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Contei meus anos e descobri que 
terei menos tempo para viver daqui
para a frente do que já vivi até agora.
Tenho muito mais passado do que 
futuro.
Sinto-me como aquele menino que 
recebeu uma bacia de cerejas...
As primeiras, ele chupou displicente, 
mas percebendo que faltavam
poucas, rói o caroço.
Já não tenho tempo para lidar com 
mediocridades.
Não quero estar em reuniões onde 
desfi lam egos infl amados.
Inquieto-me com invejosos tentando 
destruir quem eles admiram,
cobiçando seus lugares, talentos e 
sorte.
Já não tenho tempo para conversas 
intermináveis, para discutir
assuntos inúteis sobre vidas alheias, 
que nem fazem parte da minha.

Já não tenho tempo para administrar 
melindres de pessoas, que apesar
da idade cronológica, são imaturos.
Detesto fazer acareação de desafetos 
que brigaram pelo majestoso cargo
de secretário geral do coral.
“As pessoas não debatem conteúdos, 
apenas os rótulos”.
Meu tempo tornou-se escasso para 
debater rótulos, quero a essência,
minha alma tem pressa…
Sem muitas cerejas na bacia, quero 
viver ao lado de gente humana,
muito humana; que sabe rir de seus 
tropeços, não se encanta com
triunfos, não se considera eleita antes 
da hora, não foge de sua
mortalidade.
Caminhar perto de coisas e pessoas 
de verdade.
O essencial faz a vida valer a pena.
E para mim, basta o essencial!

– de Mário de Andrade
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A história tem mostrado, ao longo dos sécu-
los, que tem sido trágico o comportamen-
to de milhares e milhares de pessoas que 

agem como se tudo o que está acontecendo à sua 
volta não tivesse nada a ver com elas, até que um 
dia elas sentem na pele todos os tipos de violência 
que estavam cansadas de ver mas que, como não 
era com elas, iam deixando passar.
 Todos os dias, os mais diversos meios de 
comunicação trazem a público a atual situação de 
nossa cambaleante economia; com o total desgo-
verno que o Lula, a Dilma e o PT nos impingiram. 
São milhares de pessoas que perdem o emprego 
e são jogadas, com os seus familiares, na rua da 
amargura, da desesperança.
 Há menos de um ano, os cidadãos tiveram 
a chance de mudar a nossa história, e mais de 39 

milhões de eleitores deixaram de votar ou votaram 
em branco, permitindo, de maneira omissa, que a 
Dilma ganhasse mais 4 anos de desgoverno, como 
se já não bastassem os 8 do Lula e os 4 anteriores 
dela mesma.
 Para minha surpresa, o mais estúpido dos 
programas que a Globo nos impõe, o BBB, em dis-
puta recente entre duas jovens, somou mais de 100 
milhões de votos.
 Meu Deus, que país é esse? O que será que 
esse nosso povo pensa? Será que pensa? Será que 
os jovens estudantes, que estão jogando fora o me-
lhor da sua juventude porque não têm escolas, não 
pensam no dia de amanhã? O que será que pensa 
nossa força de trabalho, constituída de operários, 
lavradores, profi ssionais de todas as matizes, os 
professores, os advogados, os juízes, os parlamen-
tares de todos os níveis, do municipal ao federal; 
o que será que essa gente que constitui a nata da 
nacionalidade pensa?
 Tem razão o pranteado Reverendo Martin 
Luther King: “o que me preocupa é o silêncio dos 
bons”.
 E você, aposentado? E você, pensionista? 
Já pensou que tipo de país vai deixar para os seus 
fi lhos e para os seus netos?
 Tire o pijama, vá à luta, manifeste-se de to-
das as formas possíveis, o Brasil pede socorro!

Lourival Zagonel
Presidente

“A caneta na mão de um político corrupto mata 
mais do que uma metralhadora ou mesmo uma 
bomba atômica!” Autor desconhecido

Palavra do Presidente

O pior não é o grito dos violentos, 
dos corruptos, dos desonestos e sem 

caráter, “o que me preocupa é o 
silêncio dos bons.” 

Martin Luther King Jr. (1929-1968)

Lourival Zagonel - Presidente
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Aposentados podem solicitar recálculo da 
licença prêmio convertida em pecúnia

Aposentados que receberam a licença prêmio 
convertida em pecúnia nos últimos cinco 
anos podem solicitar a avaliação do valor 

pago pelo Senado Federal, isso porque os advoga-
dos do escritório Sardinha & Faria Advogados As-
sociados (conveniado com a ASSISEFE) notaram 
um erro de cálculo no direito adquirido de alguns 
servidores da Casa. 
 “O motivo de começarmos com esta ação é 
que a correção aplicada não foi a devida. O Senado 
tem vários índices de correção e, claro, que ele esco-
lhe o que é melhor para ele, mas não é o que está na 
lei. Para o recálculo, não usamos índices aleatórios, 
usamos exatamente o que consta na legislação. Só 
queremos garantir que o aposentado receba o que 
tem de direito”, apontou o advogado Guido Faria de 
Carvalho.
 Diante disso, pedimos para que os associa-
dos que receberam a licença prêmio nos últimos 
cinco anos liguem para a ASSISEFE, telefone (61) 

3340-1230. A ASSISEFE solicitará 
algumas informações importantes 
que serão repassadas para o escri-
tório Sardinha & Faria; estes, por 
sua vez, farão o cálculo do valor e, 
confi rmado o erro, conversarão pes-
soalmente com o associado para ex-
plicar o valor a ser recebido, o pro-
cedimento e também os honorários 
cobrados. A análise pelos advoga-
dos leva de 3 a 4 dias.
 Não é possível prever o tem-
po que o processo levará para ser 
julgado, mas os casos que o escritó-

rio já entrou com a ação levaram cerca de seis me-
ses.
“Depois do recálculo, a ação não depende mais de 
nós, e sim do juiz, mas não deve ser um processo 
longo, já que é algo rápido e simples de a justiça de-
cidir, porque é apenas uma questão de matemática”, 
ressalta Dr. Guido. 

Quem tem direito?
• Quem recebeu a licença prêmio convertida 
em pecúnia nos últimos cinco anos;
E o que o associado precisa informar? 
O escritório Sardinha & Faria realizará uma análise 
documental de cada interessado, para isso, o apo-
sentado precisa saber e comprovar:
• Quando recebeu;
• Quanto recebeu;
• Qual o valor aplicado referente ao período 
especifi cado em documento.

Doutores Eduardo Sardinha, 
Guido Faria e Rodrigo Carvalho, 

pro� ssionais do escritório Sardinha 
& Faria Advogados Associados
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Associados da ASSISEFE que recebe-
ram a URV (Unidade Real de Valor) 
em 2015 devem declarar o valor no 

Imposto de Renda Pessoa Física 2016 (IRPF) 
como valor não tributável. E para evitar que os 
servidores ativos e inativos do Senado caiam 
na chamada “malha fi na”, o Sindilegis contra-
tou o contador Eduardo Barbosa para auxiliar, 
especifi camente, os servidores que receberam 
o montante no ano passado. O contador está 
à disposição também dos associados da ASSI-
SEFE para esclarecer as dúvidas que surgirem 
durante o preenchimento dos dados. O serviço 
será totalmente gratuito e prestado no Centro 
de Atividades Sociais do Sindicato, localizado 
na 610 Sul, de segunda à sexta-feira, até 29 de 
abril, das 8h às 12h, mediante agendamento. 
Interessados devem entrar em contato pelo te-
lefone (61) 3246-2400.

Atenção, associados, sobre o reajuste sa-
larial, a ASSISEFE entrou em contato 
com a Coordenação de Pagamento de 

Pessoal do Senado Federal (COPAG) em bus-
ca de informações sobre o caso; segundo a co-
ordenação, o processo ainda está aguardando 
a votação da Câmara e não tem previsão para 
acontecer. É nesta votação que será decidido o 
valor real do reajuste extensivo aos aposenta-
dos da Casa e se o pagamento será retroativo 
ou não. 

Com o embasamento do pleito feito pelo 
Ministro Sepúlvida Pertence, o proces-
so de Nº MS31257, impetrado no STF 

em 28/03/2012, e que trata do limite máximo 
de remuneração, está atualmente em poder da 
relatora Ministra Rosa Weber. A última movi-
mentação foi uma Medida Cautelar em Man-
dato de Segurança. Infelizmente a ASSISEFE 
não tem alcance para dar solução imediata para 
a questão, dependendo exclusivamente do Po-
der Judiciário. Para acompanhar o processo 
passo a passo, favor acessar o site do Supremo 
Tribunal Federal.

Associados que entraram no processo da 
URV (Unidade Real de Valor) através 
da ASSISEFE, informamos que neste 

ano de 2016 serão contemplados os grupos 5º, 
15º e 30º. Cada grupo conta com 10 associa-
dos. A ASSISEFE entrará em contato com to-
dos os benefi ciados para avisar do resultado. O 
processo começou em 1997, com 50 grupos, 
e mais de a metade já recebeu os valores re-
ferentes. Qualquer dúvida, estamos sempre à 
disposição no telefone (61) 3340-1230.

Prezado aposentado, foi aprovada em 
reunião do Conselho de Supervisão do 
SIS, no dia 2 de março, a inclusão dos 

testes para detecção de Dengue e Chikungunya 
no rol de exames com autorização de ressar-
cimento, até que estes passem a ser custeados 
diretamente pelo convênio com o Saúde Caixa. 
Os valores máximos desses ressarcimentos são 
R$ 120,00 para Dengue-Antígeno NSI e R$ 
290,00 para Chikungunya, com a dedução da 
importância correspondente à participação in-
dividual de cada credenciado. Também os exa-
mes para detecção do Zika vírus estão sendo 
custeados nesta mesma metodologia. Todas as 
autorizações necessitam de solicitação médica 
e, no caso do Zika vírus, a prerrogativa é restri-
ta a mulheres em idade fértil. 
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Existem diversos fatores de risco que aumentam a 
predisposição às doenças coronárias, dentre eles 
a idade avançada, colesterol, hipertensão arterial, 

tabagismo, diabetes mellitus, níveis baixos de HDL-
colesterol, menopausa, obesidade e história familiar de 
aterosclerose.
 Cerca de 15 milhões de mortes por ano 
estão relacionadas a doenças cardiovasculares, o que 
corresponde a 30% do total mundial de óbitos. Por isso, é 
necessário esclarecer o que é mito e realidade em relação 
à prevenção de doenças cardiovasculares.

Conheça os principais mitos:

 Doença cardiovascular mata mais homens que 
mulheres: Em geral, as doenças coronarianas são líderes 
em mortalidade tanto em homens quanto em mulheres. 
Porém, as mulheres são afetadas mais tardiamente e 
morrem com idade mais avançada do que os homens.
 Doenças cardíacas são problemas apenas 
de idosos: Evidente que sua incidência aumenta 
com o progredir da idade, mas uma série de países 
industrializados contabiliza um terço dos infartos em 
pessoas com menos de 65 anos.
 Somente obesos têm problemas no coração: A 
obesidade é apenas um dos fatores que fazem acelerar o 
processo de aterosclerose coronária, podendo aumentar 
a chance de o indivíduo desenvolver hipertensão arterial, 
diabetes e doença cardíaca, mas as pessoas magras 
também podem ser afetadas, principalmente se tiverem 
fatores de risco.
 Atletas ou praticantes de atividades físicas 
regularmente estão livres de doenças cardíacas: Não 
devemos considerar como regra; porém, é verdade que 
reduz a probabilidade de aterosclerose. A possibilidade 

de desenvolver doença coronária e infarto é menor nas 
pessoas que levam uma vida saudável, com atividade 
física e alimentação balanceada. Mas isso não impede 
que possam ter problemas cardíacos caso tenham 
aterosclerose acelerada precocemente, principalmente se 
a causa for de origem genética ou decorrente do diabetes.
 Sedentários não obesos estão livres de doenças 
do coração: Uma pessoa pode ser sedentária e magra mas 
com alterações dos níveis lipídicos, o que não a deixa 
isenta de doenças cardíacas.

Confi ra 10 dicas para se proteger do aumento do 
colesterol, este inimigo da saúde cardiovascular:
•Coma mais frutas e vegetais;
•Inclua peixe grelhado ou assado e menos carnes fritas 
em suas refeições;
•Pratique exercícios físicos;
•Deixe de fumar;
•Priorize alimentos ricos em fi bras, como aveia, pães 
integrais e maçãs. As fi bras ajudam a reduzir as taxas de 
colesterol;
•Limite a ingestão de gorduras saturadas, como a gordura 
dos derivados de leite;
•Limite os alimentos ricos em colesterol, como gema de 
ovo e fígado;
•Utilize derivados de leite pobres em gordura, como leite 
desnatado, iogurte desnatado e sorvetes light;
•Evite frituras;
•Evite lanches rápidos, como cachorro-quente e 
sanduíches gordurosos. 
 Portanto, além do conhecimento dos fatores de 
risco, de um hábito de vida saudável, o acompanhamento 
médico regular é essencial na prevenção de doenças 
cardiovasculares.

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Mitos e verdades sobre a saúde do coração

Cantidio Lima Vieira – Conselheiro 
Deliberativo da ASSISEFE e membro 
do Conselho de Supervisão do SIS
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Israel Testa
Justa Homenagem

77

“Curtir a natureza me deu mais alegria 
e vontade de viver”

Israel Testa entrou no Senado Federal em 1985 
como consultor legislativo e logo se tornou as-
sessor do Diretor-Geral da Casa, que na época era 

Lourival Zagonel, atual presidente da ASSISEFE. 
Hoje, o aposentado é Conselheiro Fiscal da ASSISE-
FE e se dedica a defender o interesse dos associados.
 Em seus anos na Casa, Israel assessorou se-
nadores e colaborou com grandes marcos históricos 
na Capital Federal; dentre eles, um que se destaca: 
ele ajudou direta e ativamente na implantação da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal, em 1988.
 O servidor se aposentou no fi nal da década 
de 90. Não querendo fi car parado, abriu uma empre-
sa de consultoria política e legislativa e se manteve 
profi ssionalmente atuante por mais de 10 anos. Após 
isso, Israel, pensando em qualidade de vida, decidiu 
mudar-se para uma fazenda em Alto Paraíso, Goiás. 
 “Na fazenda, comecei a ter contato com a na-
tureza. A energia melhora e a alegria de viver aumen-
ta”, declarou o aposentado. 
 Católico franciscano e pai de três fi lhas, o 
aposentado da Casa fala orgulhosamente de cada 
uma delas. “Uma das minhas fi lhas trabalha na pre-
feitura de Niterói, outra cursa a graduação de medi-
cina e minha outra fi lha está terminando o doutorado 
em Ciência Política, na USP. Estão todas crescidas 
já”, brincou. Com as três fi lhas morando em cidades 
diferentes, Israel costuma viajar com frequência para 
São Paulo e Rio de Janeiro, mas ele precisa se di-
vidir mesmo é entre Brasília e Goiás, já que mora 
nos dois estados. Ele acaba passando mais tempo em 
Alto Paraíso, mas ainda vem ao Distrito Federal se-
manalmente para participar das atividades francisca-
nas. Uma delas é a Terça dos Homens, na qual estão 
implementando a pastoral ecumênica. 
 A aposentadoria não signifi ca, necessaria-
mente, o fi m das atividades físicas e intelectuais, 
muito pelo contrário, como nos exemplifi ca o pró-
prio estilo de vida de Israel. Pesquisas mostram que 
o estudo na terceira idade estimula a mente, reaviva a 

memória, viabiliza a criatividade, aumenta a autoes-
tima e, sociabilizando, dá a oportunidade de, adqui-
rindo conhecimento, encontrar novas amizades.
 Formado em Administração e pós-graduado 
pela Fundação Getúlio Vargas, Israel mesmo depois 
de aposentado não deixou de estudar. Agora em abril 
se forma no curso de Mediação Judicial, oferecido 
pelo Conselho Nacional de Justiça. O curso ajuda na 
conciliação de confl itos sem que haja necessidade de 
ação judicial. 
  “Sou o único aposentado da turma, possivel-
mente o mais velho também!”, disse Israel. 
 E o aposentado Israel Testa deixa um conse-
lho para os associados: Cada dia acordar, olhar para o 
céu, para o sol, para a chuva e agradecer a Deus, por 
mais um dia de vida! Sempre. 
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Confira os convênios da ASSISEFE

Queridos amigos, a ASSISEFE tem hoje di-
versos convênios para atender todos os 
nossos associados de forma diferenciada e 

exclusiva. Esta é uma iniciativa feita pensando nas 
facilidades e no bem-estar de cada um de vocês, 
não deixem de aproveitar os descontos. Lembrando 
de que a lista de todos eles, bem como endereços e 
contatos, podem ser encontrados no seu Manual do 
Associado, a partir da página 21. Quaisquer dúvidas 
estamos também sempre à disposição pelo telefone 
(61) 3340-1230.

Assistência Jurídica 
TCM Advogados – Consultas gratuitas e desconto 
de 20% nos honorários advocatícios. Contato: (61) 
3322-5277;

Sardinha e Faria Advogados Associados – o associa-
do pagará o valor mínimo estabelecido pela OAB. 
Contato: (61) 3242-9206;

O escritório Sardinha e Faria Advogados também 
possui sede no Rio de Janeiro (com Sérgio Brysa 
(21) 998760772);

Santos Perego Advogados – Desconto de 20% nos 
serviços de assessoria jurídica, propositura de ações 
judiciais em andamento ou início de ações.
Contato: (61) 3041-9557;

José Vilmar Machado Júnior – Atendimento em 
Curitiba/PR. Contato: (41) 9849-0084;

Firmo Antão Advogados  - O associado pagará o va-
lor mínimo estabelecido pela OAB.
Contato: (61)8574-8621 ou (61) 8274-2215;

Idiomas
Escola de Inglês St Giles – Associados e dependen-
tes contam com 55% de desconto nas mensalidades 
para o campus da Asa Norte e 60% no de Taguatin-
ga.
Contato: (61) 3347-5050;

Descanso e lazer 
Pousada Mandala (Pirenópolis) – 10% de desconto 

na hospedagem de segunda a quinta e 5% de sexta 
a domingo. 
Contato: (62) 3331-3715;

Dolphin Beach Bar e Pousada (Maragogi)– 10% de 
desconto nas tarifas. 
Contato: (82) 3296-1545;

HotSpring (Caldas Novas) – 20% de desconto em 
qualquer período do ano. Contato: 
(64) 3455-9600;

Vila Velluti Hotel de Campo – desconto de 10% 
nas tarifas de hospedagem e day use. Contato: (61) 
3262-0570;

SPA Médico São Pedro – Desconto de 20% para pa-
gamentos à vista e 15% para parcelados.
Contato: (15) 4009-3333;

Beleza e bem-estar
Academia Distrito da Luta – Desconto de 20% nas 
mensalidades para associados e dependentes.
Contato: (61) 3244-2438;

AcquaTreino – 50% de desconto nas mensalidades 
do treinamento aquático (corrida dentro d´água).
Contato: (61) 9558-3249 ou (61) 9214-9552;

Orange Beauty Studio – desconto de 10% sobre os 
serviços referentes a cabelo e maquiagem, 5% no 
alongamento de unhas, 10% na aquisição de produ-
tos de maquiagem e 5% de desconto na aquisição de 
produtos de cabelo, exclusivamente de 2ª a 5ª feira. 
Contato: (61) 3244-2444;

Salão de Beleza Studio Zan - Exclusivamente de 
2ª a 5ª feira, associados e dependentes contam com 
desconto de 25% sobre serviços referentes a cabelo 
e maquiagem, 5% sobre os serviços de alongamen-
to de unhas e na compra de produtos para cabelo e 
10% na aquisição de produtos de maquiagem.
Contato: (61) 3244-0296;

Centro de Beleza Linha do Tempo – Desconto de 
12% nos serviços de massagens, tratamentos fa-
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ciais, massagem chantala, banho de lua, SPA para 
os pés, entre outros, nos horários entre 10h e 15h.
Contato: (61) 3964-9160; 

Academia Runway – 50% de desconto na matrícula 
e descontos que variam entre 10% a 30 % nas men-
salidades.
Contato: (61) 3455-9600;

Terapia Ocupacional e Reabilitação Cognitiva, Dra. 
Maisa F. Cardoso – 30% de desconto na sessão;
Contato: (61) 9219-8380;

Ótica Paulo Santana – A empresa oferece aos as-
sociados e seus dependentes 10% de desconto para 
compras parceladas no cartão e 20% para pagamen-
tos à vista. 
Contato: (61) 3225-3288;

Drogaria LigMed – Desconto mínimo de 15% nos 
produtos tarjados e desconto mínimo de 40% nos 
produtos genéricos. 
Contato: (61) 4002-4400;

Empresa farmacêutica Pfi zer – Vacina Pneumocóci-
ca Prevenar 13 ao custo de R$ 170 na Clivac Clínica 
Vacinas e Pediatria.
Contato: (61) 3346-0643;

Serviços póstumos 
ICF – Coroa de Flores e Organização Funeral. Des-
conto especial para associados e dependentes e 
atendimento personalizado. 
Contato: (61) 9979-1634;

Funerária Distrital - desconto de 20% nos serviços 
funerários, tais como, urna, coroa de rosas, orna-
mentação com fl ores, transporte e tanatopraxia. O 
convênio oferece ainda, como cortesia, véu, livro de 
presença, canetas e velas, além dos serviços de ma-
quiagem e higienização.
Contato: (61) 3346-0405;

Clinicas dentárias - Desconto de 25% em todos os 
procedimentos e serviços prestados pelas clínicas.

Uniface - Contato: (61) 3326-6661;

3D Tomografi a da face – (61) 3034-6900;

Robrás – (61) 3326-7038;

Wilton Alvarenga – (61) 3327-6698;
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Confira levantamento da ASSISEFE de 2015 
e atendimentos do 1º trimestre de 2016

A Tesouraria da ASSISEFE apresenta os dados 
da Associação de 2015, entre eles o número 
total de associados e o parcial de algumas 

capitais. O gráfi co traz ainda a média de contribui-
ção e o número de adesões/desligamentos, sendo o 

 

1. Disposição nacional dos associados em 2015 
	

        	

ASSOCIADOS 
NÚMERO 

	

MAIORES 
DESCONTOS 

MENORES 
DESCONTOS 

	

ADESÕES 45 

	1281 
	

R$ 74,21 R$ 8,83 
	

DESLIGAMENTOS 11 
	DF 922 

	
R$ 71,98 R$ 14,10 

	
ÓBITOS 47 

	RJ 126 
	

R$ 70,68 R$ 13,25 
	 	 	 	

GO 64 

	

R$ 69,83 R$ 26,50 
	

	
	

	 	 	MG 35 
	

R$ 67,73 R$ 27,36 
	 	 	 	

Outros 134 

	

MÉDIA POR 
SÓCIO R$ 61,08 

 	 	 	
	 	 	 	 	  	 	 	
	 	 	      		 	 	      	        	
	 	     	 	 	

QUADRO ASSOCIADOS 2014/2015 

 	ANO UF TOTAL 
 	  DF RJ GO MG OUTRAS   
 	2014 936 132 62 35 145 1310 
 	2015 922 126 64 35 134 1281 
 	VARIAÇÃO             
 	Comparado: 2014 com 2015, houve uma queda no quadro social de 13, que corresponde a 1,01%; 

	                   - adesões com desligamentos e óbitos a perda equivale a 26,53%. 
 	

DF
72%

RJ
10%

GO
5%

MG
3%Outros

10%

ASSOCIADOS

último por óbito ou opção do fi liado.
Abaixo também será possível conferir o número 
de atendimentos realizados nos primeiros meses de 
2016 (janeiro, fevereiro e março), divididos por tó-
picos.

Assuntos
Total de atendimentos 1º trimestre de 

2016
Processos 98
Pagamento 79
Imposto de Renda 32
Convênios 31
SIS 61
Visitas 35
Outros 52
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Pagamento 79
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Visitas 35
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20%

8%
8%
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14%
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1º Happy hour beneficente da ASSISEFE 

No dia 18 de maio a ASSISEFE realizará o 
1º Happy hour benefi cente em prol da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer (RFCC). 

Será uma chance de reencontrar amigos, conversar, 
apreciar uma boa música e praticar solidariedade e 
amor. 
 O evento será um passeio de barco pelo lago 
Paranoá, uma oportunidade de ver Brasília por ou-
tro ângulo e acompanhar o espetacular pôr do sol 
do cerrado. Começaremos a receber os convidados 
às 16h, já com música ao vivo e coquetel. O barco 
sairá às 17h e voltará ao píer às 19h. A embarcação 
estará à espera de todos em frente ao restaurante 
Coco Bambu, do Lago Sul (SCES 2).
 A RFCC é uma instituição fi lantrópica que 
atende atualmente 160 famílias carentes, ajudando 
com remédios, alimentação, roupas, dinheiro, pas-

sagens interestaduais e o que mais for preciso para 
que pacientes com câncer consigam dar continuida-
de ao seu tratamento. 
 Entre as doações mais necessitadas pela 
Rede atualmente são, além de auxílio fi nanceiro, 
material de higiene pessoal (creme dental, escovas 
de dente, desodorante, shampoo, condicionador, 
sabonete em barra, sabonete líquido), agasalhos, 
camisolas, travesseiros, fraldas, chinelos, toalhas e 
prestobarba. 
 A RFCC está à disposição para mostrar os 
trabalhos realizados junto aos pacientes com câncer 
do Hospital de Base do Distrito Federal.
 Entre em contato com a ASSISEFE hoje 
mesmo e garanta seu convite. Lembrando que asso-
ciados não pagam e convidados pagam R$ 60,00 . 
(61) 3340-1230.
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Aposentado do Senado Federal é autor de 
15 livros sobre política e evangelho

Diretor dos Anais do Senado Federal apo-
sentado, Josué Sylvestre é associado à 
ASSISEFE desde 1995 e é um exemplo 

perfeito de servidor que, mesmo após a aposenta-
doria, não tem nada de inativo. Jornalista, histo-
riador e autor, ele já escreveu 15 livros; entre eles, 
obras evangélicas e de história política; grande 
parte criados após a aposentadoria. Alguns exem-
plos são: Lutas de Vida e de Morte (1982); Nacio-
nalismo & Coronelismo (1988); Da Revolução de 
30 à Queda do Estado Novo (1993), todos edita-
dos pelo CEGRAF. O último, lançado em 2014, 
Fatos e Personagens de Perseguições a Evangéli-
cos – Antes que as Marcas se Apaguem, já está na 
3ª edição. 
 Josué se prepara para o lançamento de sua 

Eles não pararam

15ª obra literária: “Meio Século de Vida Pública 
Sem Mandato ou Com? – Fatos e Personagens da 
História de Campina Grande e da Paraíba”. Edita-
do pela Universidade Estadual da Paraíba no fi nal 
de 2013, o livro já está na 2ª edição e deve ser re-
lançado ainda neste semestre. Fartamente ilustra-
do, o livro de 550 páginas traz mais de 250 fotos 
de reuniões políticas, convenções partidárias, co-
mícios, passeatas e candidatos eleitos ou derrota-
dos em campanhas eleitorais no Estado da Paraíba 
e no Brasil entre período de 1959 a 1982.

Jornalista por vocação
 Josué não cursou comunicação. Aprendeu 
a escrever para jornal na prática. Em 1951, aos 
14 anos, foi redator de um semanário de oposição 
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ao prefeito da época, pertencente a  seu colega de 
política estudantil Francisco Asfora.
 De lá para cá, atuou como redator, colu-
nista político e de economia do extinto “Diário da 
Borborema” (Campina Grande – PB); foi corres-
pondente em Campina do “Correio da Paraíba” 
(editado em João Pessoa); diretor do semanário 
nacionalista e depois diário “Evolução”; primeiro 
correspondente no Rio de Janeiro, do “Jornal da 
Paraíba”.
 De 1995 a 2009, ele e a fi lha Luciane edita-
ram, em Curitiba, o jornal mensal “Carta Aberta”.
 Intelectual atuante, presidiu o Grêmio Li-
terário Machado de Assis, em Campina Grande. 
Hoje é presidente emérito da Academia Evangé-
lica de Letras do Brasil, no Rio de Janeiro. O es-
critor pertence, ainda, à Associação Nacional de 
Escritores (Brasília), à Academia Paraibana de 
Letras (João Pessoa) e à Academia e Instituto His-
tórico de Campina Grande.

Ligação estreita com chefes políticos
Atuando diuturnamente na vida pública, em uma 
época em que não havia celular, nem internet e as 
ligações telefônicas eram muito precárias, o au-
tor resumiu na quarta parte do livro, criativamente 
denominada Caixa Postal, suas correspondências 
trocadas com renomados políticos paraibanos, 
tais como os senadores Ruy Carneiro, Argemiro 
de Figueiredo, Ronaldo e Ivandro Cunha Lima e 
os deputados federais José Joffi ly e Petrônio Fi-
gueiredo. 
 Essa exposição resultou em detenção pelo 
Exército, às vésperas da posse do vice-presidente 
João Goulart, e o arrolamento no chamado Ipee-
mão da UNE/UBES, na agitada fase da vida na-
cional entre 1944 e 1961.
 Foi absolvido de todas as acusações por-

que sempre sustentou nos interrogatórios que não 
podia ser comunista, em razão de suas fi rmes con-
vicções religiosas, atuando desde sempre como 
líder evangélico.
 No capítulo 5 do livro, Josué justifi ca suas 
posições com larga exposição sob o título “Fun-
damentação bíblico-teológica do meu posiciona-
mento ideológico”.
 Nunca escondeu que era um ativista do 
nacionalismo, mas totalmente contrário ao uso de 
armas na busca de conquistas políticas ou sociais.

Família
Sylvestre vai completar 79 anos em julho próxi-
mo  e foi casado durante 58 anos e 5 meses com 
a paraibana Consuêlo, bisneta de um dos pioneiros 
da cidade de Campina Grande, o ourives e sacris-
tão, Jesuíno Alves Correia.
 Na dedicatória do livro, o autor faz uma 
homenagem muito especial à esposa, que faleceu 
recentemente. Juntos geraram cinco fi lhos: Luira-
cy, Josué Jr. e Luciane, que nasceram em Campina 
Grande; Lucyara, nascida no Recife e Lucimary, 
no Rio de Janeiro. 
 Ao concluir a entrevista, Josué falou so-
bre a importância de Consuêlo na sua vida e na 
história exitosa da família e disse que ela também 
foi uma reconhecida e querida líder evangélica, 
especialmente como presidente, vice-presidente e 
capelã nacional de “As Auxiliares” –departamen-
to feminino de “Os Gideões Internacionais” – por 
sua vocação e méritos próprios.
Disse que para aliviar um pouco o seu sofrimen 
to, Deus enviou um anjo: no dia 16 de novembro 
passado, aqui em Brasília, nasceu Gabriel, o pri-
meiro bisneto do casal. De netos, Josué tem Josué 
Terceiro e Hadassa.
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Eu Recomendo!

“Eu recomendo” - Peru 
Por Iara Alves

 Eu sempre quis conhecer as montanhas do 
Peru, e fui em um mês que considero o mais propí-
cio: setembro. Fiz a viagem em uma excursão muito 
bem indicada e com ótimos guias turísticos. Che-
gamos a Lima (capital do país) e logo embarcamos 
em um voo para Cusco, cidade muito agradável de 
clima frio mas ameno. E uma vez no hotel, todos 
nós tomamos chá de coca para fi carmos bem, sem 
tontura, náuseas e dor de cabeça por conta da acli-
matação à altitude.
 No dia seguinte fomos visitar os templos 
sagrados de Cusco, muito lindos. Indescritíveis. De 
Cusco, pegamos um trem para Águas Calientes por 
um caminho lindo, rodeando as montanhas e por 
dentro das vegetações com um rio a nos seguir até 
chegarmos ao nosso destino, simplesmente incrível.
 Em Águas Calientes tomamos nosso café da 
manhã bem farto. A alimentação é parecida com a 
nossa, salvo que eles são campeões no cultivo de 
vários tipos de batata e milho, com mais de cem va-
riedades. Gostei muito de um suco chamado Maíz 
Morado, de milho cor de vinho; delicioso. Então, 
pegamos uma condução para Machu Picchu, que é 
considerada a cidade da paz. De lá comprei um caja-
do, espécie de bengala que muitos estavam usando, 
pois a partir dali caminharíamos a pé até o topo da 
montanha. Ali você vivencia realmente como é ser 
um montanhês; encontrávamos lhamas, vicunhas, 
carneiros e condores. Os montanheses são criaturas 
risonhas, hospitaleiras, agradáveis, moram em pa-
lhoças bem feitas. Muito pitoresco.
 Por último, fomos para Puno visitar o Lago 
Titicaca, as Ilhas Uros e Taquile, embarcamos em 
barco moderno sobre o Lago navegável mais alto 
do mundo e, segundo a lenda, o berço da civilização 
Inca. Visitamos o povo Uros, considerado o mais 
antigo das Américas. Eles constroem suas casas em 
cima do lago, com uma espécie de palha, muito in-
teressante. E, por fi m, de Puno fomos para Lima e 
de lá para São Paulo e depois Brasília. Foi uma via-
gem muito boa eu recomendo a todos!

Foto: Arquivo Pessoal



OBITUÁRIO

Ney Maranhão 11/04/2016 
Crispim Nunes de Almeida 25/03/2016 
Donato Luiz de Moraes 14/03/2016
Caio Torres 27/02/2016
Aloísio Barbosa de Souza 14/02/2016
Hélio Chagas Quirino 05/02/2016
Raul da Silva Lopes 16/01/2016

Sândor Perfeito 06/01/2016
Raimundo Alves de Carvalho 28/12/2015 
Haroldo Teixeira 24/12/2015
Adalberto de Souza Barros 22/12/2015
Evandro das Neves Carreira 22/12/2015
João Pires de Oliveira Filho 10/12/2015
Dalton Jeronymo Fuzer 04/12/2015

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
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Aloísio Barbosa de Souza 14/02/2016Aloísio Barbosa de Souza 14/02/2016

Crônica escrita pelo nosso associado 
José Ribamar de Barros Nunes:

Não me canso de louvar e quase en-
deusar a sabedoria popular como 
fonte verdadeira e excelente de 

aprendizagem. Em qualquer área em que 
se manifeste (amor, saúde, riqueza, feli-
cidade) seus acertos chegam a noventa e 
nove por cento (99%) no meu modo de 
ver e observar as coisas.
 Infelizmente, porém, constato que 
na escola da vida; aliás, escola sem férias, 
o ser humano nem sempre se comporta 
como bom aluno, sequioso de aprender 
e apreender o saber de experiência fei-
to como sugerido pelo experiente poeta 
luso, Luís Vaz de Camões.
 Há poucos dias uma fi losofi a de pa-
ra-choque de caminhão despertou minha 
atenção. O letreiro continha a seguinte 
frase com reticência, a saber: Nem bolso 
nem bolsa...
 Fiquei matutando uma interpreta-

Crônicas Vividas - Nem bolso nem bolsa
ção. Completei o pensamento, já ouvido 
e comentado por outras pessoas mais ex-
perientes e vividas:
 “Caixão não tem bolso nem bolsa”.
 Não raramente topamos com in-
divíduos avaros, mão de vaca, escravos 
do vil metal que, sem dúvida, domina a 
maioria absoluta das relações sociais. Na 
verdade não conseguem levar no fi nal das 
contas, nem um bolso e nenhuma bolsa, 
deixando decepcionados parentes, ami-
gos e admiradores. No caixão não levam 
nada nem jóias e somem no além-túmulo 
talvez como almas penadas...
 Sem bolso nem bolsa...

Teresina, 19 de fevereiro de 2016.
José Ribamar de Barros Nunes
Autor de: Crônicas Vividas (1973-2013) 
e o
Regulamento-lei (Brasília-1981)
E-mail: rnpi13@hotmail.com
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Não perca a chance de se vacinar contra pneumonia 

 No fi nal do ano passado, a ASSISEFE fi rmou um convênio com a indústria farmacêutica Pfi zer 
para vacinação contra doenças pneumocócicas. Com a parceria, a vacina – chamada Prevenar 13 – custa 
ao associado apenas R$ 170.  A dose é única e o custo no mercado gira em torno de R$ 300. A vacina esti-
mula o sistema imunológico e ajuda na prevenção de doenças como Pneumonia, Meningite e Bacteremia. 
O benefício se estende aos associados da ASSISEFE e suas famílias, incluindo crianças de até seis anos e 
adultos pertencentes a grupos de risco, como fumantes, hipertensos e diabéticos. As doses estão disponí-
veis na Clínica de Vacinas Clivac, 716 Sul, Brasília. 

 Se algum associado fora do DF também desejar vacinar-se, deve entrar em contato com a ASSI-
SEFE que verifi caremos a viabilidade. No Brasil, em apenas um ano, foram efetuadas mais de 273 mil 
internações de pessoas acima de 50 anos por pneumonia. Mesmo nos mais ativos e saudáveis idosos, a 
capacidade de defesa do corpo se reduz com o tempo, principalmente quando a pessoa tem doenças car-
diovasculares, asma ou outras complicações crônicas.

 A cada ano, mais de 1,5 milhão de pessoas morrem por infecções provocadas pela bactéria pneu-
mococo, a maioria idosos e crianças menores de cinco anos, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS).

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 
podais. 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.

Novo convênio oferece 20% de desconto em serviços funerários

 A ASSISEFE acaba de fi rmar convênio com a Funerária Distrital Master, que oferece aos as-
sociados e dependentes um desconto de 20% nos serviços funerários, tais como, urna, coroa de rosas, 
ornamentação com fl ores, transporte e tanatopraxia. O convênio oferece ainda, como cortesia, véu, livro 
de presença, canetas e velas, além dos serviços de maquiagem e higienização. Para usufruir do descon-
to o associado ou dependente deverá apresentar a carteirinha da ASSISEFE ou algum documento que 
comprove a fi liação junto à Associação.


