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Chegamos ao final do ano com muitas comemorações. Nas cidades de Salvador, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, as confraternizações da ECOS foram momentos 
de muita alegria e encontros e reencontros. 

Nesta edição, também comemoramos uma importante indicação de nosso Diretor 
Administrativo-Financeiro, Tiago Villas-Bôas ao prêmio de melhores profissionais 
de investimentos das Entidades de Previdência Complementar. 

Pensando na sua organização pessoal, comece o ano priorizando suas necessidades 
e novos projetos utilizando planilhas disponibilizadas no nosso site e atualizando 
seus dados cadastrais na ECOS.

Neste mês, foram aprovadas as Políticas dos Planos e o Orçamento para 2017 e 
disponibilizado o calendário de pagamentos de benefícios.

Veja também como a ECOS apoiou um projeto para um colégio estadual da Bahia.

Desejamos a todos um final de ano de muito amor e paz!
Boa Leitura
Katia Dumaresq
Comunicação ECOS
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No ano de 2016 tivemos uma agenda parecida com a de 2015, com os temas de la-
va-jato, crise política e graves problemas econômicos estampando os noticiários 

diariamente. 

Tivemos o impeachment da Presidente da República e um novo governo assumiu, 
porém em um ambiente de forte instabilidade, provocado pelos fatores mencionados 
acima, o que dificulta bastante o processo de recuperação. 

Em que pese ainda não haver sinais de recuperação na economia, houve mudanças 
significativas nos principais cargos de comando do setor público e das estatais, com 
a indicação de competentes profissionais, gerando uma melhora das expectativas e 
a sensação para o mercado de que o pior já passou. Com base neste fato os ativos 
financeiros experimentaram uma valorização, propiciando um ano favorável à ECOS. 

Neste sentido, temos todos os motivos para dizer, nesse fim de ano, que somos vito-
riosos, pois estamos atravessando todo esse período de profunda crise mantendo um 
padrão consistente de rentabilidade.  

Estamos colhendo os frutos de uma gestão feita com o olhar para o futuro, preocupa-
da com a perenidade da ECOS e com o nosso compromisso maior de prover o bene-
fício de cada um de vocês em qualquer cenário, bom ou ruim. A boa governança de 
que tanto temos falado ao longo dos anos, junto com esta preocupação de maximizar 
resultados e reduzir risco, faz com que, mesmo nesse cenário difícil, possamos falar 
em resultado superavitário. 

Por fim desejamos um final de ano e um 2017 de muitas alegrias e saúde para todos 
vocês e os seus familiares. E quem sabe em 2017, ano que nossa ECOS completará 35 
anos, seja o ano da guinada do Brasil rumo a um crescimento sustentável, verdadeira-
mente ético e permanente. Quem sabe de uma vez por todas trilharemos o caminho 
para estar entre as grandes nações do planeta.  Potencial para isto o Brasil tem. 

Feliz Ano Novo! 
Diretoria Executiva
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MÊS DATA DO 
CRÉDITO

DIA DA 
SEMANA

JANEIRO 25 Quarta-Feira

FEVEREIRO 24 Sexta-Feira

MARÇO 24 Sexta-Feira

ABRIL 25 Terça-Feira

MAIO 25 Quinta-Feira

JUNHO 23 Sexta-Feira

JULHO 25 Terça-Feira

AGOSTO 25 Sexta-Feira

SETEMBRO 25 Segunda-Feira

OUTUBRO 25 Quarta-Feira

NOVEMBRO 24 Sexta-Feira

DEZ/ABONO ANUAL 01 Sexta-Feira

DEZEMBRO 22 Sexta-Feira

MÊS DATA DO 
VENCIMENTO

DIA DA 
SEMANA

JANEIRO 31 Terça-Feira

FEVEREIRO 27 Segunda-Feira

MARÇO 31 Sexta-Feira

ABRIL 28 Sexta-Feira

MAIO 31 Quarta-Feira

JUNHO 30 Sexta-Feira

JULHO 31 Segunda-Feira

AGOSTO 31 Quinta-Feira

SETEMBRO 29 Sexta-Feira

OUTUBRO 31 Terça-Feira

NOVEMBRO 30 Quinta-Feira

DEZEMBRO/
ABONO ANUAL

29 Sexta-Feira

Abaixo os calendários de pagamento dos beneficios dos assistidos e de pagamento das contribuições 
dos autopatrocinados, para o ano de 2017:

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 
DE BENEFÍCIOS DA ECOS 2017

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 
CONTRIBUIÇÕES AUTOPATROCINADOS 2017 

Aprovação do 
Orçamento  2017

O Conselho Deliberativo da ECOS, no uso das 
suas atribuições estatutárias, com fundamen-
to no artigo 40 do Estatuto, tendo examinado 
a Proposta Orçamentária apresentada pela Di-
retoria Executiva para o exercício financeiro de 
2017, aprovou o Orçamento Geral dos planos 
administrados pela Fundação ECOS na 249ª 
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 
21/dez/2016.

Atualização das informações cadastrais

É de grande importância todos os participantes e assistidos da ECOS manterem seus ca-
dastros sempre atualizados. Especialmente os contatos de telefones fixo e celular, e-mail 
e dados bancários. Para atualizar suas informações, acesse a área restrita do site na opção 
dados cadastrais e verifique se seus dados estão corretos. Caso não estejam, clique na op-
ção “Atualizar dados cadastrais “, altere ou insira a informação correta e clique em “Solicitar 
atualização”. Ou ainda, se preferir, ligue para a Central de Atendimento ECOS 0800.7212600 
e solicite a alteração.

Política de Investimentos 2017-2021

O Conselho Deliberativo da ECOS, no uso das suas atri-
buições estatutárias, com fundamento no artigo 40 do 
Estatuto, tendo examinado as Políticas de Investimen-
tos dos Planos BD, CD e PGA, elaboradas pela Diretoria 
Executiva para os exercícios de 2017 a 2021, baseada no 
artigo 16 da resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, 
aprovou os referidos documentos na 249ª Reunião Or-
dinária do Conselho Deliberativo de 21/dez/2016. 
As Políticas de Investimentos encontram-se disponíveis 
no site da ECOS, na opção PLANOS.
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Tiago Villas-Bôas é indicado ao prêmio dos 
Melhores Profissionais do Mercado de Investimentos

A ECOS mais uma vez é destaque no segmento de previdência nacional. Desta vez, 
nosso orgulho vem através da indicação de Tiago Novaes Villas-Bôas, nosso Diretor 
Administrativo-Financeiro, ter sido indicado ao prêmio dos melhores profissionais 
do mercado de investimentos na categoria: MELHOR VISÃO DE INVESTIMENTOS EM 
EFPC - Entidade Fechada de Previdência Complementar, sendo um dos três mais vo-
tados nesta categoria.
A indicação foi através de votação ao Troféu benchmark promovido pela Revista In-
vestidor Institucional que elege os melhores profissionais do ano através de votação 
direta e aberta de instituições do segmento de gestão de recursos, fundos de pensão 
e RPPS. Nesta edição votaram 791 empresas e a votação para a segunda fase irá até 
dia 15 de dezembro. 
A Fundação ECOS parabeniza a Tiago, este profissional competente, dedicado e com-
prometido com a missão da ECOS e que nos proporciona muito orgulho com seu trabalho sendo reconhecido 
nacionalmente.
Diante de tão merecida indicação, Tiago manifesta seu agradecimento:
“Muito me honra ser indicado dentro os melhores profissionais financeiros das EFPCs. Não tenho dúvida que este 
resultado é mérito deste grupo aqui copiado, grupo que trabalho, grupo que dá todo o suporte para minha atuali-
zação profissional e atuação nos fóruns e reuniões. Muito obrigado. ”

ECOS apoia projeto do Colégio Estadual
O núcleo profissionalizante do Colégio Severino Vieira, promoveu um projeto 
pedagógico sob a orientação da Vice-diretora Mª Francinete Mangabeira em 
um evento na praça do bairro de Nazaré na cidade de Salvador/BA no dia 9 
de novembro. As diversas turmas relacionadas aos cursos de administração, 
logística, edificação, saúde, e outras, fizeram exposições sobre diversos assun-
tos relacionados a estes cursos, e a Fundação ECOS foi destaque na exposição 
por ser uma empresa local e de reconhecida administração. 
Outro ponto importante nesse projeto foi levar àquela comunidade local, 
informações sobre a previdência complementar evidenciando o sucesso da 
nossa entidade.
A equipe que organizou esse trabalho composta por Bábara Elisabete, Caroli-
na, Cleidiane, Julia Beatriz, Letícia e Ana Beatriz esteve em reunião na sede da 
ECOS anteriormente ao evento quando na oportunidade Jussara Salustino e 
Katia Dumaresq, apresentaram o sistema de previdência no Brasil e em espe-
cial a previdência complementar, o objetivo da ECOS e seus planos de benefícios.
Essa foi uma ótima oportunidade para disseminar a previdência privada e seus benefícios para uma comunidade que 
não tem muito acesso e nunca ouviu falar sobre o sistema. 

Comece o ano com o pé direito

Mesmo com a correria dos tempos modernos, é preciso se organizar para o novo 
ano. É uma forma de pararmos um pouco para refletir nas nossas prioridades de 
vida e elaborarmos o planejamento das nossas necessidades e novos projetos. 
Para ajudar na sua organização pessoal, disponibilizamos planilhas de acom-
panhamento de orçamento e também de controle de dívidas. Acesse o site da 
ECOS na opção Educação Previdenciária – Ferramentas – Planilhas e escolha 
aquela que melhor se adapta ao seu perfil. Comece o ano organizado e com 

todos os seus desejos na mente, no coração e em prática!
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            Confraternizações de final de ano
As confraternizações dos participantes assistidos da ECOS foram marcadas pela alegria contagiante e simpatia 
de todos os presentes nos almoços nas cidades de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife.

Em todas as oportunidades, Jussara Salustino, Diretora-Presidente da ECOS, ressaltou que apesar do ano difícil 
tanto economicamente quanto politicamente para o nosso país, a ECOS colocou todos os seus esforços na 
melhoria de sua gestão e continua obtendo ótimos resultados para os planos que administra. “Temos todos 
os motivos para, nesse fim de ano, dizer que somos vitoriosos, que simplesmente conseguimos atravessar a 
crise sem perdas. Estamos colhendo os frutos de uma gestão responsável, comprometida, feita com olhar no 
futuro, preocupada e com o nosso compromisso maior de prover o benefício de todos os participantes, em 
qualquer cenário, bom ou ruim. ”, registrou Jussara.

Também na oportunidade, Jussara fez questão de compartilhar com todos a indicação de Tiago Novaes Villas-
Bôas, nosso Diretor Administrativo-Financeiro ao prêmio dos Melhores Profissionais do Mercado de Inves-
timentos. Indicação que só ratifica o trabalho responsável e competente desse profissional que muito nos 
orgulha.

Em São Paulo a confraternização aconteceu num clima de muita descontração e alegria com 79 participantes. 

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO
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            Confraternizações de final de ano
O casal Miriam e Tuany Toledo, fez questão de comemorar os 51 anos de casamento com os amigos ECOS 
com os parabéns muito bem dirigido pelas mãos talentosas de D. Vilma Bernardini no piano. O casal também 
ofereceu bolo para todos os presentes. A APECOS como de costume, distribuiu brindes entre seus associados.

A festa em Salvador contou com cerca de 257 assistidos e seus familiares, além dos funcionários da ECOS, 
que compartilharam da alegria simultânea da confraternização. Este ano a festa em Salvador teve um formato 
diferente, almoço numa churrascaria, que foi muito bem aceito por todos.
Na oportunidade, Mª de Lourdes Gomes fez questão de agradecer e elogiar a ECOS por todos esses anos de 
dedicação e apoio, e convidou todos para cantar uma canção que fala de paz. Na mesma oportunidade, Lour-
des Cruz enfatizou os agradecimentos e o aposentado Rui Mycucci também soltou a voz apresentando seu 
dote musical.

No Rio de Janeiro a alegria imperou através do grupo animado de 62 participantes cantando músicas e Teca, 
amiga de D. Wilma Weydt recitando poesias que agradaram a todos. Também neste encontro, a APECOS ofe-
receu sorteio de brindes para os que estavam presentes.

Em Recife a animação não foi diferente, participaram 51 pessoas entre assistidos e seus acompanhantes que 
entre encontros e reencontros fizeram do evento uma só alegria. 

RECIFE

SALVADOR
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PRESTANDO CONTAS

Patrimônio ECOS

BD

CD

PGA

/mil

R$ 901.691
99,50%

R$ 4.551
0,50%

R$ 617
0,07%

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO | mil

PATRIMÔNIO ECOS| mil - Novembro 2016

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

1,3%
R$ 11.497

2,7%
R$ 24.477

5,5%
R$ 49.716

9,9%
R$ 89.597
Renda Variável Investimentos

Estruturados

80,7%
R$731.569

Renda Fixa

Imóveis OutrosEmpréstimos

Sem sombra de dúvidas, o evento mais marcante do mês foi o resultado das eleições nos Estados Uni-
dos. Surpreendendo o mundo e contrariando as pesquisas, assim como ocorreu no evento do Brexit, 
Donald Trump se elegeu presidente e os republicanos mantiveram maioria no congresso americano. O 
mercado reagiu nervosamente a princípio, mas foi se acalmando no decorrer do mês. O novo governo 
continua a preocupar, pois não se sabe se Trump vai cumprir todas as promessas de campanha. Algu-
mas positivas e outras nem tanto, que podem gerar impacto indesejado nas economias do resto do 
mundo. Vamos aguardar – quem viver verá!

No cenário local, mais um mês de números desanimadores: taxa de emprego formal caindo, PIB do 
terceiro trimestre também negativo e queda também na produção industrial. A única notícia boa foi a 
queda da inflação! Nesse ambiente, o COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central) fez mais 
uma redução da taxa básica de juros, para 13,75% ao ano. A redução de apenas 0,25% foi justificada 
pelo piora na atividade e incertezas do cenário externo.

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

0%
R$3
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15,04%

11,06%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial no ano

TIR Bruta Meta Atuarial

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 

PRESTANDO CONTAS

PARTICIPANTES NOVEMBRO

Aposentados  449

Pensionistas  275

Autopatrocinados     87
Ativos     33

Em Auxílio Doença       0

TOTAL   844

PARTICIPANTES NOVEMBRO
  Autopatrocinados 58

    Ativos  8
    Pensão   1

TOTAL 67

Data da Liberação Correção NOVEMBRO DEZEMBRO

De 01/06/10 a 31/03/14 (5,10% aa + INPC do mês anterior) 0,5861% 0,4857%

Apartir de 01/04/14 (4,95% aa + INPC do mês anterior) 0,5741% 0,4737%

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial no ano

Unidade Previdenciária ECOS - UPE  R$ 173,99

O resultado consolidado dos investimen-
tos do plano foi de 0,02% em novembro e 
15,04% no ano, enquanto a meta atuarial 
foi 0,46% e 11,06%, nos mesmos períodos. 
Neste mês, tivemos resultados dos índices 
de preço, IGP-M e IPCA, bem reduzidos, 
além do resultado negativo da bolsa de va-
lores e abertura da curva de juros – todos 
esses fatores impactaram o resultado do 
mês. Apesar disso, nosso resultado do ano 
está bem superior à meta atuarial.

EVOLUÇÃO DAS COTAS
Descrição Setembro Outubro Novembro Em 2016

Carteira
Conservadora

Vlr da Cota 2,201326 2,200891 2,235795
12,63%

Variação 1,05% 0,88% 0,67%

Carteira
Arrojada

Vlr da Cota 2,163552 2,450045 2,396055
51,42%

Variação -1,13% 13,24 -2,20%

• Perfil Conservador: alocação de 
100% da Conta de Participante na Cartei-
ra Conservadora, composta por ativos en-
quadrados nos segmentos de Renda Fixa e 
Investimentos Estruturados, considerados 
de baixo risco e com baixa volatilidade de 
preço;

• Perfil Renda Variável: alocação 
de 30%, 40% ou 50% da conta de partici-
pante na Carteira Arrojada, composta por 
ativos enquadrados nos segmentos de 
Renda Variável e Investimentos Estrutura-
dos - sujeitos à alta volatilidade de preço. 
O saldo remanescente é alocado no perfil 
conservador.
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Felizmente, a cada novo inicio de ano também 
se renovam todas as nossas esperanças. De 
repente, desejamos que tudo seja melhor e 

nos faça mais felizes. Fazemos planos, imaginamos 
acontecimentos e investimos nesses desejos todas 
as nossas energias....
Obviamente isso é muito bom, mas precisamos 
também nos lembrar do que já temos de positivo, 
do que queremos que se prorrogue por muito e 
muito tempo. E, mais que isso, precisamos fazer 
uma retrospectiva pessoal para descobrirmos qual 
foi a moral da história de nossa dificuldade nesse 
ano que está acabando.
Sabemos que este ano não foi nada fácil para a 
grande maioria das pessoas. Sabemos que o mun-
do inteiro atravessou uma crise que atingiu todas 
as áreas: desde a financeira até o afetivo e emo-
cional.

Porém, por mais dificil que seja, temos de consi-
derar que nada acontece por acaso ou em vão. Ou 
seja, não sofremos à toa, por nada. Algo de mui-
to importante temos que ter aprendido com toda 
essa dificuldade.
Agora, diante de uma nova possibilidade, preen-
chidos de uma motivação e esperança, de nada 
adiantará começar tudo de novo, se não compre-
endermos o valor do que se passou.

Faça sua auto-avaliação, faça a sua reflexão.  Per-
gunte-se, questione-se: qual foi a sua participação 

nestes momentos difíceis? O que você poderia ter 
feito para si mesmo ou para os outros, mas não 
fez? Suas respostas não devem, de forma alguma, 
levar você a uma autopunição ou arrependimento. 
É um processo de crescimento e aprendizado.

Convido você a se reciclar, a não apenas entrar 
num novo ano, com tantas expectativas e so-
nhos...a não depositar suas possibilidades de ser 
feliz na vida, nas outras pessoas.

Convido a você compreender que esta possibilida-
de existe e que só depende de você.

Convido você a abrir espaço na sua vida e no seu 
coração para que possa atrair aquilo que mais de-
seja: amor, saúde, trabalho, dinheiro, paz, com-
preensão, prosperidade, crescimento espiritual....
enfim seus maiores desejos. 

Abra seu coração para o ano novo com novos pen-
samentos e atitudes, pois não dá para entrar algo 
novo, se todo seu espaço estiver ocupado com ve-
lhos pensamentos.

Rosana Braga-Psicologa|www.somostodosum.com.br

Ano Novo. Vida Nova

FAÇA POR MERECER!
FELIZ ANO NOVO!



ENTRETENIMENTOPra quem gosta de ...
REFLEXÃO

UM BOM LIVRO

UM BOM FILME

ARTESANATO

ELIS 
De Hugo Prata. Com Andreia Horta, Caco Ciocler - Brasil 
A vida de Elis Regina - indiscutivelmente a maior cantora brasileira de todos os 
tempos - é contada nesta cinebiografia em ritmo energético e pulsante. A trend-
setter cultural que sinalizou a mudança de estilos de Bossa Nova para MPB, a “pi-
mentinha” ardente (brilhantemente interpretada por Andréia Horta), que viveu 

uma vida turbulenta. Ao mesmo tempo em que se chocava com a Ditadura Militar no Brasil, ela lutou com 
seus próprios demônios pessoais. “Elis”, o filme, está imbuído da alma da cantora e do país que ela amava. 
 Fonte: http://www.saladearte.art.br/

Rita Lee: Uma Autobiografia - Autora: Rita Lee
“Do primeiro disco voador ao último porre, Rita é consistente. Corajosa. Sem culpa nenhu-
ma. Tanto que, ao ler o livro, várias vezes temos a sensação de estar diante de uma bio não 
autorizada, tamanha a honestidade nas histórias. A infância e os primeiros passos na vida 
artística; sua prisão em 1976; o encontro de almas com Roberto de Carvalho; o nascimento 
dos filhos, das músicas e dos discos clássicos; os tropeços e as glórias. Está tudo lá. E você 
pode ter certeza: essa é a obra mais pessoal que ela poderia entregar de presente para nós.” 
Fonte: Guilherme Samora /Livraria da Travessa

Faça você mesmo: cestos para 
organizar e decorar!

Diversos tipos de corda podem ser uti-
lizados para fazer os cestos. Você pode 
usar cordas de sisal ou de algodão. Para 
dar formato pode utilizar um balde ou 
uma caixa, revestindo com papel man-
teiga para a corda não colar no recipien-
te, enrole a corda em torno do recipien-
te,  e cada camada una com cola quente. 
Você também pode pintar as camadas 
da corda com tinta de artesanato ou tin-
gir a corda antes de trabalhar com ela. O 
efeito final é muito bonito.

O dono de um pequeno comércio, amigo do poeta 
Olavo Bilac, uma das maiores figuras do parnasianis-
mo brasileiro, abordou-o na rua:
– Senhor Bilac, preciso vender meu sitio, aquele que o 
senhor conhece tão bem. Será que poderia redigir um 
anúncio para o jornal?
 Bilac apanhou o papel e escreveu:
 “Vende-se encantadora propriedade, onde cantam 
os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cor-
tada por cristalinas e marejantes águas de um ribei-
rão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a som-
bra tranquila das tardes na varanda”.

  Meses depois, Bilac voltou a encontrar o homem e 
perguntou se havia vendido o sitio.
– Nem pensei mais nisso, respondeu ele. – Quando 
li o anúncio percebi a maravilha que tinha. Às vezes 
desprezamos as coisas boas que possuímos e vamos 
atrás da miragem de falsos tesouros.
                   ---------------------------------------------
  Olhe em sua volta, valorize o que tem, as pessoas 
amadas, os amigos com os quais pode de fato con-
tar, o conhecimento que adquiriu, sua boa saúde e as 
belezas da vida, que são verdadeiramente seu mais 
precioso tesouro. 
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Parabéns!
ANIVERSARIANTES

01/jan
01/jan
02/jan
03/jan
04/jan
05/jan
06/jan
06/jan
07/jan
09/jan
10/jan
10/jan

Marlene Tanajura da Costa
Nelson Gonçalves da Silva
Nivaldo Martins da Fonseca
Roberto José de Melo
Katia Franca de Brito
Ubirajara Amorim Botelho
Maria Silva Oliveira
Otavio Fonseca
Luciana Mª Amorim Santana
Salvador Neves da Silva Filho
José Albino da Costa Filho
Leônidas Tavares

                 APOSENTADOS - JANEIRO

                 APOSENTADOS - FEVEREIRO

                 PENSIONISTAS - JANEIRO

                 PENSIONISTAS - FEVEREIRO

10/jan
11/jan
11/jan
11/jan
14/jan
15/jan
16/jan
17/jan
17/jan
17/jan
18/jan
19/jan

Zuleika de Souza Lauria
João Rogério Moura Freire
Maria Helena Klein Santos
Ricardo Soares Rocha
Silvia Maria Picanco Pinto
Mara Carla Caldas Rocha
André Vieira Carneiro
Fernando Vannier
José Silva dos Santos
Mauro de Oliveira
Clélio Araújo Lira
Joaquim Gomes da Costa

Ana Íris Camilo C. de Castro
Frederico Leopoldo G Padilha
Valmira Francisca dos Santos
Antonio José Machado
Odetino de Souza Lobo
Sandra Rodrigues R. de Almeida
Maria Lucia Santos Dourado
Margareth Cardoso Couto
Benedito Brito
Maria de Fatima Santos de Jesus
Mª Helena de J. do Sacramento

20/jan
22/jan
24/jan
27/jan
27/jan
27/jan
28/jan
29/jan
30/jan
30/jan
31/jan

01/fev
04/fev
04/fev
05/fev
06/fev
07/fev
08/fev
08/fev
08/fev
08/fev
09/fev
09/fev
09/fev

Carmen Ribeiro Pontes Tempone
Jose Maria de Vasconcelos
Otilia Cristina Sulz  A. Campos
Ciro Quintino das Neves
Anezio Bortolli
João Andrade Santos
Antonio Jose Ferreira Dias
Celia Maria Santos Borges
Decio Bueno Pião
Luiz Carlos de Araujo Regis
Antonio dos Santos
José Trajano Cavalheiro Mendes
Tania Maria de Cerqueira Santos

10/fev
13/fev
13/fev
14/fev
17/fev
18/fev
16/fev
16/fev
17/fev
17/fev
17/fev
17/fev
19/fev

Carmem Lucia da Silveira
Angela Conceicão L Petitinga
Luedy Oliveira Lima
Ezio Castellari Filho
Sinezio Barboza de Melo
Valdemiro Suzarte Almeida
Erivaldo Galdino de Almeida
Walter Beltrao Cavalcanti
Antonio Carlos Pereira da Silveira
Carlos Rego Filho
Erausto Emilio de Oliveira
Vicencia Marta do Valle Cabral
Benedita Caldas dos S. Souza

José Francisco Pontes Santos Fº
Leda Raimunda Araujo Rocha
Mario Brito Palmeira
Roney Jorge Martins da Silva
Eduardo Augusto P de Vasconcelos
Maria Telma Bento de Santana
Jose Carlos de Souza
Francisco Marcilio Oliveros
Marcio Medeiros Bento
Juraci Santso Brandão Silva
Mairiomar José Luz Teixeira
Melchiades Sebastião R. Almeida

19/fev
20/fev
20/fev
20/fev
21/fev
22/fev
23/fev
24/fev
24/fev
25/fev
25/fev
25/fev

02/jan
02/jan
03jan
04/jan
04/jan
05/jan

Mª Clara Junqueira A Villas Boas 
Suely Chaves de Carvalho 
Marina Junqueira Alves 
Genaina Soares de Araújo 
Sônia Maria Dantas Braz 
Vitória Portela Caldeira 

08/jan
10/jan
12/jan
15/jan
17/jan
17/jan
21/jan

21/jan
22/jan
23/jan
25/jan
26/jan
27/jan

Edna Borba Alves
Mª Hilda Silva Sousa 
Liacy Rodrigues Cardoso Lopes
Iracy Mascarenhas Queiroz
Amaro Matias de Oliveira 
Julenildes Moraes O. Santos 
Mª de Lurdes dos Santos Ferreira 

Sonia Cristine Brhanitch Kurtz 
Mª da Glória B. Queiroz 
Sonia Sueli da S. Oliveira 
Naira Mª Paes Coelho Oliveira 
Hilzamar Almeida Leahy 
Mª de Lourdes Mazei Tirolli 

02/fev
03/fev
03/fev
05/fev
06/fev
07/fev
07/fev
08/fev
08/fev
09/fev

Itamar Raimundo Galo 
Mª Aparecida Passos Amancio 
Rita Maria Vieira 
Sonia Mª Politano M. dos Santos 
Joana Matos da Silva 
Alice Raimunda S. Bittencourt 
Tania Maria de Carvalho Pinto
Cleonice Maria dos Santos 
Melvina Rodrigues Pereira 
Senna Clotilde J. Gilho 

10/fev
11/fev
11/fev
12/fev
16/fev
17/fev
17/fev
18/fev
19/fev
20/fev

21/fev
21/fev
21/fev
22/fev
23/fev
24/fev
26/fev
27/fev
28/fev
29/fev

Mario Leony de Oliveira 
Isulina da Silva Souza 
Mª de Lourdes G. R E Silva 
Jose Antonio dos Santos 
Renato Correa Fortes 
Silvia Mª Coelho Devazzio 
Zilma Mª Moreira Miranda 
Angela Mª Fernandez Villas Boas 
Mª Jose C. de Morais Santos 
Mª Helena de Oliveira L.Menezes

Graciene D.de Jesus 
Mª Ondina F. B. S. Gonçalves 
Wilma Castro Teixeira 
Susana Uua Futamata 
Ilza Aparecida de Almeida 
Sonia Mª R. de Barros 
Isaura Mª Barroso de Souza 
Regina Guimarães Azevedo 
Inalda Maria Carvalho Goes 
Mª Angela Rodrigues dos Santos

Os anos passam, mas muito mais que idade 
você vai ganhando sabedoria e experiências. 

Que nunca lhe falte alegria, amor, paz e saúde.


