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PREVIDËNCIA COMPLEMENTAR

Que o amor renove suas energias 
para um ano de realizações!
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Com o final de ano acontecem as festas e confra-
ternizações e a esperança no ano sempre melhor. 
A esperança é o mote de todos, seja qual for a 
época, ela nos motiva a trilhar caminhos diferen-
tes, abrir novos horizontes e nos mover na vida. É 
nesse espírito do novo que trilhamos nossos pla-
nos e projetos para você, participante e assistido 
da ECOS que acompanha dia a dia a evolução da 
nossa entidade.

Em dezembro registramos as confraternizações 
nos quatro núcleos: São Paulo, Rio de Janeiro, Re-
cife e Salvador, bem como as colunas de dois que-
ridos assistidos: Ruy Micucci e Carlos Sales.

Ainda em dezembro o Conselho Deliberativo apro-
vou o Orçamento Anual e as Políticas de Investi-
mentos dos planos administrados pela ECOS.

A partir de janeiro será retomado o Programa 
Mais Conectados.

Os Perfis de Investimentos do Plano CD sofreram 
alteração facilitando o acompanhamento da ren-
tabilidade dos mesmos.

Também em janeiro iniciamos uma campanha 
para redução de impressão e desta vez o foco é a 
revista Tempo ECOS, confira. 

Na seção de Entretenimento, confira a reflexão, as 
dicas de filme e livro.  

Por fim, registramos os aniversariantes de janeiro 
e fevereiro.

Katia Dumaresq
Comunicação ECOS
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MENSAGEM

MENSAGEM DA DIRETORIA

Chegamos ao final de mais um ano, um ano bastante turbulento no campo 
da política com uma disputa eleitoral complicada e tensa. Uma campanha 
pobre de debates sobre os verdadeiros problemas do Brasil, mas cheia de 
ódio e segregação. 

A persistente crise da economia e a crescente insegurança sobre os rumos 
da política econômica do País não impediram as companhias brasileiras de 
continuarem reforçando suas estruturas de governança corporativa ao lon-
go desses anos. O ambiente de negócios mais desafiador influenciou, para o 
bem, as práticas de governança nas companhias brasileiras, incluído os Fun-
dos de Pensão. Nesse cenário, a nossa ECOS conquistou o SELO de Autor-
regulação em Governança de Investimentos. Obter uma certificação como 
esta, que exige uma rigorosa análise de aderência às melhores práticas de 
governança, é o resultado e uma chancela da qualidade e do intenso traba-
lho desenvolvido nos últimos anos, para o aprimoramento dos processos de 
investimentos da entidade.

Enfim, sobrevivemos e apesar de tudo, a esperança volta as nossas casas. 
Desejamos que o nosso país encontre sua verdadeira vocação, que o novo 
governo se sensibilize com as necessidades da população, fazendo com que 
as desigualdades sejam cada vez menores.

Que as vitórias alcançadas neste ano sejam apenas sementes plantadas, 
para serem colhidas e espalhadas com amor e gentileza no ano de 2019. 

FELIZ ANO NOVO!!!!

DIRETORIA EXECUTIVA ECOS

03 | ECOS | 2018
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ECOS INFORMA

MÊS DATA DO 
CRÉDITO

DIA DA 
SEMANA

JANEIRO 31 QUINTA-FEIRA
FEVEREIRO 28 QUINTA-FEIRA
MARÇO 29 SEXTA-FEIRA
ABRIL 30 TERÇA-FEIRA
MAIO 31 SEXTA-FEIRA
JUNHO 28 SEXTA-FEIRA
JULHO 31 QUARTA-FEIRA
AGOSTO 30 SEXTA-FEIRA
SETEMBRO 30 SEGUNDA-FEIRA
OUTUBRO 31 QUINTA-FEIRA
NOVEMBRO 29 SEXTA-FEIRA
DEZEMBRO
ABONO ANUAL

30 SEGUNDA-FEIRA

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE
BENEFÍCIOS DA ECOS 2019

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES
AUTOPATROCINADOS 2019

MÊS DATA DO 
CRÉDITO

DIA DA 
SEMANA

JANEIRO 25 SEXTA-FEIRA
FEVEREIRO 25 SEGUNDA-FEIRA
MARÇO 25 SEGUNDA-FEIRA
ABRIL 25 QUINTA-FEIRA
MAIO 24 SEXTA-FEIRA
JUNHO 25 TERÇA-FEIRA
JULHO 25 QUINTA-FEIRA
AGOSTO 23 SEXTA-FEIRA
SETEMBRO 25 QUARTA-FEIRA
OUTUBRO 25 SEXTA-FEIRA
NOVEMBRO 25 SEGUNDA-FEIRA
DEZ/ABONO ANUAL 04 QUARTA-FEIRA
DEZEMBRO 23 SEGUNDA-FEIRA

CALENDÁRIOS 2019
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Aprovação do
Orçamento 2019

O Conselho Deliberativo da ECOS, no uso das 
suas atribuições estatutárias, com funda-
mento no artigo 40 do Estatuto, tendo exa-
minado a Proposta Orçamentária apresenta-
da pela Diretoria Executiva para o exercício 
financeiro de 2019, aprovou o Orçamento 
Geral dos planos administrados pela Funda-
ção ECOS na 273ª Reunião Ordinária do Con-
selho Deliberativo, de 20/dez/2018.

Aprovação Política de
 Investimentos 

2019-2023

O Conselho Deliberativo da ECOS, no uso das 
suas atribuições estatutárias, com fundamen-
to no artigo 40 do Estatuto, tendo examinado 
as Políticas de Investimentos dos Planos BD, 
CD e PGA, elaboradas pela Diretoria Executi-
va para os exercícios de 2019 a 2023, baseada 
no artigo 19 da Resolução CMN nº 4.661, de 
25/05/2018, aprovou os referidos documen-
tos na 273ª Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo de 20/dez/2018.

As Políticas de Investimentos encontram-se 
disponíveis no site da ECOS, na opção PLANOS.

REVISTA TEMPO ECOS DIGITAL

Você tem interesse em receber a Revista Tempo ECOS na forma 
digital?

Atualmente estamos ficamos cada vez mais digital e a preocu-
pação com a sustentabilidade do meio ambiente está em todas 
as famílias e empresas com responsabilidade socioambiental. 
Por isso a Fundação ECOS tem adotado medidas que incenti-
vam reduzir impressões como acontece há mais de dois anos, 
com a relatório anual e contracheques de assistidos. 

Desta vez, trazemos a possibilidade do participante e assistido 
receber a Revista Tempo ECOS por meio digital. Para isso, basta 
fazer contato com a Central de Atendimento ECOS e registrar 
seu interesse. 

PROGRAMA MAIS CONECTADOS

Em 2019 continua o programa Mais Conectados com a condução de Núbia Souza, que promove a inclu-
são digital para participantes e assistidos de Salvador que tenham interesse em utilizar as ferramentas e 
aplicativos através da Oficina de Smarthphone.  O conteúdo da Oficina será focado nas funcionalidades do 
celular, baixa e utilização de aplicativos e mídias sociais como Facebook, Instagram e WatsApp. 

Os interessados podem fazer inscrição com a Central de Atendimento ECOS (0800-721-2600).
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Confraternizações

As confraternizações de final de ano da Fundação ECOS, 
costumam ser momentos importantes de encontros de 
amigos e conhecidos de longas datas. Para os dirigentes 
e funcionários, é muito gratificante acolher a todos e sen-
tir a alegria das pessoas em estar participando com tanta 
empolgação.
Como de costume, os eventos ocorreram nas cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife e sempre com 
o apoio logístico dos representantes dos núcleos APECOS 
nestas cidades.

Em todos os eventos, a presidente Jussara Salustino e o 
diretor administrativo-financeiro, Tiago Villas-Bôas, le-
varam a mensagem de esperança para 2019. Com novo 
governo e melhores oportunidades, contrastando com a 
instabilidade na economia em 2018 e que apesar de toda 
volatilidade e instabilidade política, a boa gestão da ECOS 
continuou obtendo ótimos resultados, desejaram a todos 
boas festas e ratificaram que a dedicação e carinho com 
que cuidam da ECOS, e o compromisso de prover o be-
nefício dos participantes será uma constante também no 
ano que se inicia.

Em 24 de novembro 70 assistidos de São Paulo se encon
traram para um almoço no restaurante Baby Beef Mo-

rumbi com a mesma alegria e empolgação de sempre. Na 
oportunidade, o núcleo APECOS representado por D. Vil-
ma Bernardini, fez uma homenagem muito especial aos 
26 associados com mais de 80 anos de idade, cada um 
recebendo um brinde, a participação deles nos eventos é 
muito significativa, além do tradicional sorteio das cestas 
natalinas, organizado por D.Vilma.

No Rio de Janeiro a alegria e descontração imperou atra-
vés do grupo animado de 53 presentes que se reuniram 
no Windsor Excelsior Hotel em 1º de dezembro. Além da 
confraternização, também comemoraram os aniversarian-
tes do mês.

Em Salvador, a festa aconteceu no dia 4 de dezembro no  
Wish Hotel da Bahia, em um formato diferente do habitu-
al. Começando no final da tarde, as 17h, foi oferecida uma 
ceia para os 193 presentes, que se deliciaram com tantas 
iguarias leves e gostosas. Como de costume, além das pa-
lavras de esperança e felicitações da Diretoria Executiva, 
nosso aposentado Sr. Carlos Sales nos brindou com belo 
discurso, transcrito na próxima página desta edição. 
Na oportunidade, tivemos o privilégio de assistir à apre-
sentação do Coral das Crianças, regido pelo maestro, Ke-
iler Rêgo. O coral é formado por jovens do Bairro da Paz, 

Rio de Janeiro

São PauloRecife
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uma comunidade carente da cidade do Salvador. 
A Diretoria Executiva da ECOS, sempre que possível, tem incentivado e contribuído com projetos sociais que valorizam 
os jovens para torná-los adultos inseridos e responsáveis em suas comunidades e que possam transpor barreiras e 
mudar o seu mundo para melhor. 

Em Recife a confraternização aconteceu no Restaurante Amadeu no dia 13 de dezembro. Foi um almoço especial onde 
50 pessoas se encontraram com muita alegria e animação. 

Este Acróstico, foi inspirado no final do evento em Salvador
por Ruy Micucci 

Eu e todos ficamos encantados
  om mais esta confraternização
  nde todos irmanados
  orridentes, brindamos com emoção.

Quando o coração pulsa mais forte
Carlos Sales 

                                    No último sábado, encontrava-me na  
                                    Associação Atlética, aguardando um “par                   
                                    ceiro”, para umas partidinhas de sinuca,                          
                                    como sempre faço.

Levara comigo, a nossa Revista “Tempo ECOS”, a fim de con-
tinuar a leitura, tal o interesse pelas boas informações, e o 
tempo que dispunha.

Orgulhoso com mais um dos “tentos” alcançados pela nossa 
ECOS, com o “SELO DE AUTORREGULAÇÃO EM GOVERNAN-
ÇA DE INVESTIMENTOS”, fato que abrilhanta a labuta diária 
de nossa maravilhosa Equipe, que já se tornou colecionadora 
de grandes feitos, fui surpreendido por um dos “velhos fre-
quentadores do nosso salão de jogos!” que provocara um pe-
queno “bate papo”, que passo a transcrever:

Apontando “desairosamente” para a Revista que estava no 
meu colo, dirigiu-me a pergunta: “o que é isso”?

Distraído, sem deter-me no fato do seu “direito” natural de 
ignorar acerca da Revista, bem como, da sua veiculação, senti, 
contudo, o coração pulsar mais forte, e, certamente, deixan-
do escapar um ar de indignação, respirei, e assim respondi:

Muito longe de zangar-me com seu “desdém”, fruto, talvez, 
de sua forma jocosa de matar a curiosidade, fico contente de 
lhe colocar informado acerca do “que é isso”, tal a importân-
cia do que trata essa Revista, em meio à um país tão carente 
de coisas sérias e probas.

Continuando com o “papo”, lhe perguntei: Você assistiu 
àquele belo filme “A Fábrica de Chocolate”, que empolgara, 
de forma espetacular, à crianças e adultos, tal a beleza de seu 
enredo, como exemplos de vida maravilhosos, presos, em es-
pecial, à dignidade Humana? – Ele, sorrindo, respondeu afir-
mativamente.
De pronto, já refeito do “batimento cardíaco”, eu lhe disse: 
essa Revista, que se auto elege “O Futuro 

Sempre Presente”, é um Informativo bimensal, de nossa Fun-
dação de Seguridade Social, iniciada pelo Banco Econômico, 
desde 1982, que se tornara, para os seus Participantes, graças 
aos indeléveis propósitos de seus dirigentes e de sua equipe 
de trabalho, a nossa maravilhosa “Fabrica de fazer felicidade”, 
que, também, dedica a sua produção, à crianças e adultos.

Depois, fomos jogar, mantendo o nosso bom relacionamento.

Salvador

E
C
O
S



PATRIMÔNIO ECOS| R$mil - Novembro 2018

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PRESTANDO CONTAS

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

Renda Variável

R$72.093

7,84%

R$58.799

6,39%

Investimento 
Estruturado

Imóveis
5,29%

R$48.644

Outros
0%

R$3

Eleições definidas em outubro e o foco passou para os anúncios dos nomes 
que vão compor os ministérios do novo governo. Percebe-se um esforço 
na nomeação de equipes bastante técnicas. Se por um lado isso é muito 
bom, por outro deixa uma dúvida no ar: terá capacidade de articulação 
política o novo governo para aprovar as reformas necessárias? Essa é uma 
grande incógnita! 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o PIB, que 
apresentou crescimento de 0,8% na passagem do segundo para o terceiro 
trimestre de 2018, confirmando recuperação moderada da economia. Já 
no resultado acumulado do ano, o PIB apresentou aumento de 1,1% em 
relação a igual período de 2017. 

O cenário internacional continua gerando muitos “ruídos”: apesar da tré-
gua, temos o conflito comercial EUA x China que é ponto de preocupação; 
a normalização das políticas monetárias, principalmente pelo FED; desace-
leração do crescimento da China; embate sobre política fiscal entre Itália 
e União Europeia; e o andamento das negociações entre Reino Unido e 
União Europeia quanto ao Brexit. Todos esses fatores influenciam o mer-
cado global e podem afetar, sobremaneira, nós emergentes! 

Empréstimos
1,11%

R$10.169
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Renda Fixa
79,38%

R$730.406

Composição do 
PATRIMÔNIO 

CONSOLIDADO
Novembro - 2018

(R$ mil)

892.833 
99,30%

5.555 
0,62%

716 
0,08%

913.398
99,27%

6.005
0,65%

710
0,08%



10,84%

7,78%
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Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial no Ano

TIR Bruta Meta Atuarial

PRESTANDO CONTAS

 ATIVOS   

 APOSENTADO

 AUTOPATROCINADOS

 PENSIONISTA

44

1

1

5

 APOSENTADOS 438

 PENSIONISTAS 280

  AUTOPATROCINADOS  80

  ATIVOS  25

  EM AUX DOENÇA    1

PARTICIPANTES  - Novembro

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - Novembro

COTAS - 2018
        DESCRIÇÃO OUT NOV EM 2018

CARTEIRA
CONSERVADORA

Valor da Cota 2,646459 2,659676

Variação 0,92% 0,50% 6,76%

CARTEIRA
ARROJADA

Valor da Cota 3,387329 3,496943

Variação 13,08% 3,24% 17,84%

• Perfil Conservador: alocação de 100% da Conta de Participante na Car-
teira Conservadora, composta por ativos enquadrados nos segmentos de Ren-
da 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 par-
ticipante na Carteira Arrojada, composta por ativos enquadrados nos segmen-
tos de Renda Variável e Investimentos Estruturados - sujeitos à alta volatilidade 
de preço. O saldo remanescente é alocado no perfil conservador.

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

RENTABILIDADE BRUTA X META ATUARIAL - Novembro

TOTAL- 824

TOTAL -  51

                    CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS
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O resultado consolidado dos investimentos do 
plano foi de 0,78% em novembro e 10,84% no 
acumulado do ano. Nos mesmos períodos, a 
meta atuarial atingiu 0,14% e 7,78%. 

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

(4,95% aa + INPC do mês anterior) 0,7046% 0,8050% 0,1524%
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PLANO DE BENEFÍCIO

Plano CD – Mudança nos Perfis de Investimentos

PERFIL CONSERVADOR

 Para quem Pessoas que desejam apenas acompanhar a variação das taxas de juros (CDI), sem submeter 
seus investimentos a flutuações nos resultados.

Referência de
Rentabilidade 100% do CDI 

PERFIL ARROJADO

 Para quem Pessoas que têm maior tolerância ao risco em busca de maior rentabilidade no longo prazo, 
admitindo enfrentar maior variação no preço dos ativos e suportar eventuais perdas.

Referência de
Rentabilidade 50% CDI e 50% Ibovespa

PERFIL 
CONSERVADOR

PERFIL  RENDA
VARIÁVEL 30

ANTES (4 OPÇÕES DE PERFIL)

PERFIL  RENDA
VARIÁVEL 40

PERFIL  RENDA
VARIÁVEL 50

100% dos recursos investidos em ati-
vos de Renda Fixa e Investimentos Es-
truturados, considerados de baixo risco 
e com baixa variação de preço.

30% da conta do participante é inves-
tido  em ativos de Renda Variável, In-
vestimentos Estruturados e no Exterior, 
sujeitos à maior variação de preço. O 
restante dos recursos são aplicados em 
ativos conservadores.

40% da conta do participante é inves-
tido  em ativos de Renda Variável, In-
vestimentos Estruturados e no Exterior, 
sujeitos à maior variação de preço. O 
restante dos recursos são aplicados em 
ativos conservadores.

50% da conta do participante é inves-
tido  em ativos de Renda Variável, In-
vestimentos Estruturados e no Exterior, 
sujeitos à maior variação de preço. O 
restante dos recursos são aplicados em 
ativos conservadores.

PERFIL 
CONSERVADOR

PERFIL  
ARROJADO

100% dos recursos investidos em ativos 
de Renda Fixa e Investimentos Estru-
turados, considerados de baixo risco e 
com baixa variação de preço.

De 30% a 50% da conta do participan-
te serão alocados  em ativos de Renda 
Variável, Investimentos Estruturados e 
no Exterior, sujeitos à maior variação 
de preço. O restante dos recursos serão 
aplicados em ativos conservadores.

DEPOIS (2 PERFIS)

SOBRE OS NOVOS PERFIS:

Em decorrência das obrigações impostas pela Resolução CMN 4.661, de maio de 2018, a Política de Investimentos do 
Plano CD (2019-2023), foi aprovada com um conjunto de mudanças em relação aos perfis de investimentos disponíveis 
ao participante.
A partir de janeiro/2019, estão disponíveis duas opções: Perfil Conservador e o Perfil Arrojado. Até dezembro, o plano 
contava com quatro opções de Perfil: Conservador; Rendada Variável 30; Renda Variável 40 e Renda Variável 50.
A nova formatação dos perfis de investimentos do Plano CD facilitará o acompanhamento mensal das cotas e rentabi-
lidade do perfil escolhido pelo participante.
A adquação exigida pela nova resolução, também prevê que todos os participantes do plano, independente do perfil 
escolhido, deverão responder e assinar um questionário que indicará sua tolerância ao risco e entregar o novo termo 
de opção de perfil de investimentos.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a Central de Atendimento ECOS no 0800-71-2600.
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ENTRETENIMENTO

DICA DE FILME

REFLEXÃO

DICA DE LIVRO

Nesta relei-
tura da trá-
gica história 
de amor, 
Cooper inter-
preta o expe-
riente músi-
co Jackson 
Maine, que 

descobre a artista desconheci-
da Ally, por quem se apaixona. 
Ela está prestes a desistir de seu 
sonho de se tornar uma cantora 
de sucesso... até que Jack a con-
vence a mudar de ideia. Porém, 
apesar de a carreira de Ally deco-
lar, o relacionamento pessoal en-
tre os dois começa a desandar, à 
medida que Jack luta contra seus 
próprios demônios.
Fonte: Cinépolis

Depois de quase 
vinte anos à fren-
te de uma Vara 
de Família, a juí-
za Andréa Pachá 
se viu diante de 
um novo desa-
fio: assumir uma 
Vara de Suces-
sões, onde lida-

ria com julgamentos de inventá-
rios, testamentos e curatelas. É 
a partir das experiências dessas 
audiências que Pachá desenvol-
ve seu novo livro “Velhos são os 
outros”. Com talento singular 
para transformar as vivências no 
tribunal em ficção e uma capa-
cidade impressionante de criar 
personagens muito vívidos e 
com desejos e motivações com 
os quais todos se identificam. 
Histórias delicadas, bem-humo-
radas e emocionantes sobre a 
longevidade pela qual tantos de 
nós anseiam experimentar. 
Fonte: amazon.com

VELHOS SÃO OS OUTROS
Autor: Andréa Pachá - Ed.Intrínseca

Cora Coralina

“Eu não tenho medo dos anos e não 
penso em velhice.
E digo pra você, não pense.
Nunca diga estou envelhecendo, 
estou ficando velha. Eu não digo.

Eu não digo que estou velha, e não digo que estou ouvindo pouco.
É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso.

Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda 
a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê.
O bom é produzir sempre e não dormir de dia.

Também não diga pra você que está ficando esquecida, porque assim 
você fica mais.

Nunca digo que estou doente, digo sempre: estou ótima.

Eu não digo nunca que estou cansada. Nada de palavra negativa.

Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida fica.
Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então silêncio!

Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado, 
e que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha, não. 
Você acha que eu sou?

Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser.

Filha dessa abençoada terra de Goiás.

Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem 
seus direitos.

Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo.

Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias 
minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo 
que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os 
fracos e determina os fortes.

O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade 
e amizade.

Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça.
Digo o que penso, com esperança.

Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor.

Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende.
Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou 
chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto 
da vida, que o mais importante é o decidir.”

NASCE UMA ESTRELA



1
2
3
4
5
6
6
7
9

10
10
10

Marlene Tanajura da Costa
Nivaldo Martins da Fonseca
Roberto José de Melo
Katia Franca de Brito
Ubirajara Amorim Botelho
Maria Silva Oliveira
Otavio Fonseca
Luciana Maria Amorim Santana
Antonio Carlos da Silva Brandão
José Albino da Costa Filho
Leônidas Tavares
Zuleika de Souza Lauria

11
11
11
14
14
15
16
17
17
17
18

19
20
22
24
27
27
28
29
30
30
31

João Rogério Moura Freire
Maria Helena Klein Santos
Ricardo Soares Rocha
Silvia Maria Picanco Pinto
Washington Bonfim Lino da Cruz
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 Cerqueira de Castro
Frederico Leopoldo G Padilha
Valmira Francisca dos Santos
Antonio José Machado
Odetino de Souza Lobo
Maria Lucia Santos Dourado
Margareth Cardoso Couto
Benedito Brito
Maria de Fatima Santos de Jesus
Maria Helena de Jesus do Sacramento

01
04
06
07
08
08
08
08
09
09
10
13

Carmen Ribeiro Pontes Tempone
Otilia Cristina Sulz  A. Campos
Anezio Bortolli
Joao Andrade Santos
Antonio Jose Ferreira Dias
Celia Maria Santos Borges
Décio Bueno Pião
Luiz Carlos de Araújo Regis
Antonio dos Santos
Tania Maria de Cerqueira Santos
Carmem Lucia da Silveira
Angela Conceicão L Petitinga

13
14
14
16
16
17
17
17
17
18
19
19

Luedy Oliveira Lima
Ezio Castellari Filho
Sinezio Barboza de Melo
Erivaldo Galdino de Almeida
Walter Beltrao Cavalcanti
Antonio Carlos Pereira da Silveira
Carlos Rego Filho
Erausto Emilio de Oliveira
Vicencia Marta do Valle Cabral
Silvio Roberto Santos Queiroz
Benedita Caldas dos Santos Souza
Jose Francisco Pontes Santos Filho

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 Santos Brandao Silva
Mariomar Jose Luz Teixeira
Melchiades Sebastião R. de  Almeida

20
20
20
21
22
23
24
24
25
25
25

01
02
02
03
04
04
05

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

08
08
10
12
15
17
17

21
21
22
23
25
27

Edna Borba Alves
Rosalvina Brandão Martinez 
Maria Hilda Silva Sousa 
Liacy Rodrigues Cardoso Lopes
Iracy Mascarenhas Queiroz 
Amaro Matias de Oliveira 
Julenildes Moraes Oliveira Santos

Maria de Lurdes dos S. Ferreira
Sonia Cristine Brhanitch Kurtz 
Mª  da Glória Bittencourt Queiroz 
Sonia Sueli da Silva Oliveira
Naira Maria Paes Coelho Oliveira
Maria de Lourdes Mazei Tirolli 

02
03
03
05
06
07
07
08
08
09

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

10
11
11
12
16
17
17
18
19
20

21
21
21
22
23
24
26
27
28
29

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

Graciene Dinis de Jesus 
Mª Ondina Fatima B. S. Gonçalves 
Wilma Castro Teixeira 
Susana Uua Futamata 
Ilza Aparecida de Almeida 
Sonia Maria Rodrigues de Barros 
Isaura Maria Barroso de Souza 
Regina Guimaraes Azevedo 
Inalda Maria Carvalho Goes 
Maria Angela Rodrigues dos Sa

12 |Nov e Dez

ANIVERSARIANTES

Os anos passam, mas muito mais que idade você 
vai ganhando sabedoria e experiências.  
Que nunca lhe falte saúde, alegria, amor e paz...
você merece!

  DIA          APOSENTADOS

  DIA          PENSIONISTAS

  DIA          PENSIONISTAS

  DIA          APOSENTADOS

 DIA          APOSENTADOS

 DIA        PENSIONISTAS

 DIA        PENSIONISTAS

 DIA       APOSENTADOS

 DIA          APOSENTADOS

 DIA          PENSIONISTAS

 DIA          PENSIONISTAS

 DIA          APOSENTADOS

               JANEIRO

                FEVEREIRO

Feliz Aniversário!


