
ECOSTempo
Revista  

O futuro sempre presente

Ano 31
NOV|DEZ

2019
Nº 295

Revista da Fundação de Seguridade Social Banco Economico SA

Feliz Ano Novo!

Que a gente continue
cultivando bons sentimentos 
e perseguindo os sonhos que 
ainda não foram alcançados,

 com uma dose extra de 
motivação e atitude!

PREVIDËNCIA COMPLEMENTAR



02

Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico

Rua Torquato Bahia nº 3, 2º andar  Comércio - Salvador/BA Cep.40015.110 - Central de Atendimento ECOS 0800.721.2600
Tel. (71) 3082.2600 | atende@fundacaoecos.org.br | comunicacao@fundacaoecos.org.br | Tiragem: 1.000 exemplares.

Tiago Villas Bôas
Diretor Administrativo Financeiro Carmen Moreno - Diagramação

Katia Dumaresq - Coord. de Comunicação  Jussara Carvalho Salustino 
Diretora Presidente e de Seguridade

www.fundacaoecos.org.br
 Facebook: Fundação ECOS

EXPEDIENTE

03

04

05
06

08

09

10

11

12

ECOS INFORMA
Mensagem da Diretoria
Memórias da ECOS
Calendários de Pagamentos
Aprovação do Orçamento 2020
Política de Investimentos 2020-2024
Campanha de Santa Dulce dos Pobres
ECOS ACONTECE
Confraternizações de Final de Ano
PRESTANDO CONTAS
Patrimônio ECOS
Comentário de Investimento
Plano B
Plano CD
BEM ESTAR E SAÚDE
O que realmente importa na vida
ENTRETENIMENTO
Reflexão, Dicas de alimento, livro e receita
ANIVERSARIANTES
Novembro| Dezembro

ÍNDICE

 Mais um ano de muitas realizações termina e uma sen-
sação e gostinho de quero mais. Esse é o sentimento 
que o time da ECOS tem em relação ao trabalho que 
desenvolvem em prol de um grupo muito especial de 
participantes e assistidos que fazem da nossa ECOS uma 
entidade diferenciada no sentido humano.  

No final de novembro e início de dezembro, acontece-
ram as costumeiras confraternizações nas cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Foram mui-
tos momentos de alegria de encontros de antigos ami-
gos. 
E ainda para transmitir os votos de felicitações pelas 
festas e final de ano, a Diretoria Executiva divulga víde-
os que disponibilizamos nesta revista por meio de QR 
Code. Vale a pena conferir.

Na última reunião do ano, o Conselho Deliberativo da 
ECOS aprovou o Orçamento para 2020 e as Políticas de 
Investimentos dos planos que administramos.

Nesta edição estamos divulgando os calendários de pa-
gamentos dos benefícios e também do pagamento das 
contribuições dos autopatrocinados.

A novidade desta edição é que estamos inaugurando em 
breve uma sala de memórias da ECOS, onde todos pode-
rão conhecer os maiores feitos da nossa entidade. 

Na seção Saúde e Bem-Estar, confira a matéria “O que 
realmente importa na vida”.

E em Entretenimento, divulgamos uma reflexão sobre a 
paz, as dicas de alimentaçã, filme e livro. 

Por fim, confiram os aniversariantes de Janeiro e Feve-
reiro.
Boa leitura! 

Katia Dumaresq
Comunicação ECOS

 TEMPO ECOS

EDITORIAL
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Mensagem
Caros amigos da família ECOS, mais um ano que finda, temos muito a agradecer e celebrar. 
Agradecer a DEUS o dom da vida, celebrar nossos resultados que nos dá tranquilidade no cum-
primento de nossa missão.

Como é importante essa parada no final de cada ano, momento para refletir e lembrar que não 
somos máquinas, somos humanos com acertos e erros, momento bom para pedir perdão a 
quem machucamos. Momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca 
e o outro ensina. Vamos aprender e não repetir os mesmos erros.

Lembrar de nos responsabilizarmos. Sermos protagonistas de nossas vidas, deixar de achar que 
o defeito ou a culpa é sempre dos outros. Quão perfeito é você para não perdoar quem te ma-
chucou? Pense nisso, aproveite essa oportunidade.

Não está bom? Podemos fazer a nossa parte, pois construção do bem coletivo começa comigo. 
Precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade na construção da mudança que dese-
jamos. O coletivo se faz um a um, com a atitude de cada um de nós. Atitude! Suas crenças não 
fazem de você uma pessoa melhor, mas suas atitudes sim. Que 2020 seja um ano de ATITUDE.

Que os dias do Novo Ano sejam cheios de saúde, gentileza e razões para celebrar. 

Feliz 2020!!!!
Diretoria Executiva ECOS

                   Memórias da ECOS
Aos 37 anos de existência, a ECOS apesar de ainda jovem, tem muitas histórias para 
contar. Graças a iluminada decisão de Dr. Angelo Calmon de Sá nos idos dos anos 80´s 
de criar a nossa fundação, hoje temos 862 famílias amparadas e seguras por benefícios 
de aposentadoria e que também contam com apoio e carinho dos gestores da ECOS.
Foi pensando no bem em que a ECOS faz aos seus participantes, assistidos e familiares, 
que a Diretoria Executiva com apoio da Coordenadoria de Comunicação e Informação, 

está organizando um espaço na entidade com a história da fundação contada através de peças, fotos, Jornais 
do BIS, da ECOS, etc, que ficarão disponíveis no horário de funcionamento da ECOS, para todos apreciarem e 
reviverem.
Por esse motivo, ficaremos muito gratos a cada um dos nossos participantes e assistidos que tenham alguma 
coisa relevante da ECOS ou do Banco Econômico e que possam fazer doação para o acervo das nossas memórias. 

Acesse pelo QR Code, as mensagnes de felicitações dos Diretores:

Jussara Salustino
Diretora Presidente

Tiago Villas-Bôas, 
Diretor Adm-Financeiro
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CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DAS 
SUPLEMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS

MÊS DATA DE CRÉDITO
Janeiro 24 - sexta-feira
Fevereiro 21 - sexta-feira
Março 25 - quarta-feira
Abril 24 - sexta-feira
Maio 25 - segunda-feira
Junho 25 - quinta-feira
Julho 24 - sexta-feira
Agosto 25 - terça-feira
Setembro 25 - sexta-feira
Outubro 23 - sexta-feira
Novembro 25 - quarta-feira
Dezembro/abono 02 - quarta-feira
Dezembro 23 - quarta-feira

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 
CONTRIBUIÇÕES AUTOPATROCINADOS

MÊS DATA DE CRÉDITO
Janeiro 31 - sexta-feira
Fevereiro 28 - sexta-feira
Março 31 - terça-feira
Abril 30 - quinta-feira
Maio 29 - sexta-feira
Junho 30 - terça-feira
Julho 31 - sexta-feira
Agosto 31 - segunda-feira
Setembro 30 - quarta-feira
Outubro 30 - sexta-feira
Novembro 30 - segunda-feira
Dezembro/Abono 30 - quarta-feira

Abaixo os calendários de pagamento das suplementações dos assistidos e de pagamento das 
contribuições dos autopatrocinados, para o ano de 2020:

APROVAÇÃO DO 
ORÇAMENTO 2020

O Conselho Deliberativo da ECOS, no 
uso das suas atribuições estatutárias, 
com fundamento no artigo 40 do Es-
tatuto, tendo examinado a Proposta 
Orçamentária apresentada pela Dire-
toria Executiva para o exercício finan-
ceiro de 2020, aprovou o Orçamento 
Geral dos planos administrados pela 
Fundação ECOS na 285ª Reunião Ordi-
nária do Conselho Deliberativo, de 19/
dez/2019.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
2020-2024

O Conselho Deliberativo da ECOS, no uso das suas 
atribuições estatutárias, com fundamento no artigo 
40 do Estatuto, tendo examinado as Políticas de In-
vestimentos dos Planos BD, CD e PGA, elaboradas 
pela Diretoria Executiva para os exercícios de 2020 
a 2024, baseada no artigo 19 da Resolução CMN nº 
4.661, de 25/05/2018, aprovou os referidos docu-
mentos na 285ª Reunião Ordinária do Conselho De-
liberativo de 19/dez/2019.
As Políticas de Investimentos encontram-se disponí-
veis no site da ECOS, na opção PLANOS.

CALENDÁRIOS DE PAGAMENTOS
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Angelo Calmon de Sá na cerimônia de canonização

Irmã Dulce virou Santa, 
vamos prestigiar seu 

legado?

Em dezembro, a ECOS representada pelos diretores e colaboradores, recebeu uma benção através do 
Pe. José Ribamar da Paróquia Nossa Sra da Conceição, que também abençoou a imagem da 

Santa Dulce dos Pobres que ficará permanente na sede da ECOS.

Final de outubro, numa das canonizações mais rápidas da 
história do Vaticano, nossa Irmã Dulce, foi oficializada San-
ta Dulce dos Pobres. Alguns dos nossos assistidos, como 
Angelo Calmon de Sá e esposa;  Luiz Ovídio Fisher e espo-
sa, participaram da cerimônia em Roma ao lado de autori-
dades eclesiásticas, colaboradores, fiés e gestores da OSID. 
Após a canonização, o Conselho Deliberativo da ECOS ela-
borou uma moção “Congratulação pela beatificação de 
Santa Dulce dos Pobres” que foi entregue a Maria Rita, 
atual gestora das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) em 31 
de outubro, para os arquivos daquela entidade.
Com anos e anos de uma parceria de sucesso entre o Ban-
co Econômico e a Freirinha, a ECOS atualmente ratifica a 
antiga parceria e promove constantemente campanhas para a OSID. 

E agora, quando a procura pelos serviços na OSID são maiores, convidamos a nossos participantes e assistidos 
a contribuírem para a grande obra de uma baiana que ganhou o mundo fazendo o bem sem olhar a quem.
Entre em contato com a Central de Atendimento ECOS pelo telefone 0800.721.2600 e faça sua opção por essa 
obra tão bem administrada que transforma e beneficia a vida de muita gente.
Aqueles que já contribuem com as obras da Santa, nossos agradecimentos, também poderão revisar os valo-
res se assim preferirem.
Que Deus continue abençoando essa obra e a todos seus colaboradores com a intercessão da Santa Dulce 
dos Pobres.



  ECOS ACONTECE

CONFRATERNIZAÇÕES FINAL DE ANO
Mais um ano que se finda e podemos comemorar com nossos assistidos e pensionistas nos 
quatro cantos do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. São encontros de amigos 
que reacendem a chama da amizade, combinam outros encontros, relembram a época de 
ativa, conversam sobre a família e trocam boas energias. Em cada um dos eventos, Jussara 
Salustino – Diretora Presidente e Tiago Villas-Bôas – Diretor Administrativo Financeiro leva-

ram a todos uma mensagem positiva para o ano que se inicia de muita saúde e paz

Começando por São Paulo em 30 de novembro, o grupo de 66 pessoas entre assistidos, pensionistas e respec-
tivos acompanhantes, comemoraram em um delicioso almoço no Baby Beef Morumbi. Como já é tradição, o 
núcleo APECOS representado por Vilma Bernarndini, fez sorteio de lindas cestas natalinas.

Em Salvador, o final da tarde no Wish Hotel da Bahia em 3 de dezembro, foi prestigiado com 191 pessoas entre assis-
tidos e acompanhantes que levaram muita disposição e sentiram muita alegria em rever os amigos de longas datas.

São Paulo

Salvador
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  ECOS ACONTECE

Já no Rio de Janeiro, o encontro foi no Windsor Guanabara Hotel no dia 7 de dezembro. Foram 55 participantes com 
a disposição e alegria de sempre. Na oportunidade o grupo comemorou a vida dos aniversariantes do mês, incluindo 
nossa Diretora Presidente, Jussara Salustino que faz aniversário no dia 24 de dezembro.

Rio de Janeiro

Por fim em Recife no dia 11 de dezembro no Spettus Steak House, os 48 assistidos e respectivos acompanhantes, tive-
ram uma tarde divertida com muito entrosamento e boas lembranças. Logo após as falas de Jussara Salustino e Tiago 
Villas-Bôas, o Sr. Valter Beltrão deixou sua mensagem de boas festas e também felicitou nossa Presidente pelo seu 
aniversário.

Recife
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COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO
R$ mil - Novembro 2019

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa
74,20%

R$682.638

Imóveis
6,02%

R$55.401

Outros
0%

R$3

Empréstimos
1,02%

R$9.428

Renda Variável
12,07%

R$111.052

Investimento Estruturado
6,68%

R$61.498

Novembro foi marcado por diversos acontecimentos. Como destaques negativos tivemos: (i) 
manifestações populares em países latino americanos e o receio de contágio para os demais 
países, impactando, principalmente o câmbio e os preços dos ativos; (ii) frustação com o leilão 
da cessão onerosa, que tinha expectativa de entrada de recursos externos mas a participação 
estrangeira foi quase nula, com reflexo no câmbio; (iii) mais um mês de correção expressi-
va nos preços de ativos de crédito privado, refletindo na indústria de fundos de crédito que 

apresentaram rentabilidades aquém do esperado; (iv) pressão inflacionária significativa no item proteínas e 
administrados, elevando o IPCA acima das expectativas de mercado (aumento da exportação de carne para 
China e consequente elevação dos preços domésticos e energia elétrica com nova tarifa de bandeira verme-
lha); e (v) abertura da taxa de juros no mercado, aguçando a volatidade no sistema financeiro.
Como destaques positivos, temos: (i) possível acordo preliminar nas negociações comerciais entre China e 
Estados Unidos, assunto que tem sido o principal fator de incerteza sobre a atividade global ao longo deste 
ano; (ii) dados econômicos globais mostram sinais de estabilização da atividade econômica, diante da se-
quência de medidas de estímulo e afrouxamento monetário; (iii) eleição britânica aponta para candidato 
que favorece o cenário de uma saída organizada por parte do Reino Unido na União Européia (Brexit); (iv) 
no Brasil, a atividade, o crédito e o mercado de trabalho estão dando os primeiros sinais de recuperação e a 
inflação, apesar do efeito pontual de novembro, continua controlada e em níveis baixos; (v) perspectiva de 
que o Copom dê sequência aos cortes da taxa Selic, mantendo os juros básicos da economia brasileira em 
níveis que estimulem o crescimento, por bastante tempo.

PATRIMÔNIO ECOS| R$mil - Novembro 2019

912.378 
99,17%

6.865 
0,75%

778 
0,08%

Patrimônio ECOS

BD

CD

PGA

Benefício Definido

Contribuição Definida

Gestão Administrativa
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 APOSENTADOS 435
 PENSIONISTAS 283
  AUTOPATROCINADOS  74
  EM AUXÍLIO DOENÇA
  ATIVOS 

 01
 22

PARTICIPANTES  - Novembro

   PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

COTAS - 2019
        DESCRIÇÃO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO EM 2019

PERFIL 
CONSERVADOR

Valor da Cota 1,050989 1,055450 1,055412
5,54%

Variação 0,46% 0,42% -0,0036%

PERFIL
ARROJADO

Valor da Cota 1,129926 1,147993 1,158527
15,85%

Variação 1,22% 1,60% 0,92%

• Perfil Conservador: alocação de 100% da Conta de Participante em ativos dos seg-
mentos de Renda Fixa, estruturados e imobiliário, enquadrados como baixo risco.

• Perfil Arrojado: alocação que varia de 30% a 50% da Conta de Participante em ativos 
dos segmentos de Renda Variável, Exterior e  Estruturado. O saldo remanescente será 
alocado  em ativos enquadrados no Perfil Conservador.

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

RENTABILIDADE BRUTA X META ATUARIAL - Novembro

TOTAL- 815

TOTAL -  43

                    CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS

O resultado acumulado do ano dos in-
vestimentos alcançou 11,51% e o da 
meta atuarial do plano atingiu 7,71%.

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

(4,95% aa + INPC do mês anterior) 0,5038% 0,5239% 0,3532% 0,4436% 0,9456%

ATIVOS 35

AUTOPATROCINADOS 06

APOSENTADO 01

PENSIONISTA 01

PARTICIPANTES  - Novembro

11,51%

7,71%

0%
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Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial no Ano

TIR Bruta Meta Atuarial
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O que 
realmente 

importa na vida
Art Buchwald, um famoso colunista norte-a-
mericano, disse uma frase que se tornou cé-
lebre, que afirma que as melhores coisas da 
vida não são coisas. Em poucas palavras ele 
resumiu que o que realmente importa na vida 
são os sonhos, os sentimentos, os valores, as relações humanas, enfim, a essência de cada pessoa. Refletir sobre isso 
é muito importante, para que se certifique de estar valorizando o que realmente merece a sua atenção e dedicação.

Voam-se minutos, horas, dias e, de repente, já se foi mais um fim de ano. O tempo passa tão rápido que muitas vezes 
nem conseguimos notá-lo. Deixamos para depois muitas coisas que podíamos fazer agora. Como perdoar alguém, 
visitar um amigo, abraçar um familiar e pedir desculpas, ou simplesmente realizar pequenos sonhos, conhecer uma 
cidade, andar descalços na praia, apreciar o por do sol, ler um bom livro e tantas coisas que nos dão prazer e alegria.
Mesmo que nada dure para sempre, a cada passagem da vida devemos sempre nos reinventar. Querer o melhor todos 
os dias. 

Escolhemos 7 dicas para valorizar o que realmente importa na vida

1. ENTENDA QUE A FELICIDADE NÃO É UM DESTINO
Muitas pessoas condicionam sua felicidade a determina-
dos acontecimentos. 
Ser feliz é uma escolha que se faz todos os dias ao optar 
por ser grato pelas bênçãos que estão ao seu redor. É va-
lorizar a refeição saborosa, o lar amoroso, a saúde que lhe 
dá energia para viver, é nas pequenas coisas do dia a dia 
que é possível encontrar a felicidade.

2. SEJA VOCÊ MESMO
Oscar Wilde sabiamente disse que é importante sermos 
nós mesmos porque todas as outras pessoas já existem. 
Nesse sentido, procure sempre valorizar a sua essência e 
viver de acordo com ela. Tenha orgulho de ser o que é, de 
ser diferente e, assim, ter ainda mais a aprender e a ensi-
nar aos outros.

3 . VIVA O SEU PROPÓSITO
Todo mundo tem um propósito, que é a sua missão, a ra-
zão para estar vivo. Descobri-lo e viver de acordo com ele 
irá te proporcionar uma vida com muito mais significado 
e isso nos motiva a buscar ser cada vez melhor o que fa-
zemos. 

4. VALORIZE OS RELACIONAMENTOS
Os seus familiares são as suas raízes, os seus amigos são o 
seu apoio. Todas essas pessoas têm um papel fantástico 
na sua trajetória e merecem todo o reconhecimento por 
isso. Dessa forma, sempre valorize os seus entes queridos, 
passe momentos de qualidade ao lado deles, demonstre 
o que sente e torne os laços que os unem cada vez mais 
fortes.

5. SEJA GENERO 
Na dúvida… seja generoso. Na cer-
teza… seja ainda mais! Ser genero-
so é descobrir alegria em algo que 
se faz interessado no bem além de 
nós, sem nenhum interesse pessoal. 
Pode ser algo que, de tão simples, 
torna-se genial. Ouvir. Enxergar. 
Compartilhar. Silenciar. Oferecer. 
Respeitar.

6. SEJA FIEL AOS SEUS VALORES
Gandhi afirmou que as nossas cren-
ças se tornam pensamentos, que, 
por sua vez, tornam-se palavras, 
que se transformam em ações, depois hábitos, e, por fim, 
em valores. E são esses valores os responsáveis por mol-
dar o nosso destino. Então, eu te pergunto, quais são seus 
valores? Identifique-os e siga-os fielmente todos os dias, 
pois eles permitirão que tome as decisões certas, com au-
tenticidade, integridade e confiança.

7. CUIDE DA SUA SAÚDE
Por último, mas não menos importante, está a saúde, que 
é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Muitas 
vezes nos esquecemos de valorizá-la e só nos damos conta 
de sua importância quando um problema surge. Portanto, 
evite esperar que isso aconteça.Cuide de si com carinho, 
adote hábitos saudáveis, busque sempre o equilíbrio em 
tudo o que fizer, principalmente em relação à sua mente, 
pois o bem-estar dela influencia completamente no seu 
corpo e na sua qualidade de vida de uma forma geral.

As melhores 
coisas da 
vida são 

gratuitas: 
amor, saúde, 
fé, abraços, 

sorrisos, 
beijos, paz,

família,
amigos, 
dormir, 
e boa 

lembranças...
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  ENTRETENIMENTO

   REFLEXÃO

1. Rico em antioxidantes
2. Rico em fibras

3. Contém ácidos graxos
4. Excelente para gestantes

5. Contribui para a saúde do coração
6. Melhora a memória
7. Previne desidratação

8. Regula o funcionamento intestino
9. Promove energia no dia-a-dia

10. Dá saciedade
11. Antiviral e Anti inflamatório

12. Combate a retenção de líquidos

     DICA DE FILME

     DICA DE LIVRO     DICA ALIMENTAÇÃO

Dois Papas
De Fernando Meirelles. Com Anthony 
Hopkins, Jonathan Pryce. 

Buenos Aires, 2012. O cardeal argentino 
Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) está 
decidido a pedir sua aposentadoria, de-
vido a divergências sobre a forma como 
o papa Bento XVI (Anthony Hopkins) 

tem conduzido a Igreja. Com a passagem já comprada para 
Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa 
para visitá-lo. Ao chegar, eles iniciam uma longa conversa 
onde debatem não só os rumos do catolicismo.

A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande 
do Sul, numa casa com cinco irmãs, jo-
gando vôlei e resgatando cães e gatos de 
rua. Nessa época, a carreira dos sonhos 
de Gisele estava bem longe das passare-
las e mais próxima das quadras de vôlei. 
Mas, aos 14 anos, numa viagem a São 
Paulo, o destino interveio e colocou um 
olheiro em seu caminho. Gisele se tornou 
um ícone, deixando uma marca perma-
nente na indústria da moda. Porém, até 
hoje, poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a 
verdadeira Gisele, uma mulher cuja vida privada é o oposto 
de sua imagem pública. 

Vamos nos educar para a paz
Não nos perguntamos qual o propósito dos pássaros 
cantarem, pois o canto é o seu prazer, uma vez que foram 
criados para cantar. Similarmente, não devemos pergun-
tar porque a mente humana se inquieta com a extensão 
dos segredos dos céus... A diversidade do fenômeno da 
Natureza é tão vasta e os tesouros escondidos nos céus 
tão ricos, precisamente para que a mente humana nunca 
tenha falta de alimento.

Ter paz é mais do que ouvir o canto dos pássaros, é sentir 
a presença de Deus. Porque ter paz vai além de tudo que 
temos e de tudo que somos. Ter paz é Deus comigo e 
eu com Ele, numa interação que nada e ninguém conse-
guem romper. Ainda bem!

Se cada pessoa cultivar a paz dentro de si o mundo todo 
se tornará pacífico. Como disse o guru indiano Gandhi 
“Seja a transformação que quer no mundo”.
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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
Mª Helena de Jesus do Sacramento

01
04
05
06
07
08
08
08
08
09
09
10

Carmen Ribeiro Pontes Tempone
Otilia Cristina Sulz  A. Campos
Jose Nerivan da Silva
Anezio Bortolli
João Andrade Santos
Antonio Jose Ferreira Dias
Celia Maria Santos Borges
Decio Bueno Pião
Luiz Carlos de Araujo Regis
Antonio dos Santos
Tania Maria de Cerqueira Santos
Carmem Lucia da Silveira

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

Angela Conceicão L Petitinga
Luedy Oliveira Lima
Ezio Castellari Filho
Sinezio Barboza de Melo
Erivaldo Galdino de Almeida
Walter Beltrão 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 Brandão Silva
Mariomar Jose Luz Teixeira
Melchiades Sebastião R. de Almeida

19
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
Maria Celeste Leal da Costa

05
05
05
10
12
15
17

17
21
21
22
23
25
27

Vitória Portela Caldeira 
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
06
07
07
08
08
09
10

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

11
11
12
16
17
17
18
19
20

21
21
21
22
23
24
26
27
28
29

Isulina da Silva Souza 
Maria 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 
Mª Angela Rodrigues dos Santos 

ANIVERSARIANTES

  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

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! Feliz Aniversário!
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