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É tempo de paz e amor. Época de renascimento, 
de renovar os sonhos e metas para o ano novo 

que já se anuncia. É momento da virada, 
de celebrar todas as conquistas vividas e de 

planejar um ano ainda melhor. Muitas coisas 
boas nos esperam em 2017.

A ASSISEFE 
deseja um Feliz Natal 
e um próspero Ano 

Novo!
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Ó Senhor, tu sabes melhor do que eu 
que estou envelhecendo a cada dia.
Sendo assim, Senhor, livra-me da tolice 
de achar que devo dizer algo, em toda 
e qualquer ocasião.
Livra-me, também, Senhor, deste desejo 
enorme que tenho de querer pôr em 
ordem a vida dos outros.
Ensina-me a pensar nos outros e ajudá-
los, sem jamais me impor sobre eles, 
mesmo considerando, com modéstia, 
a sabedoria que acumulei e que penso 
ser uma lástima não passar adiante.
Tu sabes, Senhor, que desejo preservar 
alguns amigos e uma boa relação com 
os fi lhos, e que só se preserva os amigos 
e os fi lhos quando não há intromissão 
na vida deles...
Livra-me, também, Senhor, da tolice 
de querer contar tudo com detalhes 
e minúcias e dá-me asas no assunto 
para voar diretamente ao ponto que 
interessa.

Não me permita falar mal de alguém.
Ensina-me a fazer silêncio sobre minhas 
dores e doenças.
Elas estão aumentando e, com isso, a 
vontade de descrevê-las vai crescendo 
a cada dia que passa.
Não ouso pedir o dom de ouvir com 
alegria a descrição das doenças alheias; 
seria pedir demais.
Mas, ensina-me, Senhor, a suportar ouvi-
las com alguma paciência.
Ensina-me a maravilhosa sabedoria 
de saber que posso estar errado em 
algumas ocasiões.
Já descobri que pessoas que acertam 
sempre são maçantes e desagradáveis.
Mas, sobretudo, Senhor, nesta prece de 
envelhecimento, peço:
Mantenha-me o mais amável possível.
Livrai-me de ser santo.
É difícil conviver com santos! 
Mas um velho ou uma velha rabugentos, 
Senhor, é obra prima do capeta!!!!!
Me poupe!!!
Amém!
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Acredito que os brasileiros de modo geral e 
principalmente os Aposentados e Pensio-
nistas de todos os quadrantes deste País 

estão desejosos de ter um Feliz Natal, apesar de to-
dos os pesares e, se possível, pular o ano de 2017, 
chegando logo em 2018, para, então, através do 
voto, tentarem corrigir os erros praticados por nos-
sos dirigentes ao logo dos 16 anos de pura ilusão. 
 O risco maior, e ele é bem possível de ocor-
rer, é que as decepções  pelas quais temos passado 
nos leve a um índice de abstenção de voto recorde 
e com isso, repita-se a velha receita de se eleger 
fi guras carimbadas ou totalmente inexperientes, 
agasalhadas no discurso de que não são políticos 
(mas apoiados discretamente ou afrontosamente 
por políticos cassados ou sob investigação).
 E pergunta-se: pode alguém, tendo o man-
dato cassado, subir no palanque de alguém? Infe-
lizmente, no Brasil pode.
 Pode alguém, tendo praticado crimes co-
muns acobertar-se no manto do Foro Privilegiado? 
Infelizmente, no Brasil pode.
 Pode alguém, sendo investigado pelo STF, 
uma vez que seja, imagine-se por 10 ou mais cri-

mes, presidir um Poder? No Brasil (ainda) pode.
 Pode alguém, sem um voto sequer, assumir 
mandato de Senador, Deputado, Vereador, Presi-
dente, Governador ou Prefeito? No Brasil, pode.
 Pode alguém, depois de ter todos os direi-
tos previstos na Constituição, aposentar-se e ter 
seus proventos garantidos? No Brasil, NÃO pode.
 Eis aí, amigas e amigos, apenas alguns itens 
para refl exão. Serve para cada um de nós, serve 
para nossos fi lhos, netos, bisnetos.
 Era esse o Brasil que você, nós, aposenta-
dos e pensionistas, homens e mulheres deste País-
-continente queríamos deixar como legado? Tenho 
a mais absoluta convicção que não.
 Apesar de tudo e de todos, Feliz Natal e 
que Deus tenha paciência conosco para podermos 
enfrentar com coragem e galhardia 2017, e em 
2018 estarmos com saúde, energia e determina-
ção para varrer para a sarjeta toda essa fornada de 
maus brasileiros e brasileiras que infestam nossos 
parlamentos, nossos executivos e contaminam as 
demais instituições da República.

Lourival Zagonel
Presidente

Palavra do Presidente

Feliz Natal, Feliz 2018

 “Não devemos ter 
medo dos confrontos... até 
os planetas se chocam e do 
caos nascem as estrelas”.
 (Charles Chaplin)
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Associados se reencontram em almoço no Rio de Janeiro 
Os associados do Rio de Janeiro e seus con-

vidados tiveram a oportunidade de se reunir 
em um agradável almoço no restaurante Casa 

Vieira Souto, em Ipanema. O evento aconteceu no dia 
7 de outubro ao som do cantor Marco Vivan e Banda.
 O presidente da ASSISEFE, Lourival Zago-
nel, agradeceu a presença de todos. “É um prazer 
estar aqui com vocês, mas é mais gratificante ainda 
sentir a presença de vocês no nosso dia a dia com 

cada sugestão, mensagem, ligação e reclamação, o 
que também é muito importante”, disse Zagonel, e 
a primeira vice-presidente, Maria Elisa Stracquada-
nio, completou: “É essencial que entrem sempre em 
contato conosco, porque às vezes, em Brasília, não 
sabemos o que está acontecendo com nossos associa-
dos aqui no Rio. Temos o maior interesse em atender 
a todos”.
Confira algumas fotos abaixo:

Marco Vivan garante diversão no evento

Lilian, Gabriela, Neuza Monteiro, Armando e Maria Elisa

Vicente Sebastião, Fred Cabral e Marco Vivan

Associados dançam ao som de Marco Vivan

Associados dançam ao som de Marco Vivan

Maria José, Florisvaldo, Sucupira e Ana Portugal
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Associados se reencontram em almoço no Rio de Janeiro 

Wagner e Nancy Cabral

Associados dançam ao som de Marco Vivan

Associados se encontram no Rio

Vicente, Maria José, Zagonel e Maria Sucupira

Dalva e Luiz Rodrigues

Associados se encontram no Rio
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O que é
 Acidente Vascular Cerebral (AVC) - 
conhecido popularmente como “derrame cerebral”.
Tipos
 Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 
(AVCI) e Acidente Vascular Hemorrágico (AVCH).
Causas
 O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 
(AVCI), o mais comum, é causado pela falta de 
sangue em determinada área do cérebro, decorrente 
da obstrução de uma artéria.
 O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico 
(AVCH) é causado por sangramento devido ao 
rompimento de um vaso sanguíneo.
 Nos dois tipos de AVC uma vez que o 
sangue, contendo nutrientes e oxigênio, não chega 
a determinadas áreas do cérebro, ocorre a perda das 
funções dos neurônios, causando os sinais e sintomas 
que dependerão da região do cérebro envolvida. O 
AVC atinge pessoas de todas as idades, sendo raro 
na infância. Deve ser considerado como um ataque 
cerebral, pois é a causa mais frequente de morte e 
incapacidades na população adulta brasileira.
 Existe outra condição chamada “Ataque 
Isquêmico Transitório” (AIT ou TIA, do Inglês) 
que consiste na interrupção temporária do fl uxo 
sanguíneo, causando sinais e sintomas iguais ao 
AVC que, porém revertem-se espontaneamente em 
um curto período de tempo. O ataque isquêmico 
transitório deve ser encarado como um aviso de que 
algo está errado. Sua causa precisa ser descoberta e 

tratada, antes que o AVC ocorra.
Principais sintomas
 Os sinais e sintomas do AVC se iniciam de 
forma súbita e podem ser únicos ou combinados, de 
acordo com a lista abaixo:
• Enfraquecimento, adormecimento ou 
paralisação da face, braço ou perna de um lado do 
corpo.
• Alteração de visão: turvação ou perda da 
visão, especialmente de um olho; episódio de visão 
dupla; sensação de “sombra” sobre a linha da visão.
• Difi culdade para falar ou entender o que os 
outros estão falando, mesmo que sejam as frases 
mais simples.
• Tontura sem causa defi nida, desequilíbrio, 
falta de coordenação no andar ou queda súbita, 
geralmente acompanhada pelos sintomas acima 
descritos.
• Dores de cabeça fortes e persistentes.
• Difi culdade para engolir.
O que fazer diante da suspeita de AVC?
A identifi cação rápida dos sintomas é muito 
importante para o diagnóstico e o tratamento 
adequado, além de redução de incapacidades. 
Dirija-se imediatamente a um serviço hospitalar 
especializado. Não perca tempo! Cada minuto 
é importante, pois quanto mais tempo entre o 
surgimento dos sintomas e o início do tratamento 
adequado maior a lesão no cérebro.

Fonte: Hospital Albert Einstein

Acidente Vascular Cerebral

Cantidio Lima Vieira – Conselheiro 
Deliberativo da ASSISEFE e membro 
do Conselho de Supervisão do SIS
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Confraternização fecha agenda de eventos 
de 2016 da ASSISEFE com chave de ouro
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Novembro foi mês de confraternização, reen-
contros e muita descontração com a festa 
de fi m de ano da ASSISEFE. Cerca de 300 

pessoas, entre associados e convidados puderam 
se divertir no Unique Palace, no dia 18, ao som do 
Marco Vivan e sua banda, vindos especialmente do 
Rio de Janeiro para animar os aposentados do Se-

nado – tradição que já completa dois anos e sempre 
garante a pista de dança cheia.
 Com toda a decoração seguindo o tema Ín-
dia, o requinte e o luxo tomaram conta do ambiente. 
Muitos convidados foram a caráter, o que deixou a 
festa ainda mais divertida, alegre e única.
 Confi ra as fotos:

7

Diretoria da ASSISEFE

Wanderlei Souza e convidados

Zagonel e convidados

Cecília e convidados
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Daniel Reis e convidados

Vilmar e Ilana Trombka (diretora-geral do SF) e 
Paulo Meira (diretor da SEGP)

Vicente Sebastião e família

Sebastião Álvares e convidados

Pista de dança

Gilson, Fred e Mario Nelson
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Vilmar e Ilana Trombka (diretora-geral do SF) e 
Paulo Meira (diretor da SEGP)

José Edson, Nancy e Wagner Cabral, 
Edna Lima e família

Léa, Edna, Gasparina e Josefa Flor

Lício Castro e convidados

Maria Elisa, Orlandina e convidados

Marco Vivan anima o público
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Pedro Luiz Tauil 
Colaborador voluntário junto à Área de Medicina Social da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília 

– Deixar de trabalhar após a aposentadoria não foi a escolha do Professor Emérito da UnB

Eles não pararam

Médico formado pela USP, São Paulo 
(1966). Residência Médica no HC da 
USP (1967/1969). Aperfeiçoamento em 

Medicina Tropical pela FMUFBA (1972). Especia-
lização em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo 
Cruz (1977). Mestrado em Medicina Preventiva 
pela FMUSP (1980). Doutorado em Medicina Tro-
pical pela UnB (2001). Quase duzentas publicações 
entre artigos, livros e textos em jornais e revistas. 
Centenas participações em bancas de trabalhos de 
conclusão de mestrado e doutorado. Participação 
em bancas de comissões julgadoras de concursos 
públicos. Incontáveis participações em eventos, 
congressos, exposições e feiras em todo o mundo 
– praticamente todos os continentes: América, Eu-
ropa, África, Ásia...
 O currículo é grande. É surpreendente! No 
entanto, quem conhece Pedro Luiz Tauil se mara-
vilha ainda mais com sua humildade, serenidade, 
paixão pelos livros e pela família, e claro, com sua 
sabedoria.

 Com 75 anos, atualmente Tauil é Professor 
Colaborador Voluntário, junto à Área de Medicina 
Social da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Brasília e do Programa de Pós-graduação em 
Medicina Tropical da mesma universidade. Sua ex-
periência é na área de Saúde Coletiva, com ênfase 
em Epidemiologia, atuando principalmente nos te-
mas de epidemiologia e controle de malária, dengue 
e febre amarela e metodologia epidemiológica. Até 
hoje é uma referência em Brasília para o assunto.
 Através de concurso público, Tauil ingres-
sou no Senado Federal em 1985 como consultor 
legislativo, nos serviços técnicos especializados da 
área de Saúde. Na Casa, ele contribuiu com a ela-
boração de projetos de lei e pareceres técnicos. Ele 
trabalhou no SF até 1994.
 “O Senado foi uma parte muito produtiva na 
minha carreira. Eu sinto que contribui muito. Con-
sigo identifi car meu trabalho no capítulo de Seguri-
dade Social da Constituinte, por exemplo”, declarou 
o médico. 

Dr. Pedro Tauil e família
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 “Trabalhei em um ambiente altamente in-
telectual. Era um celeiro de gente competente. Eu 
guardo muitas recordações daquela época. Tínha-
mos muitas discussões de todas as áreas, com pro-
fi ssionais de saúde, educação, jurídica, ciências 
políticas, entre outras. Eu tenho saudade da convi-
vência com pessoas de áreas diferentes, já que aqui 
na UnB, todos os profi ssionais ao meu redor são da 
área de saúde”, relembrou.
 Outro destaque de Tauil na Casa foi a sua 
valorosa contribuição para a implantação do plano 
de saúde. Ele participou da Comissão designada 
pela Diretoria Geral para estruturar a Secretaria In-
tegrada de Saúde (SIS), para Senadores e para ser-
vidores ativos e inativos do Senado Federal. Para 
evitar eventuais abusos na demanda, estabeleceu-se 
uma franquia para consultas, exames e procedimen-
tos médico-cirúrgicos, em vigência até hoje, com 
base na remuneração do servidor e amortizada em 
parcelas mensais quando ultrapassasse determina-
dos valores.
 “Parece que a SIS hoje oferta um dos melho-
res planos de saúde para servidores públicos, o Saú-
de-Caixa. Foi uma honra para mim ter participado 
de sua estruturação”, enfatizou.
 Enquanto ainda estava no Senado, Tauil vol-
tou para a sala de aula em período parcial (lecionan-
do na UnB), e após aposentado na Casa, voltou a 
ensinar em tempo integral.
 Quando perguntado o que ele costuma fazer 
nas suas horas vagas, em casa, a resposta automati-
camente o direciona ao trabalho. “Recebo de 70 a 
80 e-mails por dia, então em casa eu respondo todos 
eles”, ou seja, mesmo em casa continua trabalhan-
do? “Sim, graças a Deus”, respondeu ele.

Família
 Tauil é casado há 36 anos com a ginecolo-
gista Elza e pai de três fi lhos: Suzana, João Pedro e 
a enfermeira Márcia.
 Suzana infelizmente faleceu em 1989, aos 
16 anos, após ser atropelada. “Foi a maior tragédia 
da minha vida”, disse o servidor, com lágrima nos 
olhos. 
 O fi lho João Pedro tem síndrome de Down e 
se tornou a motivação do casal.
 “João Pedro se transformou no meu estímu-
lo para viver, porque eu sei que ele precisa de mim, 
mas eu, com certeza, preciso ainda mais dele”, reve-
lou.

 Por João, o casal construiu uma academia no 
quintal da casa onde o pai e o fi lho se exercitam to-
das as manhãs juntos.
 Após muitas viagens a trabalho, Tauil con-
fessou que, com a idade, não tem mais muito âni-
mo para viajar por turismo, mas faz o esforço pela 
esposa e o fi lho. Este ano, ele e a família já foram 
para Chile e Argentina. “Sei que é chato falar isso, 
mas o que eu posso fazer? Não tenho mais vontade 
de conhecer novos lugares”, brincou. A trabalho, o 
lugar mais longe que visitou foi à Índia.
 Aliás, quando o assunto é velhice e limita-
ções, algo que chama atenção no currículo de Tauil 
é a data de seu Doutorado. Ele começou o curso já 
com 59 anos de idade, confi rmando o ditado de que 
nunca é tarde demais para novos desafi os e para ad-
quirir novos conhecimentos. “Como tem o recém-
-doutor, eu brincava que eu era o velho doutor”.

Homenagens
 Tauil sempre foi muito reconhecido em sua 
carreira. De seus alunos da UnB, ele sempre foi 
convidado para ser paraninfo nas colações de grau, 
patrono e professor homenageado. Em todos esses 
anos de trabalho, Pedro coleciona mais de 50 prê-
mios e títulos e o mais recente foi o de Professor 
Emérito da Universidade de Brasília, no dia 30 de 
novembro de 2015 - Trata-se, simplesmente, da 
maior honraria existente no meio acadêmico.
 “Essa homenagem me tocou muito, foi uma 
iniciativa dos meus colegas. Eu fi quei muito con-
tente”. E as homenagens não pararam por aí, a últi-
ma foi no dia do Médico, 18 de outubro, quando foi 
homenageado pelo Conselho Regional de Medicina 
(CRM), pelos seus 50 anos de carreira na medicina.
 Perguntado quando vai, de fato, parar de tra-
balhar, Pedro não escondeu a dúvida, o receio e os 
suspiros. “Tomar essa decisão é muito difícil para 
mim”.
 Realmente são muitas histórias e detalhes 
que seriam necessárias páginas e mais páginas para 
citar todos eles, é exatamente esse o último grande 
projeto que Pedro Tauil tem para sua vida. Estimula-
do pela sua fi lha Márcia, Tauil planeja escrever sua 
autobiografi a “Não quero nada muito tradicional, 
quero algo gostoso de ser lido”. 
 E com certeza valerá muita a pena esperar 
por este momento para conhecer um pouco mais so-
bre essa referência de profi ssional e ser humano.
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Levantamento de atendimento semestral

A ASSISEFE apresenta os dados da Asso-
ciação de 2016, entre eles o número total 
de associados em todo o Brasil. O gráfi -

co mostra, ainda, o número de adesões e desliga-
mentos durante o ano.

Levantamento da ASSISEFE de 2016 e 
atendimentos feitos no segundo semestre

 Abaixo também é possível conferir o total 
de atendimentos realizados neste semestre, clas-
sifi cados por assuntos.

Disposição nacional dos associados em 2016 
 

	
 

       	

ASSOCIADOS 
NÚMERO 

	

MAIORES 
DESCONTOS 

MENORES 
DESCONTOS 

	

ADESÕES 15 

	1258 
	

R$ 78,29 R$ 8,83 
	

DESLIGAMENTOS 15 
	DF 907 

	
R$ 74,21 R$ 13,25 

	
ÓBITOS 23 
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GO 63 
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 	 	 	QUADRO ASSOCIADOS 2015/2016 
 	ANO UF TOTAL 
 	  DF RJ GO MG OUTRAS   
 	2015 

 922 126 64 35 134 1281 

 	
2016 907 122 63 35 131 1258 

VARIAÇÃO             
 	Comparado: 2015 com 2016 houve uma queda de 29 pessoas, o que corresponde a 1,8%; 

	

Assuntos Total de atendimentos 2º semestre de 2016

Processos 102
Pagamento 95
Imposto de Renda 53
Convênios 62
SIS 60
Visitas 75
Outros 170
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28%
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Convênios

SIS
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Notícias do Senado

O Auxílio-Funeral trata-se de um dos bene-
fícios do Plano de Seguridade Social e é 
devido em caso de falecimento de servidor 

ativo ou aposentado do Senado Federal. O departa-
mento responsável por este aditamento é o Serviço 
de Concessão de Pensões (SECOPE), da  Coorde-
nação de Benefícios Previdenciários (COBEP).
 O auxílio deve ser pago no prazo de 48 
horas à pessoa que custeou o funeral. No caso da 
pessoa ser da família (cônjuge, fi lhos ou algum ou-
tro dependente cadastrado no Senado), será pago 
o valor equivalente a um mês da remuneração do 

A partir do falecimento do servidor, seus de-
pendentes passam a ter direito a uma pensão 
mensal, que poderá ser vitalícia ou temporá-

ria, dependendo de cada caso específi co. Para isso, o 
óbito deve ser comunicado ao Serviço de Concessão 
de Pensões (SECOPE) o mais breve possível nos 
contatos: (61) 3303-4866 / 3303-5049 / 3303-1759 
/ 3303-3380 / 3303-4866, ou no endereço: Av. N2, 
Unidade de Apoio I – Prédio da Engenharia.

Saiba como recorrer ao Auxílio-Funeral e 
Pensão por Morte

Pensão por morte

falecido. Em caso de terceiros arcarem com os cus-
teios, será ressarcido exatamente o valor gasto com 
o funeral, se limitando ao vencimento do servidor e 
levando em consideração o teto constitucional.
 Para solicitar o benefício, o responsável 
deve entregar o formulário devidamente preenchi-
do e assinado, juntamente com todos os documen-
tos exigidos, para o Serviço de Protocolo Adminis-
trativo do Senado (SEPROT) - Anexo I do Senado 
Federal, térreo. Os ramais para contato são (61) 
3303-3357 e 3303-3358, de segunda a sexta-feira, 
entre 9h e 17h. 

 Para solicitar o benefício é necessário que o 
dependente entre em contato com o SECOPE para 
solicitar o requerimento da pensão. O departamento 
informará a documentação necessária exigida a ser 
anexada ao requerimento.
 Contatos: (61) 3303-4866 / 3303-5049 / 
3303-1759 / 3303-3380.

 	
	 	      	        		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 

 

 
 
 
 
 
 

 	 	 	QUADRO ASSOCIADOS 2015/2016 
 	ANO UF TOTAL 
 	  DF RJ GO MG OUTRAS   
 	2015 

 922 126 64 35 134 1281 

 	
2016 907 122 63 35 131 1258 

VARIAÇÃO             
 	Comparado: 2015 com 2016 houve uma queda de 29 pessoas, o que corresponde a 1,8%; 
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Eu Recomendo!
“Eu recomendo” - Índia
Por Fausta Ayres

Logo que me aposentei no Senado, em dezembro de 
1991, comecei a viajar, realizando um sonho aca-
lentado por toda minha vida.

Como havia lecionado Geografi a durante doze anos, no 
Estado de Minas Gerais, o desejo de conhecer outras para-
gens, visitar países, explorar suas culturas, estilos de vida, 
isso tudo vinha crescendo em meus sonhos.
 Comecei, então, a organizar roteiros, escolher via-
gens, mas o grande problema era conseguir uma compa-
nhia, já que meu marido não aprecia viagens longas. Os 
fi lhos eram os que mais se encantavam, mas não podiam 
me acompanhar porque, além de pequenos, tinham suas 
atividades escolares.  Assim, tive que recorrer a uma agên-
cia de viagens e fui analisando os mais variados destinos 
turísticos.
 A primeira viagem foi uma excursão à Escandiná-
via. Me encantei com o roteiro e fechei o pacote, sem co-
nhecer ninguém que viajaria comigo. Foi uma experiência 
maravilhosa, fi z excelentes amizades, guardo as melhores 
lembranças e daí para cá, não parei mais. 
 Hoje, fazendo as contas, já passei por 45 países e, 
dos continentes, só falta a Antártida. Mas a pergunta que 
mais ouço é esta:
_ Qual foi o país que você mais gostou?
_ Esta é a mais difícil das respostas!   Cada um tem suas 
características, sua cultura, hábitos e costumes, religião, 
sistema político, línguas  das mais variadas, enfi m, é im-
possível defi nir qual o melhor, mas sempre me lembro de 

Foto: Taj Mahal anunciado em 2007 como uma das 
Novas Sete Maravilhas do Mundo

um que tocou fundo meu coração, pela história, pelo misti-
cismo, pela garra de seu povo dócil mas guerreiro, simples 
e pobre em algumas regiões, mas riquíssimo em outras. - A 
Índia!
 Sempre idealizei uma viagem à Índia. No ano de 
2001, consegui marcar a viagem para o dia 20 de setembro. 
Foi cancelada porque ocorreu o terrível ataque às Torres 
Gêmeas nos EUA, naquele fatídico 11 de setembro.
 Quatro anos depois, 2005, quando já havia desis-
tido da viagem e até feito outras menores, fui comunicada 
que haveria outro grupo pronto para sair em 11 de outubro. 
Então, muito feliz e confi ante no êxito da excursão, me or-
ganizei para, fi nalmente, chegar ao tão sonhado destino.
 Jamais me esqueci do que o guia turístico que nos 
acompanhou durante toda a viagem, nos afi rmou: - “Você 
não escolhe a Índia como destino. Ela é que escolhe você!”.
 Assim aconteceu comigo. Ela me escolheu e foi 
uma das mais belas viagens que, com a graça de Deus, con-
segui realizar.
 Sugiro, portanto a você, amigo (a) aposentado (a) 
que ainda não se decidiu quanto à próxima viagem, não 
deixar de passar por este belo País. Em Nova Delhi, a capi-
tal, visite o Memorial de Mahatma Gandhi. É tocante pela 
história do grande líder indiano que lutou pela liberdade da 
Índia. Os melhores hotéis de Nova Delhi estão localizados 
nos antigos e enormes palácios que pertenciam aos mara-
jás. Hoje o marajanato não mais existe, mas vale a pena 
fi car hospedado em um desses ex-palácios.
 Agra é a cidade onde se encontra o famoso Taj 
Mahal. Impossível não visitá-lo.
 Jaipur é a cidade rosa que apresenta seu Palácio 
dos Ventos e Varanasi, cidade banhada pelo Ganges, o rio 
sagrado dos indianos.
Todas merecem uma visita. Sagradas também são as vacas 
que circulam lentas e livremente pelo trânsito caótico de 
Nova Delhi e de todas as cidades indianas, sem serem mo-
lestadas ou agredidas. São respeitadíssimas! Não nego que 
há pobreza também. Mas ela existe, lamentavelmente, em 
todo o mundo!
 Nessa mesma excursão passei também pelo Nepal 
e Tibete. Num minúsculo monomotor, tive a enorme ale-
gria de observar mesmo à distância, o Everest. Foi muita 
emoção!
 Dentro dessas emoções, revivendo tão boas lem-
branças, recordo os sábios conselhos de nosso Presidente 
da ASSISEFE quando sugere a todos os aposentados!
_ “Tire o pijama e vá viver a vida!” É uma das excelentes 
coisas da vida!



Liz Ramirez Gonzalez - Agradeço 

o atendimento e apoio recebido pela 

equipe da ASSISEFE na agilização 

dos procedimentos administrativos 

junto ao Senado Federal após o fale-

cimento do meu pai, Aleixo Ramirez 

10 de agosto

Maria Elisa Jeveaux  - A confra-

ternização de � m de ano estava 

muittooo boa . A decoração Esta-

va linda. A banda espetacular e o 

bu� ef como sempre impecável . 

A Assisefe Assisefe se superou! - 

21 de novembro

Lu Costa - ASSISEFE, como é 
bom ter vocês como nossos es-
cudeiros. Obrigada! Parabéns!!!!! 
- 27 de setembro

Luciene Soares - A nossa 
festa de � m de ano foi mui-
to boa. Eu adorei. Parabéns 
para toda a equipe. – 23 de 
novembro

Sebastião Duarte - Parabéns a 
todos os eleitos. Dedicação total 
à ASSISSEFE! Grata pelo excelente 
trabalho. –28 de setembro

Israel Testa - Gostei muito do nosso almoço no Rio de Janeiro. Parabéns à Assisefe.
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OBITUÁRIO

Mário Ferreira Barbosa             27/07
José Ribamar de Andrade            28/07
Aleixo Ramirez              06/08

Maria de Fátima Soares Romariz          21/08
João Batista Familiar             10/09
Jataci Gomes Cordeiro             07/11

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

Agora fale com a ASSISEFE também pelo WhatsApp
 Atenção associados! Pensando sempre em atender a todos de uma formar cada vez 
mais efi caz, contamos agora com mais um canal de comunicação. A ASSISEFE também 
poderá ser acionada via WhatsApp no telefone 61 9 9324-5429. 
 O WhatsApp ASSISEFE é mais um meio de informação e transparência criado para 
nossos associados, assim como site, Facebook, e-mail Marketing e Informativo. Se desejar 
receber informações importantes da associação através do seu WhatsApp, como eventos e 
novos benefícios, o associado precisa cadastrar em seu celular o telefone do ASSISEFE e 
enviar uma mensagem informando seu nome e sobrenome, a partir daí estará incluído em 
nossa lista. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e 14h às 18h. 
Estamos sempre à inteira disposição dos associados para o que estiver ao nosso alcance.



COMUNICADOS 
ASSISEFE

www.assisefe.org.br

ASSISEFE assina convênio com faculdade em Águas Claras
 O Centro Universitário Planalto (UNIPLAN) é o novo convênio da ASSISEFE. Com o acordo, 
fi ca garantido aos associados e seus dependentes um desconto de 10% nas mensalidades dos cursos de 
graduação (bacharelados, licenciaturas ou tecnológicos) e de pós-graduações Lato Sensu. Conheça os cur-
sos da UNIPLAN no site: www.uniplandf.edu.br. Para mais informações, o contato da instituição é (61) 
3435-2200.

Bálsamo SPA leva terapia e massagens para associados 
 Buscando sempre o bem estar e a saúde física e mental de nossos associados, temos o prazer 
de anunciar mais uma parceria. Dessa vez, foi fi rmado um convênio com o Bálsamo SPA, um espaço 
situado no Lago Norte com 20 mil metros quadrados, jardins, árvores, fruteiras, horta e uma bela vista 
do Lago Paranoá.
 Com o convênio, os associados e dependentes contam com desconto de 15% para pagamentos 
à vista em pacotes superiores a três diárias e 10% de desconto para pagamentos à vista em diárias infe-
riores ou Day SPA ou Half SPA. 
 Entre os serviços que o Bálsamo oferece encontram-se banho turco, gomage, geoterapia, mas-
sagem relaxante ou estética, hidromassagem, treino integral, alongamento, dança, ioga, pilates, entre 
outros. Conheça a lista completa de atividades e toda a estrutura do SPA no site balsamospa.com.br.
Para outras informações ou agendamento, o telefone de contato é (61) 3033- 3397 e (61) 3033-3742.

ASSISEFE e Petshop firmam convênio
 Para os associados apaixonados por animais e que adoram cuidar de seus pets, a ASSISEFE 
tem uma novidade. A Associação acabou de fi rmar um convênio com a ParkVet – Clínica Veterinária e 
Petshop.
 Além de banho e tosa, o estabelecimento também oferece para seu bichinho de estimação esté-
tica e embelezamento, táxi dog, hospedagem, consultas, cirurgias, exames e internação, além de venda 
de rações e acessórios.
 Com a parceria, os associados passam a contar com desconto de 15% em consultas veterinárias, 
10% em serviços de banho e tosa, 7% de desconto na compra de rações e medicamentos e 10% na 
aquisição de acessórios.
 A clínica está situada na Candangolândia e os números para contato são: 
 3554-8968 ou 98369-8370.


