadas com diversas embarcações. 
 Bem, com certeza foi uma das viagens mais in-
teressantes que fi zemos nesse país lindo e deslumbrante 
que precisaremos, na próxima vez, de muitos mais dias 
para apreciar tão exuberantes belezas naturais e cultu-
rais. 



OBITUÁRIO

Eugênio da Rocha Fragoso -  19/06/2016
Ubirajara Leão da Silva -   19/05/2016
Ana Menezes de A. Ferreira -  06/06/2016

Ana Maria Olival - Já recebi os 

“trotes” mencionados e já orientada, 

forneci à polícia os dados possíveis . 

Inadmissíveis estes golpes ! Parabe-

nizo a ASSISSEFE pelo alerta! - Dia 

29 de abril

Elizabeth Gil Barbosa - A me-lhor coisa que � z foi entrar para a Assisefe. Agradeço muito a aten-ção a mim dispensada! Amor e carinho pra todos vcs! - Dia 5 de abril

Fausta - Um abraço com os cumpri-

mentos pela linda festa, organizada 

com tanto esmero e dedicação. Foi 

um sucesso, em todos os detalhes 

. Tudo correu perfeitamente bem. 

Aliás, isso já é de praxe nas comemo-

rações da ASSISEFE. Agradeço toda a 

atenção que me dispensaram e  envio 

meu abraço a essa turma que me en-

canta e que tem meu especial apreço. 

- Dia 5 de julho :

Maria Dulce Vieira De Queirós 
Campos - A equipe e a associação 
merecem todo o nosso carinho e 
agradecimento. Impecáveis. - Dia 
5 de abril

Monica Cocus - Parabéns, sempre 
atuante.. vocês são a nossa voz. - 
Dia 5 de abril:

Leonardo Jo�  ly - O que se-
ria de nós, sem a ASSISSEFE ? 
- Dia 29 de abril:

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
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Jarbas Gonçalves Passarinho -  05/06/2016
Jorge Parreira da Silva –   05/07/2016

Venha com sua família almoçar conosco e passar uma tarde especial no restaurante

Casa Vieira Souto

Marco Vivan
Associados não pagam

Apresentação musical:

07 de outubro, às 12h, Avenida Vieira Souto, 234 Ipanema, RJ
Interessados devem fazer reserva pelo telefone (61) 3340-1230, ou em contato direto com o Fred, 

coordenador da ASSISEFE no Rio, pelo telefone (21) 99124-8064.



COMUNICADOS 
ASSISEFE

www.assisefe.org.br

Novo convênio: Associados têm desconto de 12% para serviços de 
podologia
 A ASSISEFE acaba de fi rmar uma parceria com o Serviço Especializados dos Pés – SE dos Pés. 
Com o convênio, os associados e seus dependentes contam com um desconto de 12% sobre os valores de 
tabela para pagamento em dinheiro e de 6% para pagamento em cartão de crédito ou débito referente aos 
serviços de tratamento de pés diabéticos, calos, calosidades, unhas encravadas, órteses e massagens podal. 
 A SE dos Pés fi ca na Entre Quadra Sul  (EQS) 110/111 - s/n bl A lj 9, Brasília. O telefone para 
contato é (61) 3242-4400.

Compre todos seus remédios sem sair de casa
 A ASSISEFE acaba de fi rmar um convênio com a ABC Datasaúde Serviços Farmacêuticos que 
promete levar muita comodidade para os associados. Que tal comprar todos os seus medicamentos sem 
sair do conforto do seu lar? E, melhor ainda, bem mais barato! Basta ligar para a ABC Datasaúde que 
a empresa, conveniada a diversos laboratórios farmacêuticos, garante o seu remédio pelo preço mais 
justo, sem precisar fazer pesquisas e sem farmácias intermediando a compra, tornando tudo muito mais 
rápido e efi caz. Lembrando de que é imprescindível ter a receita médica em mãos. Além de encontrar o 
orçamento mais barato, os associados ainda contarão com descontos de até 60% no valor total da com-
pra. A entrega é feita para todo o Distrito Federal, o frete é totalmente gratuito e o pagamento pode ser 
feito em dinheiro ou cartão. 
 O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h (pedidos e entrega), e aos 
sábados, das 8h às 12h (apenas solicitação do medicamento), através dos telefones (61) 99107-4918 ou 
(61) 992794468.

Creche oferece desconto para dependentes de associados
 No mês de maio a ASSISEFE fez uma parceria com o Espaço Querubim, Berçário, Creche e 
Recreação, na QE 15, Guará.  A escola atende crianças de 0 a 8 anos - com berçário I e II, creche e ma-
ternal para crianças até 4 anos e recreação para até 8 anos de idade.
 Para os associa-
dos o desconto é de 15% 
na mensalidade, seja no 
período integral, parcial 
o de seis horas. Os preços 
variam entre R$ 1.271 e 
R$ 556 mensais, a depen-
der da turma e do turno de 
cada aluno.
 Contato para mais 
informações: 3042-1152


