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EXPEDIENTE

EDITORIAL

É com grande alegria que apresentamos a nova versão da Revista 
ECOS, que a partir deste ano, terá periodicidade bimestral, continu-

ará contribuindo para a transparência da gestão e da informação e vem 
com novo nome: TEMPO ECOS. 

Tempo em que o futuro está sempre presente, 
tempo em que o presente é  bem vivido, 
tempo em que o passado foi importante para nossa história e
tempo em que a ECOS agrega pessoas, promove confiança,
e nos dá segurança.

Este canal de comunicação é dedicado com todo carinho a você partici-
pante e assistido que é a razão de ser da nossa entidade. Por isso, para 
torná-la cada vez mais atraente e interessante, contamos sempre com 
a sua contribuição. Participe mandando comentários e sugestões para 
nosso e-mail comunicacao@fundacaoecos.org.br.

Boa leitura!
Katia Dumaresq
Comunicação ECOS
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PARTICIPANTE

FINANÇAS

24 de janeiro é o dia em que se comemora nacionalmente o 
DIA DO APOSENTADO,  e a Abrapp, ICSS e Sindapp, tem pro-
movido evento anual para homenagear os aposentados das 
suas associadas.  
Este ano a homenagem aconteceu dia 26 de janeiro em São 
Paulo. A ECOS como associada ABRAPP, sempre participa do 
evento homenageando seus assistidos através de um apo-
sentado. O convidado deste ano foi Reynaldo Giarola, assisti-
do desde 1996, que recebeu das mãos de Jussara Salustino, 
Diretora Presidente da ECOS, o diploma em nome de todos 
os assistidos da entidade.
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Homenagem dia do Aposentado

Imposto de Renda 2016 
O prazo de entrega do Imposto de Renda 2016, referente 
aos ganhos de 2015, começa no dia 1º de março e termina 
em 29 de abril. Os contribuintes que tiveram rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 28.123,91 em 2015, deverão 
declarar.  Veja no site da Receita Federal, www.receita.
fazenda.gov.br, as orientações para o preenchimento de 
sua declaração.

Reynaldo Giarola e Jussara Salustino

Os Aposentados e Pensionistas que receberam benefícios do Plano ECOS em 2015, já podem obter 
seus Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, na “Área do 
Participante” do site da ECOS.  COMO PROCEDER: 

1.  Acesse a área do Participante do site; 
 

Comprovante de  Rendimentos

2. Digite seu CPF e sua senha; 

3. Ao entrar na área do Participante, acesse: 

OPÇÕES DE BENFÍCIOS e em seguida, COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. 
Caso queira o documento, impresso via Correios, entre em contato com a Central de Atendimento 
ECOS, no telefone 0800.721.2600, que enviaremos para seu endereço cadastrado na ECOS.
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Reajuste dos Benefícios do Plano ECOS 
de Benefício Definido

PLANO DE BENEFÍCIOS

Valor do Benefício Mínimo da ECOS = R$ 875,08

A Receita Federal editou a Instrução Normativa Nº 1609, 
de 19/01/2016 publicada no Diário Oficial da União em 
20 de janeiro que altera o cálculo do IOF para contratos 
com prazo superior a 365 dias.
Agora ficou mais barato para o participante renovar um 
empréstimo na ECOS. 

O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que antes 
incidia sobre o valor total do empréstimo, passará a ser 
cobrado apenas sobre o valor adicional que for contra-
tado, em caso de renovação. A regra está em vigor des-
de 20/1/2016 e é válida para todos os empréstimos com 
prazo de pagamento superior a um ano.
Por exemplo, se você solicitou um empréstimo de R$ 12 
mil para pagar em 12 parcelas de R$ 1.000,00, já pagou 
duas parcelas e, depois, resolve pedir mais R$ 5 mil, o 
IOF só incidirá sobre os R$ 5 mil que você está solicitan-
do e não sobre os R$ 15 mil.

Conforme o Art. 85 do Regulamento do Plano de 
Benefício Definido, administrado pela ECOS, que as-
segura o reajuste dos benefícios nas épocas em que 
for reajustado o salário mínimo do País, de acordo 
com os índices de variação do valor nominal atua-

lizado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), os benefícios do Plano de Benefício Defini-
do, no mês de janeiro/2016 estão sendo reajustados 
com base na variação do INPC de janeiro/2015 a de-
zembro/2015, de acordo com a tabela abaixo: 

DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%) DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)

Janeiro/2015 11,28 Julho/2015 4,19

Fevereiro/2015 9,65 Agosto/2015 3,59

Março/2015 8,40 Setembro/2015 3,33

Abril/2015 6,78 Outubro/2015 2,81

Maio/2015 6,03 Novembro/2015 2,02

Junho/2015 4,99 Dezembro/2015 0,90

Mudança no cálculo do IOF nos Empréstimos ECOS
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PLANO DE BENEFÍCIOS

Plano ECOS BD - Distribuição de Superávit 
Após algumas mudanças na legislação previdenci-
ária, o Conselho Nacional de Previdência Comple-
mentar – CNPC reconheceu através da Resolução nº 
22 de 25/11/2015 que as entidades de previdência 
fechada administram planos com características dis-
tintas e que merecem ser cuidados conforme suas 
especificações e diferenças. A partir daí foi possível 
a volta da distribuição do superávit do Plano ECOS 
de Benefício Definido.
Baseado no parecer Atuarial emitido pela Rodarte 

Nogueira, atuário do Plano e nos estudos do pas-
sivo e ativo do plano ECOS BD e aprovação do Ba-
lanço 2015 pelo Conselho Fiscal, a Diretoria Execu-
tiva elaborou proposta para uma nova distribuição 
de superávit que foi encaminhada e aprovada por 
unanimidade pelo Conselho Deliberativo da ECOS 
na reunião extraordinária em 19/02/2016. A apro-
vação foi homologada através da Resolução CD 
001/2016 na mesma data e determina as regras 
descritas abaixo.

PARA OS ASSISTIDOS
Forma e Valor

Os Assistidos com benefícios vigentes em 01 de janeiro de 
2016, farão jus ao recebimento de um benefício temporário no 
valor equivalente a 02 (dois) benefícios em vigor nesta data, a 
ser pago, em parcela única, em 25 de fevereiro de 2016.

AS PATROCINADORAS
As Patrocinadoras do Plano mais 
uma vez renunciaram à sua parte 
na Distribuição em prol dos Partici-
pantes e Assistidos conforme mani-
festação  datada de 18/02/2016.

PARA OS ATIVOS, AUTOPATROCINADOS e AUXÍLIOS-DOENÇA com menos de 2 anos:

Forma e Valor
Os Participantes Ativos farão jus ao valor equivalente a 02 (dois) benefícios projetados, calculados 
com base em janeiro de 2015, que será creditado no Fundo Especial Individualizado e mantido sepa-
radamente em relação às reservas de benefícios a conceder.

Contribuição Correção

Do Fundo Especial Individualizado será debitado 
mensalmente o valor equivalente a 10% (dez por 
cento) da taxa de contribuição mensal definida no 
Plano de Custeio para o exercício de 2016.

O Fundo Especial Individualizado, será corrigido 
pela variação do INPC, mesmo índice utilizado 
para correção dos benefícios do Plano de Benefí-
cio Definido ECOS.

Saldo do Fundo Especial Individualizado
O saldo líquido remanescente do Fundo Especial Individualizado, se houver, será pago ao Participante 
Ativo por ocasião da concessão de seu benefício de aposentadoria, em prestação única.

“Após dois anos, eis que tenho 
a grata surpresa de receber o 
Bônus mais uma vez. CREDIBI-
LIDADE e COMPETÊNCIA para 
gerir são a marca maior dessa 
gestão, que tudo faz por nós, os 
associados.
PARABÉNS! PARABÉNS!”
CECÍLIO DOS SANTOS
Aposentado - Feira de Santana/BA

“Congratulações para Senhora, Jussara Carvalho Salustino 
e para toda equipe (Impossível nominar ) e para nosso 
querido Financeiro Tiago Villas-Bôas. Aproveito ao re-
gistrar este maravilhoso resultado financeiro gostaria de 
pontuar que muito mais importante, é termos a convic-
ção de estarmos sendo dirigidos por pessoas tão compe-
tentes, abnegadas e preocupadas com o bem estar dos 
participantes da ECOS. “
ILDEBRANDO CRISOSTOMO DA SILVA FILHO
Aposentado - Rio de Janeiro/RJ

    DEPOIMENTOS
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PRESTANDO CONTAS

Patrimônio ECOS

BD

CD

PGA

/mil

R$ 854.764
99,55%

R$ 3.201
0,37%

R$ 552
0,06%

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO | mil

PATRIMÔNIO ECOS| mil - Janeiro 2016

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

1,26%
R$ 10.814

2,99%
R$ 25.639

5,55%
R$ 47.666

0,00%
R$ 13

7,11%
R$ 61.016

Renda Variável Investimentos
Estruturado

83,09%
R$ 713.368

Renda Fixa

Imóveis OutrosEmpréstimos

O ano começou com muita volatilidade. Gestores de recursos têm que lidar com um cenário cheio de incer-
tezas e sem perspectivas definidas. 
Preocupação com o crescimento global norteou as decisões de política monetária ao redor do mundo. Nos 
Estados Unidos, o FOMC (comitê de política monetária do banco central), na reunião de janeiro, decidiu pela 
manutenção da taxa de juros americana inalterada. No Japão, o BoJ (banco central) surpreendeu o mercado, 
adotando uma taxa de juros negativa para os depósitos junto à instituição. Na Zona do Euro, o BCE (banco 
central europeu) demonstrou preocupação com a baixa inflação e crescimento e indicou que deverá aumen-
tar os estímulos monetários na próxima reunião. 
Também no Brasil, o banco central sinaliza sua preocupação com o cenário externo, além das incertezas 
domésticas, e decide manter a taxa Selic inalterada, em 14,25% ao ano. A decisão surpreendeu o mercado 
que esperava aumento da taxa, de acordo com comunicado pós-reunião de dezembro/15. No que diz res-
peito aos dados econômicos, o quadro de contração econômica, inflação elevada e deterioração fiscal se 
mantém: o dólar voltou a subir, a bolsa caiu mais de 6% e o IPCA apresentou o maior resultado no mês de 
janeiro desde 2003 (as expectativas giravam entre 0,56% e 1,20% - mediana 1,06% - informativo Focus do 
banco central). 

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA



1,17%

1,90%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

TIR Bruta Meta Atuarial

Janeiro 2016
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PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 

PRESTANDO CONTAS

PARTICIPANTES FEVEREIRO

Aposentados 454

Pensionistas 271
Autopatrocinados 80
Em Auxílio Doença 01
Ativos 44
TOTAL 850

PARTICIPANTES Fevereiro

  Autopatrocinados 06
    Ativos 66

TOTAL 72

Data Liberação Correção

De 01/06/10 a 31/03/14 (5,10% aa + INPC 
do mês anterior)

Apartir de 01/04/14 (4,95% aa + INPC 
do mês anterior)

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

1,3191% 1,9316%

1,3071% 1,9195%

JANEIRO FEVEREIRO

Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial - Jan/16

Unidade Previdenciária ECOS - UPE - R$ 157,66

A performance consolidada dos investimentos 
do Plano BD, em janeiro, foi de 1,17%. O ano 
já começou difícil – o INPC, que corrige a meta 
atuarial, mais uma vez, surpreendeu pela alta 
variação: 1,51%. Apesar de uma parte expressi-
va dos ativos serem indexados a índices de pre-
ços (IPCA e IGP-M) mais um cupom de juros, 
ainda assim, fica difícil bater uma meta atuarial 
de quase 2%. Nossa expectativa é que a infla-
ção comece a arrefecer a partir de março. 

EVOLUÇÃO DAS COTAS
Descrição Janeiro

Carteira
Conservadora

Valor da Cota 1,932750

Variação 1,19%

Carteira
Arrojada

Valor da Cota 1,932750
Variação 1,19%

O regulamento do plano contempla a possibilidade do partici-
pante escolher como os recursos de sua conta de participante 
podem ser alocados, através de perfis de investimentos, con-
forme abaixo: 
• Perfil Conservador: alocação de 100% da Conta de 
Participante na Carteira Conservadora, composta por ativos 
enquadrados nos segmentos de Renda Fixa e Investimentos 
Estruturados, considerados de baixo risco e com baixa volatili-
dade de preço;
• Perfil Renda Variável: alocação de 30%, 40% ou 50% 
da conta de participante na Carteira Arrojada, composta por 
ativos enquadrados nos segmentos de Renda Variável e Inves-
timentos Estruturados - sujeitos à alta volatilidade de preço. O 
saldo remanescente é alocado no perfil conservador.
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A alegria é a salvação
Se tivesse de apostar, diria que é a alegria que vai salvar a huma-
nidade. 
A alegria cura a depressão. Se eu me alegro apenas com os even-
tos da minha vida, fico feliz a cada seis meses, com sorte. Porém, 
se me alegro com as alegrias dos outros, é difícil não me sentir 
nutrido todos os dias. A alegria é o antídoto para a inveja.

Ao nos depararmos, por exemplo, com gestos e qualidades posi-
tivas, com a beleza de alguém, com a habilidade de uma musicis-
ta, podemos competir ou nos regozijar. A alegria nos impede de 
transformar em obrigação aqueles trabalhos que começamos por 
liberdade e prazer. Ela nos traz de volta ao corpo – se estamos 
sensíveis, é muito mais difícil cometer um ato violento, já que 
sabemos que o outro também sente. 

A alegria nos tira da preguiça irresponsável. O melhor da vida é 
inadiável, como o pôr do sol, o parto, a morte. Cada segundo con-
ta. A vida vem sem botão de soneca. Ao tentar postergar nosso 
despertar, deixamos para as próximas gerações os problemas do 
aquecimento global, do desmatamento, da desigualdade, do sho-
pping center. 

A alegria nos devolve o tempo que perdemos entre a distração 
e o torpor, entre a correria e o tédio, os dois extremos da apatia. 
Correria é a sensação de que temos pouco tempo – o momento 
já passou, estamos atrás. Tédio é a sensação de que temos mui

to tempo – o momento ainda não chegou, estamos à frente. Ne-
nhum deleite surge daí, mas de uma presença sincronizada: nem 
antes, nem depois, nem atrás, nem à frente, nem mesmo no fa-
moso “aqui e agora”, tão insubstancial quanto o passado e o fu-
turo. 
A alegria não vem de coisas, mas da capacidade de se alegrar com 
qualquer coisa. Ela é o grande critério: para saber se uma rela-
ção está saudável, sinta se o seu coração se alegra sem esforço, 
apenas de desejar o florescimento do outro. A alegria é a própria 
paz. Se fizermos o voto de não deixar ninguém fora, qual será o 
tamanho do nosso peito? Não é o caso de incluir: eles sempre 
estiveram no mesmo barco, precisamos apenas parar de teimar 
que eles não estão. 

Ofereço e dedico este texto a você. Que você possa se reconhecer 
como sendo a mesma vida que acontece lá fora, a mesma vida 
que respira em todos os seres e aparências ao seu redor. Como 
não se alegrar?

“Nós somos 
o tempo, 
não são 

os anos que 
passam, 

mas nós que 
passamos”

Octavio Paz

A alegria 
não vem 
de coisas, 
mas da 

capacidade 
de se 

alegrar com 
qualquer 

coisa

Fonte: Gustavo Gittti -Revista Vida Simples



Palavras do Papa Francisco ques-
tionado em relação aos proble-
mas da vida: 

O que o senhor faz quando está 
em uma situação onde tem que 
enfrentar um grande problema? 

Como é de seu feitio, Francisco sor-
riu antes de falar e, quando falou, 
usou palavras simples, pausadas, 
como se quisesse acalmar uma pes-
soa nervosa.

A primeira coisa a fazer é não se 
desesperar — disse ele. É preciso 
ficar tranquilo, para depois buscar 
a maneira de vencer o problema, 
de superar a situação. 

Ele parou por alguns segundos, bai-
xou ligeiramente os olhos e, com a 
voz ainda mais calma, emendou: 

E se não é possível superar... su-
portar. Aguentar... até que surja 
a possibilidade de superar. Dian-
te do problema, manter a calma, 
procurar resolver e, na impossibi-
lidade, resistir, até poder resolver. 
Você não deve se assustar com as 
dificuldades. Somos, sim, capazes 
de superar todas elas — emendou 
o papa, para então concluir de ma-
neira brilhante seu raciocínio: 

Tudo o que precisamos são três 
coisas: tempo para compreender 
a situação, inteligência para bus-
car o melhor caminho e coragem 
para seguir em frente. Tempo, in-
teligência e coragem. 
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Compaixão
Compaixão, é um sentimento que muitas vezes confundi-
mos com pena, mas isso não é compaixão. Compaixão é um 
senso de preocupação, mais do que isso, é a noção clara de 
que todos os seres têm exatamente o mesmo direito à felici-
dade. Essa compreensão é que nos traz a compaixão. 

BENEFÍCIOS DA COMPAIXÃO

Ela nos traz força interior. Geralmente, temos um senso de 
“eu, eu, eu”. E nossa mente centra tudo em nós mesmos. 
Então, todas as experiências negativas, mesmo pequenas, 
se tornam muito dolorosas e enormes. Mas quando pensa-
mos nos outros, nossa mente se amplia, e os nossos peque-
nos problemas se tornam realmente pequenos, e as coisas 
negativas não prejudicam nossa mente.
 A prática de compaixão também é imensamente benéfica 
para a saúde. De acordo com a medicina, os que tem mais 
compaixão, são mais interessados pelos outros, geralmente 
são mais saudáveis quando comparados com pessoas ego-
ístas.
A mente mais egoísta, mais voltada para si mesma é muito 
ruim para a saúde. A mente mais compassiva, mais voltada 
para o próximo traz mais tranqüilidade, resultando por isso 
em saúde muito melhor.

Fonte: Humaniversidade

Campanha Solidária 2015
E é com esse espírito da Compaixão que apresentamos o fe-
chamento da Campanha Solidária 2015.

Durante todo o ano arrecadamos 646 itens entre alimentos 
não perecíveis, leite em pó e fraldas geriátricas e, R$ 2.017,00 
de contribuições em depósitos na conta de poupança da Ins-
tituição Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes.

Os itens  foram entregues no dia 21/01/2016 e o valor em 
dinheiro foi disponibilizado para a compra do material para 
colocação de forro de PVC nos ambientes do abrigo: lavan-
deria, despensa e cozinha.

Agradecemos mais uma vez, a disponibilidade de todos os 
que contribuíram com a campanha beneficiando aos inter-
nos da Casa de Caridade Adolfo Bezerra. 

Sentimento profundo  
Dalai Lama

Descobri que o 
mais alto grau 
de paz interior 

decorre da prática 
do amor e da 
compaixão. 

Quanto mais nos 
importamos com a

 felicidade de 
nossos semelhantes, 

maior o nosso 
próprio bem-estar. 
Ao cultivarmos um 

sentimento profundo 
e carinhoso pelos 
outros, passamos 
automaticamente 
para um estado 
de serenidade. 

Esta é a principal 
fonte da felicidade.
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“Não é à toa que a palavra CALMA tem uma ALMA dentro dela. 
Toda alma inteira precisa de uma paz verdadeira para permanecer tranquila.

Não é à toa que a palavra CORAÇÃO tem uma ORAÇÃO dentro dela. 
Tudo que nos toca fundo deve ser respeitado. 

A religião deve ser sentida com fé, com oração e pureza no coração. 
Não é à toa que o verbo AMAR, tem um MAR inteiro dentro dele. 
É na calmaria do coração, que nossa oração se agiganta na alma, 

nos leva e traz no caminho certo, TUDO A SEU TEMPO...” 
Gustavo Aschar

REFLEXÃO

UM BOM 
LIVRO

UM BOM 
FILME

ARTESANATO

Na rolança do tempo foi escrito a partir de narrativas, confissões, reve-
lações e confidências sobre um Rio de Janeiro criativo e, sem dúvida, 
muito divertido. Afinal, foi concebido por um personagem que não po-
deria faltar em qualquer lista dos mais expressivos cariocas de todos os 
tempos. Mário Lago escreveu este livro no início da década de 1970, na 
pior fase da ditadura militar, e serviu como espécie de refúgio para tanta 
gente que já não acreditava num futuro melhor.

Fantástico filme de Fellini, que mescla mundo real e mundo dos so-
nhos, mundo onírico e percepções pessoais, de um momento difícil 
da história da Itália: a ascensão do facismo em pequenas cidades 
italianas, com uma das mais belas trilhas sonoras do cinema. Atra-
vés dos olhos de Titta (Bruno Zanin), um garoto impressionável, o 
diretor dá uma olhada na vida familiar, religião, educação e política 
dos anos 30, quando o fascismo era a ordem dominante. 
Frederico Fellini | Comédia dramátrica| França, Itália.

Como tingir potes de vidro para decoração. Vale lembrar 
que a técnica serve apenas para usos decorativos. Nunca 
guarde alimentos nesses potes tingidos.

Material:
•Tinta verniz vitral 
•Solvente aguarraz
•Potes de vidros 
•Tecidos, cordas, etc para decoração

Comece despejando a tinta vitral dentro do pote. A medida de pouco menos de uma 
tampinha da tinta. Em seguida despeje o solvente, na metade da quantidade de tinta 
que você usou. Produtos dentro do pote, use um palito de churrasco pra misturar 
e completar a diluição. Tem que ficar bem “liso”. Agora é só ir girando o vidro para 
que o  pote fique totalmente tingido. Se precisar acrescente um pouquinho mais de 
aguarraz. Tinja todo o vidro e vire-o de boca pra baixo para escorrer o excesso. Faça 
isso sobre um papelão ou um plástico. Depois é aguardar secar naturalmente. Para 
os toques finais use cordas ou tecidos para decorar. É só aplicar cola branca de boa 
qualidade e fixar. Fonte: Vila do Artesão

Pra quem gosta de ...



APOSENTADOS 

12
ECOS

Parabéns!

Mª de Lourdes P. Scaransi
Oneilda Chagas Santos
Haydee Mª de C. Figueiredo
Georgina da Conceicão Queiroz
Georgina de Medeiros e S.Soares
Maria Fatima da Costa Correa
Martim Ardaillon Simões
Flavia Cristina Pereira da Costa
Marlene Landim M. de Andrade
Mª de Fatima F. Nascimento
Claudia Cristina O. de Souza
Malba Cavalcanti das Neves
Mª Auxiliadora M. Bezerra
Mª de Lourdes Oliveira da Silva
Dulce Marques Aragão
Elza Aparecida A. de Souza
Marinalva Santos Cerqueira
Consuelo Matta M. Aghiarian
Ivanilda Elias de Souza Oliveira
Vera Lucia Garcia Rosa
Jovita Soares da Silva Souza
Maria Lindinalva de Jesus

Ivonete Santos de Jesus
Zilda Rodrigues Cerqueira
Enedina de Paula Souza
Maria Cristina C. de Souza
Inez Menezes da Silva Leandro
Maria Valdeci Santana Cerqueira
Eulina Silva Costa
Regina Lucia de Araujo Moreira
Severina Maria da Silva
Telma Maria Costa de Almeida
Iracema Maria R P. de Almeida
Hildette Maria Mello Costa
Iraildes Cardoso Kulhavy
Maria Aparecida dos Santos
Eula Valden Cesar Rapozo
Judite De Castro Morais Araujo
Neyde Raimunda Castro de Jesus
Rita Alves Correia dos Santos
Lair da Luz Camara
Marileide de C. M. do Patrocinio
Lucineide Cavalcante Cedraz
Antonia Santos Menezes
Antonieta Carvalho Menezes
Eliane Souza Carneiro

PENSIONISTAS

PENSIONISTASAPOSENTADOS

Edilson Carvalho Lauria
Sandra Santiago de Carvalho
Edna Gesteira
Everaldo Santana Junior
Luiz Edmundo Espinola Baptista
Celio Floriano Almeida Junior
Plinio Magno da Cunha Coutinho
Jose Almeida de Souza
Lais Gomes Martins
Fernando Ballalai Alves Neto
Jairo de Oliveira
Alvaro Antonio Bressan
Jose Rivaldo Pacheco
Leonice Batista de Oliveira
Hermenegildo Ferreira dos Santos
Alaide da Cruz Carvalho
Waldemiro Maciel Pinheiro
Emilia da Paixao Franca Da Rocha
Eziquiel Teixeira de Almeida
Judith Barbosa Pereira
Klayder Jose da Silva De Souza
Alinelice Valois C. Quintanilha
Joel de Souza Curvelo

01/04

03/04

04/04
05/04

06/04

08/04
09/04
10/04
11/04

13/04
14/04

15/04

16/04

David Marler Ferrell
Dilson Hikaru Higashi
Ivanildo Fernando da Gama
Mª Luisa Barata F.FC.N.e Sousa
Mª Mercedes de Oliveira Rosa
Clotilde Maria Escobar Pfann
Edgar Pinheiro dos Santos
Maise Fonseca Santos
Paulo Fugiuo Higashi
Augusto Miamoto
Marlene dos Santos Costa
Valmir Batista
Joselino Raimundo P.de Assuncão
Jayro Raphael
Jose Carlos Santos Rocha
Aurea Marques Granja
Jose de Sá Neto
Odilon Antonio da Silva
Otaviano Mendes
Carlos Alberto C. Martins
Waldemar Aleixo
Fernando Cesar Pastor Tostes
Jose Manoel Alvares Rodrigues
Orlando de Souza Pereira

01/03

02/03

03/03
04/03

08/03
09/03

12/03

13/03

14/03

15/03

02/04

04/04
05/04

07/04
08/04
09/04
12/04
14/04
17/04
18/04

19/04

23/04
26/04
27/04
28/04
29/04

Jose Otavio de Magalhães Jr
Mª do Socorro Bomfim Pereira
Valter Duarte da Cruz
Jorge Goncalves de Amorim
Carlos Roberto Simões Teixeira
Nelson Mantovani
Abrão Jorge Kater
Antonio Bispo de Jesus
Manoel Conceicao da Silva
Mirian Goncalves dos Santos
Newton Garcia
Uilson Ribeiro de Araujo Filho
Edivaldo Oliveira de Miranda
Paulo Roberto Freire
Antonio Ricardo Barbalho
Marcone Pereira de Assis
Elione Barreto Teixeira
Jose Eduardo Oliveira de  Andrade
Jose Peixoto Avila de Magalhães
Rita de Cassia M.Carvalho Cerqueira
Edvaldo Bispo dos Santos
Fernando Guilherme Correia Santos
Francisco Jose Marques de Santana

16/03

17/03
20/03
22/03

23/03
24/03

25/03

26/03

27/03

30/03
31/03

Diocles Alvares Coelho
Jose Eduardo dos Santos
Sandra Regina F. Gelsomini
Jorge Roberto Cunha Bomfim
Adenilza Medeiros C. Santos
Agenor Gordilho Neto
Jose Correia Dantas
Luiz Ovidio Fisher
Maria Iolanda Gomes da Cruz
Mª Madalena de L. dos Santos
Oscar Frederico de F Bandeira

18/04

20/04
21/04
23/04

28/04

29/04

01/03
04/03
05/03

06/03

08/03
09/03
10/03
11/03
12/03
13/03
16/03
18/03
19/03

20/03

22/03
23/03
24/03
29/03

SAÚDE, PAZ, SERENIDADE, ALEGRIA, 
CORAGEM, REALIZAÇÕES e OTIMISMO!

ANIVERSARIANTES

MARÇO

ABRIL


