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“O importante é fazer a caridade, nao falar de caridade.
Compreender o trabalho em favor dos necessitados como 

missão escolhida por Deus”  Irmã Dulce
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Novas estratégias para o
cenário de queda de juros
por Tiago Villas-Bôas

ECOS lança campanha de adesão as Obras Sociais Irmã Dulce
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Nesta edição, Tiago Novaes Villas-Bôas, nosso Diretor – Administrativo Financeiro, 
apresenta as estratégias de investimento da ECOS para 2017 em matéria divulgada 
na revista Investidor Institucional do mês de fevereiro.

Apresentamos a nova campanha social da ECOS: adesão e aumento de contribui-
ções para o Projeto Social de Irmã Dulce. Nossa fundação tem o intuito de manter 
vivo o apoio que o Banco Econômico sempre deu a essa entidade e que a ECOS 
continuou através de seus participantes e assistidos.

Os preparativos para os 35 anos da ECOS estão de vento em poupa. Convidamos a 
todos a participar deste evento e comemorar juntos esse marco de nossa querida 
entidade.

Com um projeto inédito no país, o Sebrae tem selecionado consultores maiores de 
60 anos, com experiência na área bancária para a formação de uma rede nacional 
de consultores financeiros especializados e a ECOS apoia esse projeto, incentivando 
seus assistidos a participarem do programa. 

As regras do crédito rotativo dos cartões de crédito mudaram, com essa mudança o 
governo está tentando proteger o cidadão de extorsões na cobrança de juros.

No inverno as pessoas tendem a reduzir a ingestão de líquidos, por isso trazemos 
nesta edição matéria sobre a importância da água no nosso organismo.

Para os participantes do Plano CD, divulgamos nesta edição a nova tabela de con-
tribuição.

E para finalizar, na seção de Educação Financeira, traz algumas dicas sobre a partilha 
de bens de herança.

Katia Dumaresq
Comunicação ECOS



PARTICIPANTE

ECOS e os seus

 VAMOS CELEBRAR 
os 35 ANOS DA ECOS

“Realmente, o BESA deixou boas lembranças. Ser funcionário do Econômico era um privilégio para os baianos, 
pois, além de ser formador de mão de obra, tinha um centro de treinamento especifico que tratava com muito 
respeito os seus funcionários, para os quais se preocupava, até mesmo com sua vida pós laborativa. Prova disso 
é que, em 1982, criou esse benefício de previdência complementar    coisa que até hoje pouquíssimas empresas 
proporcionam aos seus funcionários. “  
Edvaldo Andrade - Aposentado, Salvador-BA - Março/2017

“Prezado Andrade: compartilho dessa sua mensagem sobre o nosso inesquecível ECONÔMICO, oportuna sob to-
dos os aspectos, e, em especial, quando se avizinha o Aniversário dos 35 Anos de nossa ECOS, prova inconteste da 
preocupação social daquela Casa, onde passamos grande parte de nossas vidas, e dedicamos muito dos nossos 
esforços, para fazermos jus a esse legado, que não tem preço. Lembro-me, com emoção, a minha participação 
ativa no CEDEPE, compondo, sob a batuta inteligente do Professor Benedito, a prestativa Equipe de Treinamento, 
que tinha por objetivo a qualificação de todo o Quadro de Funcionários. Guardo, com muito carinho, todo o ma-
terial que preparamos sobre “Garantias nas Operações de Crédito”, cujo aprendizado levei, voluntariamente, aos 
diversos cantos do nosso Brasil. É, realmente, um privilégio, ter participado da História do Econômico, que tanta 
coisa bonita produziu para o Brasil; muito mais ainda, o fato de ter não ter cortado o nosso “cordão umbilical”, ao 
aderirmos em 82 à Ecos, a Fundação, cujo tamanho moral, é impossível de mensurar. “ 
Carlos Sales - Aposentado, Salvador-BA - Março/2017 

A vida nos dá alguns presentes. Um dos melhores são as lembranças, 
e um dos piores são as saudades.  Kaoe Abiles
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Convidamos a todos nossos associados a participarem 
da grande festa dos 35 anos ECOS

Data: 7 de dezembro de 2017 às 19h 
Local: Solar Cunha Guedes Cerimonial  - Salvador/BA
Os participantes que moram noutro estado, podem fazer conta-
to com Renata Souza na Kontik Franstur, telefone (71)3353 4111.  
Muito embora o custo será arcado por cada convidado, a  KONTIK 
negociou tarifa diferenciada. 

Hospedagem: Foram bloqueados apartamentos nos hotéis próximos ao 
evento para tornar mais cômodo os trajetos para nossos convidados, são eles: 
1. Sheraton Hotel da Bahia, Praça Campo Grande  - Diária: R$ 280,00 + 5% ISS, 
para uma ou duas pessoas
2.Hotel Monte Paschoal Salvador, Barra - Diária: R$ 297,00 + 5% ISS, para uma 
ou duas pessoas.

Passagens Aéreas: Desconto de até 10% na compra da passagem aérea. 
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                   CAMPANHA SOCIAL

Único hospital do mundo que nasceu de um galinheiro

Com 53 anos de fundação, as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), tendo como sua fundadora a freira 
baiana Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom do Brasil é fruto da trajetória de amor e serviço e 
da persistência da religiosa que peregrinou durante mais de uma década em busca de um local para 
abrigar pobres e doentes recolhidos das ruas de Salvador.

As raízes da OSID datam de 1949, quando a Irmã, sem ter para 
onde ir com 70 doentes, pediu autorização a sua superiora para 

abrigar os enfermos em um galinheiro situado ao lado do Convento 
Santo Antônio. O episódio fez surgir a tradição de que o maior hospi-
tal da Bahia nasceu a partir de um simples galinheiro.

Sucessora da mulher símbolo da caridade e da filantropia no Brasil, 
tem o mesmo nome da tia, Maria Rita, com quem se comprometeu a 
assumir os trabalhos filantrópicos após sua morte. Maria Rita Lopes 
Pontes, sobrinha da beata Irmã Dulce, mudou de cidade, profissão e 
de vida para há 26 anos dar prosseguimento à missão de manter as 
Osid (Obras Sociais Irmã Dulce) em Salvador e Simões Filho.

Considerado atualmente pelo Ministério da Saúde como o maior 
complexo de atendimento 100% gratuito em saúde do Brasil, a ins-
tituição é responsável pelo maior volume de atendimentos em toda 
a estrutura do setor na Bahia e é reconhecida como instituição de 
utilidade pública, nos âmbitos municipal, estatutal e federal e cadas-
trada no Conselho Nacional de Assistencia Socal (CNAS).

Com grande interesse social no fomento desta nobre causa, atu-
almente, 159 assistidos da Fundação ECOS realizam contribuições 
mensais para as obras sociais. Com o objetivo de aumentar o núme-
ro de associados, que possam cooperar com essa ação, a Fundação 
incentiva que todos pratiquem esse ato de caridade, tornando-se 
um Sócio-protetor das Obras Sociais de Irmã Dulce.

Se você ainda não é um contribuinte e deseja colaborar com a con-
tinuidade desta importante obra, basta preencher o formulário, 
enviado juntamente com a Revista Tempo ECOS, autorizando a sua 
contribuição e devolver para a Fundação. O desconto é feito na folha 
de pagamento.

Os números atuais da OSID:

• 4,5 milhões de atendimentos ambula-
toriais realizados por ano na Bahia;

• 2 mil pessoas atendidas diariamente                
na sede das Obras, em Salvador; 

• 954 leitos para o atendimento de pato-
logias clínicas e cirúrgicas;

• 16,5 mil internamentos;

• 9,3 mil cirurgias realizadas anualmente 
em Salvador; atendimento mensal para 
tratamento do câncer;

• 150 bebês com microcefalia são acom-
panhados hoje na OSID; 

• 734 crianças e adolescentes, em situação 
de vulnerabilidade social, atendidos no Cen-
tro Educacional Santo Antônio;

• 1,2 milhão de refeições servidas por 
ano para nossos pacientes e 537 mil para 
nossos colaboradores; 

• Mais de 4 mil profissionais atuam na 
organização, sendo mais de 2 mil no 
complexo das Obras.

A sua contribuição é muito importante. Participe!

Quem desejar aumentar o valor da sua contribuição, basta entrar em contato com a nossa Central de Atendimento e 
solicitar informações para realizar o aumento. 
A Fundação ECOS disponibiliza a sua Central de Atendimento (0800 721 2600) para maiores esclarecimentos.



SEBRAE valoriza a maturidade

A valorização da experiência e maturidade está cada dia 
mais forte nas empresas. O Sebrae é uma dessas empresas 
que tem estimulado essa valorização. Com um projeto inédi-
to no país, o Sebrae tem selecionado consultores maiores de 
60 anos, com experiência na área bancária para a formação 
de uma rede nacional de consultores financeiros especializa-
dos em análise de crédito para pequenos negócios. 

Em março, foram credenciados 510 consultores e em abril o 
Sebrae divulgou novo edital de seleção para mais 221.
Com essa iniciativa, serão atendidas mais de 70 mil micros 
e pequenas empresas que necessitam de orientação para 
contrair financiamentos em bancos, visando a melhoria da 
capacidade de investimento dos pequenos negócios.

Os consultores deverão trabalhar na própria casa e, ao final 
de cada consultoria, emitir um relatório. A remuneração é 
de R$ 453 para cada empresa atendida e o contrato vai até 
dezembro de 2018.

A ECOS apoia essa iniciativa do Sebrae, divulgando entre seus aposentados essas novas oportunidades para as 
pessoas maduras e qualificadas. Por isso, ratificamos que novos conhecimentos e novas aptidões, deverão fazer 
parte do plano de vida em qualquer idade. Acesse o site www.sebrae.com.br.

“Esta é uma grande oportunidade 
para os empresários de pequenos ne-
gócios, pois terão orientação de pes-
soas experientes do mercado de cré-
dito”, afirma o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos.

ECOS INFORMA
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As novas regras do crédito rotativo contribuem 
para o uso consciente dos cartões de crédito. Ago-
ra, o uso do crédito rotativo tem limite de um mês. 

Novas regras do Crédito Rotativo 
do seu cartão de crédito

O que você precisa saber

1.  Se você pagar o valor total da fatura, nada muda.

2.  Pelas novas regras, você só poderá usar o crédi-
to rotativo por um mês. Após esse período, ou seja, 
na sua próxima fatura, este financiamento e seus 
juros e encargos serão incluídos no pagamento mí-
nimo de forma integral.

3.  O crédito rotativo é um financiamento que você 
usa quando paga um valor entre o mínimo e o total 
da sua fatura até o vencimento. O saldo que você 
deixou de pagar entra no crédito rotativo.

4.  Como alternativa ao crédito rotativo, você pode 
optar pelo parcelamento de fatura com juros mais 
baixos e parcelas fixas.

5. Essas mudanças ocorrem a partir de 3 de abril 
de 2017 e só estarão visíveis nas faturas com venci-
mento a partir de maio de 2017.
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SAÚDE E BEM ESTAR

PLANO CD - NOVA TABELA DE CONTRIBUICÃO

SALÁRIO DE 
PARTICIPAÇÃO 

(UPE)

SALÁRIO DE 
PARTICIPAÇÃO  (R$)

PERCENTUAL DE 
CONTRIBUIÇÃO 

BÁSICA

Até 5 Até                      911,35 2%

De 5   a 15 De 911,36 a    2.734,05 3%

De 15 a 25 De 2.734,06 a 4.556,75 4%

De 25 a 50 De 4.556,76 a 9.113,50 5%

Acima  de 50 Acima de 9.113,51 6%
 VIGÊNCIA = 01/03/2017 A 28/02/2018 - VALOR DA UPE: R$ 182,27

Em 01 de março, a tabela de contribuição do Pla-
no CD foi alterada decorrente do reajuste de 4,76% 
da Unidade Previdenciária Ecos – UPE, alterada 
conforme a variação do IPCA do período de mar-
ço/2016 à fevereiro/2017, passando de R$173,99 
para R$182,27.
O desconto das contribuições dos participantes do 
Plano CD, a partir de março de 2017 deve obede-
cer às faixas de Salário Participação da nova tabela.

A importância de beber água 

A água é fundamental para a manutenção da vida e, não por acaso, as pessoas 
sobrevivem mais tempo sem se alimentar do que sem ingerir este precioso lí-
quido. A quantidade de água existente no organismo humano precisa se manter 
constante mesmo durante longos períodos da vida. Em média, a  água no orga-
nismo humano constitui 70% do peso corporal.

Se tivermos a regra de beber água com frequência,  podemos sim, ajudar a pre-
venir alguns problemas de saúde.
Por exemplo, as famosa “pedras nos rins” são causadas por falta de água... o que 
acontece é que, a urina antes de ir para a bexiga e ser eliminada, é formada nos 
rins. É lá que são filtrados os sais e tóxinas que estão presentes em excesso no 
nosso sangue, que depois são diluídos em água, formando a urina.
Se bebermos bastante água, o processo corre naturalmente, pois o nosso corpo 
tem os níveis de água suficientes, e não tem problema em doar a água em ex-
cesso para os rins, deixando-o diluir as tais tóxinas, enviando depois a urina para 
a bexiga.
Se por outro lado, bebermos pouca água, as tóxinas vão se acumulando, criando 
uma urina mais concentrada. Se essas tóxinas forem das que podem sedimentar 
e empedrar, como o cálcio por ex., podem formar umas pedrinhas, que depen-
dendo do tamanho, podem obstruir o canal (ureter) de ligação á bexiga, criando 
dor. A infecção do trato urinário é uma doença extremamente frequente, que 
ocorre em todas as faixas etárias, principalmente entre as mulheres.

Os principais sintomas da infecção urinária são: ardência e dor ao urinar; forte 
necessidade de fazer xixi, mesmo tendo acabado de voltar do banheiro; vontade 
de urinar durante a noite, urina escura ou acompanhada de sangue e/ou com 
cheiro muito forte, dor abdominal ou nas costas.

Outros benefícios da água no nosso corpo:

•Previne a desnutrição;
•Ajuda a desentoxicar o organismo; 
•Regula a temperatura corporal;
•Contribui para a perda de peso;
•Evita a retenção de líquidos;
•Diminui as probabilidades de infecções virais, como a gripe;
•Contribui também, para evitar cáries, gengivites 
Fonte:metropleclub/cidadeverde

PARTICIPANTES



 ECOS INFORMA

Novas estratégias para o cenário de queda de juros

Em fevereiro último, a revista Investidor Institucional divulgou matéria 
“Riscos necessários” que aborda as estratégias de investimentos dos 
fundos de pensão no Brasil, no cenário de queda de juros. Na maté-
ria, foram entrevistados alguns gestores que obtiveram destaque nos 
resultados do ano anterior e como não poderia deixar de ser, nosso 
diretor Administrativo-Financeiro, Tiago Villas-Bôas, apresentou as 
estratégias da ECOS para 2017. Abaixo a reprodução da matéria.
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Na Fundação ECOS, Villas Boas, explica que a estraté-
gia de investimento para 2017 não deve sofrer gran-
des alterações porque a entidade já vinha com uma 
exposição ao risco maior do que a média do merca-
do. A posição em renda variável, por exemplo, é de 
10%, “o que é muita coisa para uma fundação ma-
dura como a nossa”, explica Villas Boas. A exposição 
da entidade às ações, inclusive, gerou em 2016 um 
rendimento de 50% para a ECOS, que foi baseada es-
sencialmente em quatro papéis - Gerdau, Bradespar, 
Eletrobrás e Rumo Logística.
“Temos nossa posição já montada, e não desmonta-
mos em momento nenhum, mesmo com toda a vola-
tilidade do mercado mantemos e até aumentamos na 
margem”, pontua o profissional. “Vimos muita gente 
diminuir sua exposição a bolsa, mas não tenho dúvida 
de que elas terão de voltar para o segmento, e vão 
comprar caro”.

A posição nos quatro papéis já foram realizadas, e a 
ECOS agora busca novas teses, calcadas em ações que 
ainda não renderam tanto, para tentar repetir o bom 
desempenho da carteira de renda variável obtida em 
2016. “Espalhamos mais o dinheiro, porque a convicção 
que tínhamos naquela época teremos menos agora”. 
Ele recorda que no ano passado, para quem conhece e 
estuda o mercado, haviam barganhas disponíveis muito 
claras, como por exemplo o papel da holding da Gerdau 
sendo negociado próximo a R$ 1.

“Ainda existem oportunidades na bolsa, mas aque-
la barganha a preço de nada não vejo mais”. Entre as 
teses nas quais a Ecos tem apostado para os próximos 
meses na bolsa, Villas Boas aponta empresas que se 
beneficiam da queda dos juros, que geralmente são 
companhias alavancadas e com fluxo de caixa estável; 
também está no radar da entidade setores passíveis 
de consolidação, tendo em vista uma série de empre-
sas que quebraram nos últimos dois anos, como o seg-
mento de capital intensivo; e outra aposta da fundação 
está voltada para a governança de empresas públicas 
estaduais, que “ainda não andaram muito “. O diretor 
da Fundação Ecos afirma que tem mantido já há algum

 

tempo uma posição em ativos de risco acima da media 
para gerar uma gordura e ser capaz de atravessar perí-
odos mais complexos.

“Quanto mais tempo demorar para tomar essa atitu-
de, menor vai ser o prêmio dos ativos. Quanto mais 
confiável fica o cenário, menos gordura o investidor 
vai ter para colocar no resultado”. O investidor que 
esperar até 2018 para focar em ações, quando o pro-
cesso de redução da Selic já estiver completo, exem-
plifica o dirigente, não vai encontrar no mercado 
oportunidades como a Petrobras a R$ 10 – hoje está 
em R$ 35. “O timing da alocação faz muita diferença 
e muda bastante o que se consegue de resultado”.

A estratégia na renda fixa marcada a mercado tam-
bém trouxe ganho relevante para a Ecos em 2016, ao 
redor dos 28%. Villas Boas diz que, quando a curva 
baixar mais um pouco, e oscilar na casa dos 4%, será 
o momento ideal para realizar o que tem em carteira 
para embolsar o lucro e buscar novas oportunidades. 
Como a renda fixa e a bolsa são bastante correla-
cionadas, quando for o momento de se desfazer da 
posição a mercado, certamente o Ibovespa já estará 
muito bem precificado, prevê o profissional. “Nessa 
hipótese, a melhor estratégia talvez seja o stock pi-
cking*, escolhendo ações descontadas, e diversificar 
para outros instrumentos de risco, como crédito es-
truturado via títulos privados, e até mesmo produtos 
como private equity”.

*stock picking – Estratégia - É a escolha de ativos específicos. É a 
aposta em ações com maior potencial de retorno. Se o fundo es-
colher uma ação com um alto potencial de crescimento e estiver 
correto em sua análise, poderá obter lucros maiores, superando 
seu benchmark.
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PRESTANDO CONTAS

/mil

R$ 554
0,06%

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO | mil - Março

PATRIMÔNIO ECOS| mil - Março 2017

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

1,2%
R$ 10.508

2,8%
R$25.450

5,4%
R$ 48.992

10,5%
R$ 94.717
Renda Variável Investimentos

Estruturados

80,1%
R$721.974

Renda Fixa

Imóveis OutrosEmpréstimos

O país encerra o primeiro trimestre do ano, ainda, com números fracos da atividade, apesar da inflação 
estar surpreendendo para baixo. Esses fatores têm contribuído para que o mercado aposte em maior 
aceleração do corte na taxa de juros por parte do Banco Central.  
O otimismo, durante os dois primeiros meses do ano, deu lugar à preocupação com o andamento da 
reforma da previdência e turbulências no ambiente político, o que contribuiu para um menor apetite 
a risco, fazendo com que os investidores estrangeiros realizassem lucro e registrassem uma saída de 
cerca de R$3 bilhões do mercado acionário, contribuindo para o resultado negativo da bolsa brasileira 
neste mês.

No cenário internacional, na primeira metade do mês, as atenções ficaram voltadas para os EUA, aguar-
dando a decisão da reunião do FOMC (comitê de política monetária americano), que decidiu elevar as 
taxas de juros para a faixa entre 0,75% e 1% e, também, para reunião do BCE (Banco Central Europeu) 
que decidiu pela manutenção do programa de compra de ativos em volume de €60 bilhões e taxas de 
juros negativas.

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

0%
R$3

R$ 4.828
0,53%901.645 ; 99,40%

4.828; 0,53%

554 ; 0,06%

Patrimônio ECOS

BD

CD

PGA
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PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 

PRESTANDO CONTAS

PARTICIPANTES MARÇO

Aposentados  450

Pensionistas  279

Autopatrocinados     83
Ativos     29

Em Auxílio Doença      1

TOTAL   842

PARTICIPANTES MARÇO

Autopatrocinados   7
    Ativos 57
    Pensão   1

TOTAL 65

Data da Liberação Correção MARÇO ABRIL

De 01/06/10 a 31/03/14 (5,10% aa + INPC do mês anterior) 0,6564% 0,7367%

Apartir de 01/04/14 (4,95% aa + INPC do mês anterior) 0,6444% 0,7247%

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial  - MARÇO 2017

Unidade Previdenciária ECOS - UPE  R$ 182,27

3,46%

2,16%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

jan/17 fev/17 mar/17

Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial no Ano

TIR Bruta Meta Atuarial

COTAS
Descrição Fevereiro Março Em 2017

Carteira
Conservadora

Vlr da Cota 2,312556 2,336674
3,30%

Variação 1,14% 1,04%

Carteira
Arrojada

Vlr da Cota 2,612409 2,505579
8,29%

Variação 3,50% -4,09%

• Perfil Conservador: alocação 
de 100% da Conta de Participante na 
Carteira Conservadora, composta por 
ativos enquadrados nos segmentos de 
Renda Fixa e Investimentos Estrutura-
dos, considerados de baixo risco e com 
baixa volatilidade de preço;

• Perfil Renda Variável: alocação 
de 30%, 40% ou 50% da conta de parti-
cipante na Carteira Arrojada, composta 
por ativos enquadrados nos segmentos 
de Renda Variável e Investimentos Es-
truturados - sujeitos à alta volatilidade 
de preço. O saldo remanescente é alo-
cado no perfil conservador.

A carteira consolidada dos investi-
mentos do plano fechou o mês com 
rentabilidade (TIR bruta) de 0,54%, 
enquanto sua meta atuarial variou 
em 0,71%. No primeiro trimestre do 
ano, a rentabilidade dos investimen-
tos atingiu 3,46% versus meta atua-
rial de 2,16%.
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                   EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Partilha de bens de herança

Um dos momentos mais difíceis de nossas vidas é 
quando nos deparamos com o falecimento de al-

guém querido. É um momento sim de tristeza e depres-
sivo, que chega a tirar a sanidade de algumas pessoas. 
Além do choque emocional, precisamos manter o con-
trole e resolver problemas e burocracias como a Parti-
lha de Bens e Herança.
O problema de lidar com situações desse tipo é que 
quando estamos no momento do luto, não consegui-
mos raciocinar direito. Por esse e outros motivos, va-
mos conhecer desde já o que pode ser feito com os 
bens e valores herdados.
 
PRIORIDADE NA PARTILHA DE BENS E HERANÇA
Primeiramente, caso o falecido não tenha um testa-
mento, a lei determina uma hierarquia para transferên-
cia dos bens. A hierarquia é a seguinte:
1. O cônjuge e os descendentes (filhos) são os herdei-
ros naturais;
2. Se não houver filhos, mas netos, eles também her-
dam a parte que caberia a seus pais;
3. Se não houver descendentes, herdam o cônjuge e os 
ascendentes (pais);
4. No caso de não haver pais, mas avôs, esses herdam a 
parte que caberia aos pais;
5. Na hipótese de indivíduos que morrem sem cônjuge, 
herdam descendentes e ascendentes, nessa ordem;
6. Na falta dessas pessoas, herdam os irmãos e, na falta 
desses, parentes até o 4º grau.
É importante ressaltar que no caso do cônjuge, a heran-
ça é independente do regime de bens do casamento.
Mas se no fim houver um testamento, a situação muda.
 

TESTAMENTOS NA PARTILHA DE BENS E HERANÇA
As maneiras mais comuns de fazer um testamento, atu-
almente, são as seguintes:
• Testamento Público: realizado em um cartório;
• Testamento Cerrado: documento selado e in-
violado até o momento da abertura;
• Testamento Particular: escrito de próprio pu-
nho ou pelo computador, assinado por 3 testemunhas.
Assim como feito o testamento, ele também pode ser 
revogado ou alterado, desde que a pessoa que fez o 
testamento esteja com plena capacidade mental. As 
alterações nas parcelas dos bens podem ocorrer pela 
adição de novos herdeiros ou realocando a destinação 
de seus bens.

Outro ponto importante são os Herdeiro Naturais em 
um testamento, que possuem uma parcela já estipu-
lada e legítima. A cada herdeiro natural, é fracionado 
por igual para cada um. Portanto, se houver 3 herdeiros 

naturais, ¾ da herança serão obrigatoriamente deles, 
enquanto o restante pode ser direcionado como quiser 
pelo falecido, conforme o testamento.
Uma maneira dos herdeiros naturais não receberem 
suas partes é no caso do falecido deserdar por indigni-
dade seus devidos herdeiros.
 
HÁ OUTRA POSSIBILIDADE DE NÃO RECEBER A PARTI-
LHA DE BENS E DA HERANÇA?
Sim. A Sucessão de 
Bens é a transmissão 
dos bens móveis e 
imóveis aos devidos 
beneficiários, con-
forme a legislação 
brasileira. Entretan-
to, se no momento 
do inventário cons-
tar que o falecido 
possui dívidas a se-
rem pagas, o valor 
é deduzido de seus 
bens antes que se-
jam transmitidos aos 
herdeiros.
Obs.: inventário é o 
processo de levan-
tamento de todos 
os bens de uma pes-
soa, após sua morte. Também englobam no inventário, 
além dos bens e dívidas, os créditos a serem recebidos 
e outras aplicações financeiras. Por meio dele é avalia-
do, enumerado e dividido os bens do autor da herança 
para seus sucessores.
Voltando a explicação, não é transferida a dívida ao 
herdeiro, mas sim o montante líquido, descontado as 
pendências existentes.
Caso a dívida seja maior que os valores em bens da he-
rança, os herdeiros não recebem suas partes, mesmo 
estando em testamento ou não. Porém o excedente 
da dívida é relevado e quitado. Os herdeiros não são 
responsáveis por débitos além do que a herança pode 
pagar.

Caso a dívida seja menor que os bens, então será des-
contado o devido valor e repartido o restante.
Todo o processo é feito judicialmente, portanto é es-
sencial o auxílio de profissionais qualificados como ad-
vogados, contadores ou economistas. Eles contribuirão 
para aumentar seus conhecimentos e habilidades para 
lidar com as adversidades do processo.

 Fonte: Thiago Nigro



ENTRETENIMENTOPra quem gosta de ...
REFLEXÃO

UM BOM LIVRO

UM BOM FILME

RECEITAS 
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SAPIENS – UMA BREVE HISTÓRIA DA HUMANIDADE 
Autor: Yuval Noah Harari
O livro escrito em linguagem simples, direta e sem rodeios traz um tema interessantíssi-
mo.  Trata-se de um estudo da história da humanidade, com um conteúdo perturbador, 
atribuindo ao leitor questionamentos sobre valores, comportamentos, crenças e o fu-
turo da humanidade.
O trabalho desperta para uma reflexão sobre a origem do Homo sapiens e o prejuízo 
que a espécie causou e continuará causando na interação com a natureza.
Retrata a evolução desde a Idade da Pedra até a Revolução Tecnológica e Política, no 
mundo atual. 
Fonte: Blog Os Livros – Eduardo Andrade (Aposentado ECOS)

A CABANA
Direção: Stuart Hazeldine
Gênero: Drama
Um homem vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca 
foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encon-
trados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um cha-
mado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai receber uma lição de vida.

“Ser rico é ser feliz com o que temos

Apesar de não estarmos conscientes disso, o nosso desejo de mais, seja no mate-
rial ou emocional, é a principal fonte de nossas preocupações e desapontamentos. 
Quando aprendemos a viver com pouco e aceitando tudo que a vida nos oferece 
no momento, podemos alcançar uma vida mais equilibrada e reduzir a tensão e 
stress. 
Entender que já temos todo necessário para atingir a paz interna e felicidade é um 
ensinamento que traz tranquilidade na caminhada e evita a ansiedade e desgaste 
incessante de sempre achar que a felicidade está logo ali na frente, mas nunca 
aqui.”
Fonte:eusemfronteiras

Para fazer essa conserva de cebolas você vai precisar de:
1 cebola vermelha média, em fatias finas 
1/2 xícara de vinagre de maçã 
1 xícara de água morna 
1 colher de sopa de açúcar 
1 1/2 colheres de chá de sal

Instruções de como fazer:
Misture o vinagre, a água, o açúcar e o sal em uma tigela média. 
Misture até que o açúcar e sal estejam totalmente dissolvidos.

Acomode as cebolas roxas(ou rosas) cortadas em rodelas
em um pote de vidro, e por último a mistura de temperos.
Tampe bem.
Fonte:Pinterest

Conserva de cebolas
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Parabéns!
ANIVERSARIANTES

01/mai
02/mai
02/mai
04/mai
04/mai
04/mai
06/mai
06/mai
06/mai
09/mai
09/mai
10/mai

Luiz Santos Marques de Souza
Dalva Oliveira Cardoso
Oscar Freitas Marengo
Goldwyn Schmidt Pereira Lopes
Luiz Vaqueiro Maturino
Norma Mascarenhas Moyses Oliveira
Geceilda de Jesus Soares
Marcos Eduardo Brito Colares
Mauro Guimaraes Pereira
Augusto Cesar B. Mendes de Araujo
João Carlos Carvalho
Romualdo Jose dos Santos

                 APOSENTADOS - MAIO

                 APOSENTADOS - JUNHO

                 PENSIONISTAS - MAIO

                 PENSIONISTAS - JUNHO

13/mai
15/mai
16/mai
16/mai
17/mai
18/mai
18/mai
19/mai
22/mai
23/mai
24/mai
24/mai

25/mai
26/mai
26/mai
27/mai
27/mai
27/mai
28/mai
29/mai
29/mai
30/mai

Marisa da Rocha Monteiro
Gilson Oliveira Sampaio
Moacyr da Silva Oliveira
Walter Lessa Costa
Manuel Jorge da Encarnacão
Eurico Venancio de Oliveira
Mario Augusto Filgueiras
Maria Cristina da Silveira
Flavio Silva Rodrigues
Orlando Gurgel Almeida
Nilton Alves de Sant’anna
Wilton Bastos de Queiroz

Valdomiro Costa Santos
Edson Eden dos Santos
Itamar Francisco dos Santos
Cecilio dos Santos
Paulino Talo
Wilma de Sant’anna Weydt
Maria Angelica dos Santos Castro
Aldemir Dias Cunha
Democrito Wenceslau da Silva
Jose de Souza Santos

02/jun
03/jun
04/jun
06/jun
07/jun
08/jun
09/jun
10/jun
11/jun
11/jun
12/jun
14/jun

Alvaro Manoel R da Costa Pontes
Antonio de Quadros Andrade
Jose Gomes de Menezes Filho
Manoel Fernando Carraro
Sebastiao Vicente Zanon
Antonio Haroldo Falcao de F.borja
Araci dos Santos Correia
Mauricio Batista da Costa
Manoel Otaviano de Sa
Maria Guimaraes de Sant’ana
Jaci Neves Teixeira
Rosana Abreu G. de Barros Caldas

15/jun
15/jun
16/jun
17/jun
17/jun
19/jun
19/jun
21/jun
21/jun
22/jun
22/jun
23/jun

Raimundo Conceicao F.dos Santos
Tobias Campos de Abreu
Edelzuita Pinheiro de Matos
Jose Clovis Cordeiro de Carvalho
Vilma Almeida Alves Bernardini
Fernando Antonio Azevedo M Prestes
Romeu de Souza Protazio
Julival Evangelino Santos
Raimunda Maria de Rosa Silva
Eziquiel Ramos de Oliveira Neto
Joao Batista Matos Sampaio
Sergio Pedro Pruja

Maria Cristina Rodeiro de Farias
Antonio de Jesus Ii
Marta Pinto Malvar
Joel do Carmo
Gilson Alves Ferreira
Ada Conceicao de Araujo Rastelli
Antonio Miguel Novaes
Maria Luiza Ribeiro Souza
Paulo Galvao Silva
Pedro Gomes da Silva
Jair Martins Florencio

24/jun
25/jun
25/jun
26/jun
27/jun
28/jun
28/jun
29/jun
29/jun
29/jun
30/jun

01/mai
02/mai
03/mai
04/mai
05/mai
07/mai
09/mai
10/mai

Margarete Oliveira de Sousa
Ilse Regina Pimentel Moura
Isaura Barroso D’araujo
Zarie Safe Dumet e Souza
Gicelma Santana de Souza Brito
Shirley Fiorani Vizentin
Ana Gloria da Silva Camara
Josefa Maria dos Santos

11/mai
12/mai
16/mai
16/mai
16/mai
17/mai
18/mai
20/mai

22/mai
22/mai
24/mai
25/mai
28/mai
29/mai
30/mai

Helena Maria Silva Habel
Maria Catiana de Jesus
Mª Odete Freitas de Paula Lopes
Maria Rabczynska Dantas
Mariaulda da Cunha Lima Carvalho
Anna Candida Alves P Ribeiro
Celia Aparecida Pereira Ferreira
Maria Elida Guedes

Ana Joaquina do Rego Pereira
Maria Fonseca Matos
Thelma Auxiliadora O D. de Lima
Maria Helena Diniz Lourenco
Maria de Lourdes Oliveira Lago
Maria Suely de Oliveira Alves
Yara Barroso Magalhães

02/jun
03/jun
03/jun
03/jun
04/jun
05/jun
06/jun
09/jun

Julia Kompinsky Gurski
Dalva Reis Carvalho
Marlene Dias de Almeida Santos
Rubens Guimarães Louback
Diogenes Teixeira Dias
Israelita da Silva Santos
Nelita Coelho Miranda
Araci dos Santos Correia

10/jun
12/jun
13/jun
13/jun
13/jun
14/jun
15/jun
22/jun

22/jun
25/jun
28/jun
28/jun
29/jun
29/jun
30/jun

Ermangene Tereza Baldo Marelli
Silvia Helena Keslau Pinto
Maria de Lourdes M. Figueiredo
Maria Lidia Andrade Beirão
Vivaldina da Silva Rodrigues
Sandra Maria Luna P. dos Santos
Josefa Vitor Noronha
Nilse Marcelo Belem Teixeira Coelho

Sadja Samara Silva De Jesus
Maria De Fatima Da Silveira Neeser
Juvancira Maria De Souza Silva
Marialva Machado Da Silva Pinto
Marilde Menezes Ribeiro
Pedro Adirce Pinto
Carmem Delgado Fagundes

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

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


