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EDITORIAL
Diante de um evento tão importante para nossa entidade, a
Diretoria Executiva decidiu dar exclusividade na Revista deste
bimestre à Festa dos 35 anos da ECOS. Primeiro porque é muito
bom prestigiar esse evento que é um marco no nosso sistema.
Segundo, porque gostaríamos de dividir essa alegria com todos
os participantes e assistidos que não puderam vir a Salvador
participar da festa.
Nas mensagens de Jussara Salustino, Tiago Villas-Bôas e Dr. Angelo Calmon de Sá, dá para sentir o quanto a ECOS foi e continuará sendo importante na vida dos seus participantes e assistidos.
O clima de congraçamento e alegria contagiava todos os presentes durante e depois da festa pois muitos foram as mensagens
e depoimentos positivos. É muito bom saber que uma entidade
como a ECOS com tanta peculiaridade, tem as pessoas como
peça principal no dia a dia da sua existência.
Que venham muitas outras significativas comemorações da
nossa querida entidade.
Felicidades a todos os participantes, assistidos e familiares!
Katia Dumaresq
Comunicação ECOS
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PREPARATIVOS
A comemoração dos 35 anos tinha que ter “A FESTA” com tudo de bom para os associados da ECOS. Neste sentido, toda
a entidade, dirigentes e colaboradores, colocaram um toque de amor neste evento, porém a mão na massa ficou por
conta de Jussara, a Diretora Presidente e de Suzana, Graziela, Núbia e Tobias, membros da Coordenadoria de Seguridade. Essa equipe pensou nos mínimos detalhes e promoveu um dos eventos mais bonitos e emocionantes para festejar
essa data tão especial para a NOSSA ECOS.
Com objetivo de mostrar a ECOS “in loco” e apresentar todos os seus colaboradores aos participantes e assistidos, foi
elaborado um vídeo que foi apresentado durante a cerimônia.
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O ano de 2017 teve um significado especial para nós, quando comemoramos o aniversário de 35 anos da ECOS, coroado com uma linda celebração
realizada no dia 07 de dezembro onde participaram mais de 400 pessoas.
Nosso sentimento maior foi de alegria plena não só pela beleza da festa preparada com muito esmero, mas fundamentalmente pela alegria estampada nos rostos das pessoas, na satisfação de encontrar os colegas. Um momento de verdadeiro congraçamento. As fotos traduzem isso claramente.

Cientes de que a história dessa gloriosa entidade é resultado de uma
construção permanente e ininterrupta de todos aqueles que acreditam que a
força do conjunto é mais do que a soma de interesses individuais, os parabéns mais eloquentes vão para a todos os participantes, foco principal da
gestão da ECOS, pessoas que depositaram toda a sua credibilidade quanto à
garantia de seu futuro.
Nessa oportunidade agradecemos mais uma vez ao seu idealizador
Dr. Angelo Sá, a todas as patrocinadoras na pessoa de seus Dirigentes, e aos
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal pelo constante apoio recebido.
Ao longo desses 35 anos, muita coisa mudou no mundo e em nosso país. Uma coisa, porém, se manteve constante, ano após ano: a solidez da nossa ECOS!
Um elemento que se introduz na vida da ECOS, o profissionalismo com que vem sendo administrada através de
gerações de dirigentes e funcionários que fazem funcionar tão bem ao longo desses 35 anos. Junto com o conceito
de profissionalismo vêm os de dedicação e atitude no plano individual, treinamento e capacitação no nível operacional e, principalmente, foco e alinhamento estratégico da fundação como um todo, que resultam em evolução
e aguardando com muita fé o ano de 2018.
O que esperamos para 2018? Confiantes de que estamos fazendo o melhor para minimizar os impactos negativos de uma economia combalida. Estamos vivendo um momento desafiador no Brasil. O escondido está sendo
revelado, e isso não se refere apenas à situação político econômico social, mas a cada um de nós. A forma como
reagimos a esse momento revela também nossas sombras. Isso não é ruim. Só podemos limpar a sujeira que
enxergamos. Enquanto nos ocupamos em apontar a escuridão lá fora. Nos outros. Na política. Naqueles que atacamos por pensarem diferente de nós, deixamos de agir e transformar o que nos cabe. Nós mesmos.
Pense que cada um de nós tem dons e habilidades que servem ao todo. Uns tem uma mente clara e ótimas
ideias, outros são ágeis em encontrar soluções criativas. Uns sabem usar agulhas para curar, outros tem um dom
da oratória. Uns amam estar em grupos e iniciar movimentos que se expandam, outros preferem ficar no jardim
cuidando de uma única sementinha.
O momento requer que cada um de nós descubra seu dom e o coloque a serviço do todo.
Precisamos evitar a armadilha de sermos sugados por uma ilusão coletiva que diz que o nosso destino está nas
mãos de alguém, que não nós próprios.
Enquanto ficamos aguilhoados pela revolta, reclamando, atacando uns aos outros, alimentando essa onda que
causa angústia e medo, deixamos de fazer a única coisa que poderia ser verdadeiramente revolucionária.
Uma única vela acesa rompe a escuridão.
Onde quer que esteja, faça o seu melhor.
Pare de desperdiçar sua energia julgando, polarizando, atacando. Isso não resolve. Apenas aprofunda esse véu de
separatividade e cega todos nós. Essa é a única tentativa da sombra de nos afastar de nós mesmos.
Temos um poder imenso e tudo pode se transformar se formos sábios e corajosos para fazer a única coisa que nos
cabe.
Continue contando conosco! Vida longa à ECOS e a todos os participantes!
Feliz 2018
Jussara Carvalho Salustino
Diretora-Presidente
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“Sem sombra de dúvida, essa foi a melhor festa que a ECOS promoveu.
A Diretoria Executiva e seus colaboradores estão de parabéns. Foram
muito felizes na escolha do local, na decoração, comida, bebida, nos mínimos detalhes de muito bom gosto, com certeza, a melhor festa até hoje.
O ambiente de alegria e confraternização estava mais forte e dava para sentir
o prazer e satisfação de todos. Fiquei muito feliz com a alegria das pessoas e
especialmente de muitos que vieram até mim, para agradecer e externar que
gostariam de saber mais da história da ECOS - ainda penso em escrever essa
história.
Recebi muito carinho e fiquei sensibilizado por algumas pessoas, especialmente de viúvas de amigos do banco, que demostraram um grande apreço
e gratidão a minha pessoa. Gostaria de destacar especialmente: Gioconda
Freitas da Silva Navarro, esposa de Sr. José Trindade Navarro e sua filha e D.
Maria Lucia de Mattos Carneiro da Rocha, esposa de José Carlos Carneiro da
Rocha (Cacá) que também estava acompanhada da filha.
A minha preocupação quando criei a ECOS, foi a de propiciar uma aposentadoria digna aos funcionários do Banco, e hoje sinto a alegria e o sentimento de dever cumprido, de objetivo alcançado através desse carinho e alegria
que recebo dos participantes e assistidos da ECOS e isso é muito importante para mim, sentir essa satisfação e
felicidade das pessoas beneficiadas por aposentadorias e pensões dignas.
A ECOS é um bem extremamente precioso para todos nós, sendo a condução e dedicação dos dirigentes atuais e
antecessores e funcionários, de fundamental importância para continuação e perpetuação da entidade.
O Espírito Santo me iluminou para cumprir o que deveria fazer na condição de ser grande benfeitor dos funcionários do Banco com a criação da ECOS. Tenho muito orgulho em ter criado a ECOS por duas razões:
A primeira foi em atender um desejo antigo de Miguel Calmon que havia criado uma caixa de aposentadoria na
qual os funcionários do Banco poderiam se aposentar sem haver contribuído. Com certeza lá adiante não haveria
dinheiro para esse benefício e isso me intrigava.
O outro motivo foi a promulgação da Lei que implantava a Previdência Complementar no País com regras e estudos adequados para esse fim. Lei que tive o prazer de contribuir quando estive ministro da Indústria e Comércio
do Governo Ernesto Geisel e que tenho como um marco da previdência complementar. A partir daí, começamos
a idealização da ECOS com estudos, criação do Estatuto e Regulamento do Plano de Benefícios.
Finalmente, fazer parte dessa belíssima história que já conta com 35 anos, muito me orgulha e alegra. “
Angelo Calmon de Sá
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“Os 35 anos da Fundação ECOS foi a consagração de um projeto de sucesso
que fez e faz muita gente feliz. Isto é resultado de um conjunto de ingredientes: envolvimento dos participantes, empenho da equipe de funcionários,
estratégia assertiva da Diretoria e alinhamento do Conselho.
A Festa de 35 anos foi irretocável, podia-se notar a felicidade no semblante de
todos que participaram do evento.
Foi uma noite extremamente agradável, feita com muito carinho pela equipe da
ECOS, onde todos os cuidados e detalhes foram observados para se fazer uma festa que, de fato, representasse a importância deste momento. Acho que a missão
foi cumprida. Agora é olhar para frente, pois 2018 nos aguarda.”
Tiago Novaes Villas-Bôas
Diretor Administrativo Financeiro

A RECEPÇÃO
O evento foi realizado no Cerimonial Cunha Guedes no bairro da Vitória em Salvador/BA. Ao chegar ao local,
os convidados eram recepcionados pelas meninas da Coordenadoria de Seguridade que com a simpatia de
sempre, davam as boas vindas e levavam cada convidado a mesa.

ANJO PROTETOR ECOS
Há época da criação da ECOS, para estimular a campanha de adesão, foi criado uma
mascote especial que atenderia ao propósito de proteger e dar segurança aos participantes que por vontade própria, faziam suas inscrições no início da Entidade. Daí surgiu o ANJO PROTETOR ECOS que até hoje cumpre seu papel e é estimado por muitos
participantes.
Por este motivo, para a nossa comemoração dos 35 anos, a comissão organizadora da
festa, decidiu convidar o artista plástico baiano, Marcus Viana, a reproduzir o ANJO
PROTETOR conforme a campanha de adesão e presentear aos participantes e assistidos que estivessem presentes a festa. Esse mimo teve uma grande aceitação e repercussão.

“O Anjo para mim, e acredito que para todos nós, é representado por esta comunidade, que nos traz
felicidade, transparência, reflexão e dias melhores para toda essa equipe da Fundação. ”
Gilberto Rosa - Aposentado, Salvador
“Como uma boa geminiana curiosa abrir a embalagem da lembrança de imediato. E para minha surpresa era um lindo Anjo!!!
Naquele momento eu falei para Deus: obrigada por continuar
ao meu lado, pois só o Sr. conhece o meu coração. Coloquei
o Anjo em destaque na estante de meu quarto para que toda
manhã ao olhar para ele meu ânimo seja renovado. Parabéns
família ECOS!”
Selma Coutinho dos Reis - Ativa, FUNBECO

“Este é o meu Acróstico para ECOS uma
homenagem referente pela passagem
dos 35 anos de sua existência.
Es o nosso Anjo bom e verdadeiro
Companheira do dia a dia
O tempo todo o ano inteiro
Sempre nos dando segurança e alegria”
Ruy Micucy - Aposentado, Salvador
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A BENÇÃO
Padre Luiz, convidado por Dr. Angelo Calmon de Sá, foi muito feliz quando na sua fala
antecedendo a benção, falou que a ECOS nasceu de uma experiência Natalina e de 35
anos de trabalho honesto de referência feito por pessoas comprometidas. “Esse é um
momento histórico de celebração de uma bela festa. A benção é a ação de Deus na
história da nossa vida. Vida sem celebração não tem sentido. Que possamos celebrar
muitos anos mais e pedindo a proteção de Nossa Senhora e todos os Santos, vamos
rezar uma Ave-Maria”.
Neste momento, todos juntos pediram a proteção de Nossa Senhora, rezando, ao som do sax.
Em seguida Pe. Luiz abençoou a todos e a instituição.
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A SOLENIDADE
Momento de agradecer, renovar, comemorar, confraternizar e felicitar o grande marco da nossa fundação. Trinta e cinco anos de muitas alegrias para seus
participantes e assistidos que são o objetivo da Nossa ECOS, foram bem apresentados nas falas dos dirigentes e patrocinador.
A mestre de cerimônia, Marisa Bravi, entusiasta do sistema e parceira da
ECOS, abriu a cerimônia dando boas-vindas a todos os presentes e convidando incialmente, Jussara Salustino, nossa Diretora Presidente a dar a sua mensagem.
Jussara, na emoção de seu discurso, registra pontos importantes do objetivo
da entidade, da gratidão pela existência da ECOS, da missão cumprida:
”Nesta noite plena de significado para nós, quando comemoramos o aniversário de 35 anos da ECOS, nosso sentimento maior é de alegria, plena e
incondicional, de estarmos aqui todos juntos, reafirmando a nossa confiança
na Fundação a continuar prestando os bons serviços.
Cientes de que a história dessa gloriosa entidade é resultado de uma construção permanente e ininterrupta de todos aqueles que acreditam que a força
do conjunto é mais do que a soma de interesses individuais, os parabéns
mais eloquentes vão para a todos os participantes, foco principal da gestão
da ECOS, pessoas que depositaram toda a sua credibilidade quanto à garantia de seu futuro. ”
Em seguida, foi a vez do nosso Diretor Administrativo Financeiro, Tiago Novaes Villas-Bôas, a dividir palavras de carinho, gratidão e alegria:
“Para mim é um motivo de grande prazer poder fazer parte desses 35 anos
da Fundação ECOS. Eu queria primeiro agradecer aos funcionários da ECOS,
uma equipe preparada, experiente, comprometida e que sem eles nós não
teríamos tido o sucesso que temos, que a Diretoria tem, que é muito importante essa equipe experiente. E em relação a equipe, meu especial agradecimento a colega Jussara Salustino e ao conselho Deliberativo. Não posso deixar de agradecer a Dr. Angelo Calmon de Sá que foi quem me convidou para
estar aqui na Fundação e dizer que uma das minhas motivações é de não
frustrar as expectativas dele no momento em que me contratou para exercer
minha atividade de Diretor Administrativo Financeiro da Fundação ECOS. Por
fim queria agradecer a minha esposa Cristiane, minhas filhas Letícia e Mariana, que me dão o amor, carinho e a força necessária para dar significado a
tudo isso que a gente vive no trabalho e na vida. Todos agradecidos e gostaria
de desejar um final de ano de muito sucesso e muita saúde. Vamos celebrar
e aproveitar essa linda Festa. ”
Por fim, Dr. Angelo Calmon de Sá, apresentou palavras de agradecimento aos participantes:
“Queria aqui registrar que a coisa mais importante que a ECOS tem, são os
seus participantes, sem eles a ECOS não iria existir. Há 35 anos atrás houve
uma adesão maciça dos funcionários do banco, mais de 95% dos funcionários
do Banco aderiram e acreditaram na ECOS. O papel do participante foi fundamental, sem ele, sem essa coragem, se não tivessem acreditado naquele
momento, a ECOS teria desaparecido. Então, eu quero com isso, destacar, a
importância do papel de vocês participantes à existência da ECOS. Mais, acima de tudo, eu agradeço ao Nosso Senhor porque no fundo ele é o grande
responsável pela ECOS e pelo seu sucesso. ”
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“A ECOS, representada pela Diretoria Executiva, está de parabéns pela linda festa promovida em comemoração dos 35
anos de existência da nossa querida entidade, primorosa organização que contagiou a todos os presentes e contribuiu para
o clima de grande congraçamento. Em resumo, a festa foi irrepreensível. Como associado da ECOS desde a sua fundação,
fico muito feliz em ter participado de comemoração tão significativa para todos nós! ”
Edilson Lauria - Presidente do Conselho Deliberativo

“Aos Amigos da ECOS, A vida nos proporciona momentos
emocionantes e inesquecíveis. Obrigado pela atenção e
dedicação que recebi de todos vocês da ECOS. Foi muito
bom. A vocês meu agradecimento. Desejo-lhes um feliz
natal e próspero ano novo! ”
Rosa Maria Soares Costa, Pensionista – Taubaté/SP

“Queremos agradecer todo o carinho que recebemos. Uma festa como a que foi oferecida, só pode ter sido feita
com muito amor, pelo caloroso acolhimento, pela beleza, pela elegância, por tudo o que nos transportou para
o que foi parte integrante da vida de quase todos os participantes. A própria música foi escolhida com emoção
crescente uma vez que foi abrangendo desde as idades mais antigas até as mais modernas. Pegou a todos e, isso,
graças à sensibilidade dos organizadores que se esmeraram em tudo. Só parabenizá-los é pouco. Junto com os
parabéns, vai a nossa gratidão, e os agradecimentos pelo encanto desse encontro.”
Marta Paone de Goes Calmon, Angélica Maria Sens, Berneta Franco – Pensionistas – São Paulo/SP

“A ECOS para mim é a nascente de um rio que percorre vários caminhos, cuja as nascentes são bem cuidadas que chegam aos nossos
lares.” Gilberto Rosa - Aposentado Salvador/Ba
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O BRINDE
Em seguida foi lida a mensagem “O Natal é você”, do Papa Francisco e por fim todos foram convidados a se levantarem e a brindar os 35 anos da nossa querida ECOS cantando em coro os parabéns!
A partir deste momento, o DJ Eraldo iniciou uma turnê musical no tempo desses 35 anos, empolgando os presentes a curtirem o som e a confraternizar também na dança com alegria e muita disposição.
A pista de dança estava lindamente ornada com uma plotagem da logomarca dos 35 anos da ECOS.

“Desejo expressar minhas felicitações pelo brilho e organização que marcaram a nossa confraternização
deste fim de ano de 2017 incluindo os 35 anos de êxito da nossa fundação. Ressalto a feliz escolha pelos
eventos com que celebramos a nossa festa com cumplicidades, todas as marcantes pela beleza, organização
e bom gosto, as quais vão se fixar em nossa memória para sempre.
Daqui do Rio de Janeiro remeto meus agradecimentos a todos que integram essa eficiente e competente
organização e exalto a confraternização com que encerramos com êxito o ano presente.
Frederico L G Padilha – Aposentado – São Paulo/SP

O COQUETEL E O JANTAR
O renomado Buffet Martinelli, foi impecável
tanto na decoração, quanto no serviço dos
canapés, bebidas e do maravilhoso jantar.

10
ECOS

“Quando se predispõe a fazer algo, com amor, carinho dedicação e competência só tinha que dar o que vimos
na nossa festa de confraternização pelos 35 anos da ECOS. Local maravilhoso com decoração ´impecável,
pensando em todos os detalhes, não faltando nada que se pudesse reclamar, projeção de diversos momentos
de festas anteriores (inclusive relembrei dos 25 anos com a foto com o Dr.Angelo).
A benção do padre, foi pensada bem como a ave Maria tocada na solenidade. Se não bastasse tudo isto a
fartura dos comes e bebes bem planejada pelo Bufet altamente selecionada.
Finalmente culminou com a sensibilidade da nossa Presidente Jussara que nos ofertou um singelo Anjo da
Guardas como símbolo hoje da nossa querida ECOS.
É com atenção especial que parabenizo todos aqueles que laboriosamente trabalharam pelo sucesso deste
grande evento, como também quero deixar registrado que me sinto orgulhosa em participar desta nossa
Organização. “ Wilma Bernadini, Aposentada – São Paulo/SP

A maturação histórica de uma quimera
A realidade triunfal dessa Jovem Instituição, a nossa
ECOS, que dá ensejo a esta meritória comemoração, tal
a exuberância de suas realizações, no decurso desses 35
anos, repleta de amor e de comprometimento com seus
objetivos, requer, que façamos uma valiosa reflexão em
torno de magníficas citações colhidas do passado, a fim
de não nos omitirmos em relação à fatos históricos, que,
sem dúvida, deram origem ao “embrião premonitório” de
seu presente.
Quero falar-lhes do Notável Baiano Professor Catedrático
Miguel Calmon, carinhosamente chamado de Dr. Miguel”,
que, nos idos de 1959 à frente do Banco Econômico, guiado pela sua admiração para os fatos relativos à “Organização Racional do Trabalho”, somada à sua perene preocupação com o bem estar dos Funcionários que serviam ao banco, e que, fatalmente, iriam
transformá-lo num “empresa Modelar”, buscara Pessoas e Instituições especializadas, e, antecipandose às práticas “organizacionais” daquela época, promoveu a criação da Fundação Banco Econômico,
FUNBECO, que, de súbito, garantia “Aposentadoria Integral” aos seus Funcionários.
Lê-se, em inúmeros Artigos, que, “a consciência de responsabilidade social de Dr. Miguel”, quem não
teve a honra de conhecer, mas, sou grande admirador de sua história, “era bem mais ampla, não se limitando às ações endógenas, mas sobretudo, àquelas voltadas para o Desenvolvimento Social da Bahia
e do Nordeste”. “Educador nato, dedicava grande importância à qualificação profissional dos empregados do Banco, tornando-os diferenciados no Mercado de Trabalho”.
É bom frisar, que esse revolucionário acontecimento, precedeu, até mesmo, à Promulgação da Lei
Orgânica da Previdência Social, que veio a ocorrer em Agosto de 1960, no Governo de Juscelino Kubitscheck.
Quis o destino, que, quase 30 anos mais tarde, a situação da previdência privada, foi consolidada no
Brasil, com a Regulamentação dos Fundos de Pensão, pelo Ministro Angelo Calmon de Sá, nosso prezado Dr. Angelo, Sobrinho do Dr. Miguel, de quem recebeu um grande legado de Respeitabilidade, e de
Fé de Ofício.
Finalmente, acho que fica bastante evidente, que a nossa ECOS, nascida em 1982, pela vontade e
perseverança de Protagonistas Ilustres da História do Econômico, capitaneados pelos Respeitáveis Senhores Angelo Calmon de Sá, Ziltelman de Oliva, Paulo Maciel, e tantos outros merecedores de nossos
aplausos, foi resultante de uma longa Maturação Histórica de algo que parecia “utópico”, mas conduzida, sequencialmente, por Pessoas de Moral ilibada, e Fantásticas Equipes, tornou-se uma IMBATÍVEL
FABRICA DE FAZER FELICIDADE.
Carlos Sales, Aposentado Salvador/BA
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CONFRATERNIZAÇÃO NA OUTRAS CIDADES
Como de costume, a Diretoria Executiva da ECOS promoveu os encontros de final de ano em Recife, Rio
de Janeiro e São Paulo. E como não poderia deixar de ser, esse foi mais um ano de muita adesão aos
eventos com a alegria e animação de sempre.
A primeira cidade a confraternizar, foi São Paulo no dia 25 de novembro em um almoço no restaurante Baby Beef Morumbi. Prestigiaram o evento, 77 pessoas entre assistidos e acompanhantes. Como
acontece todo ano, a coordenadora do núcleo APECOS-SP, Vilma Bernardini sorteio brindes e distribuiu
cestas natalinas patrocinadas pela Associação e confeccionadas por ela com muito carinho.
No dia seguinte, 26 de novembro, foi a vez de confraternizar com os assistidos do Rio de Janeiro. O encontro foi realizado no Restaurante do Windsor Excelsior Hotel e contou com a presença de 58 pessoas.
A coordenadora do núcleo APECOS-RJ, Wilma Weydt, distribuiu brindes entre os presentes e sorteou
um “Tablet” e um “Smartphone”.
Já o evento de Recife, que aconteceu em 12 de dezembro, contou com a presença de 52 pessoas no
almoço no Restaurante Spettus Steak House. Também neste núcleo APECOS-PE, a coordenadora Laís
Gomes distribuiu brindes entre os presentes.
Recife

Rio de Janeiro

São Paulo
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