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  MOMENTO DE PARAR
     
Nosso Coordenador de Seguridade Tobias Cam-
pos de Abreu, acaba de se aposentar! 
A aposentadoria representa seu merecido des-
canso, uma nova etapa que trará muitas opor-
tunidades de novos conhecimentos e de se lan-
çar em novos projetos na busca de realização 
pessoal. 

Após 46 anos de trabalho, divididos entre o 
Banco Econômico e a Fundação ECOS, ele en-
controu o momento certo de parar. Formado 
em economia, ingressou na ECOS, trazendo 
do Banco sua vasta experiência na área de 
recursos humanos. Trabalhou na Diretoria de 
Recursos Humanos (DRH), na Folha de Paga-
mento e Planef (Plano de Empréstimos aos 
Funcionários). 

Entrar na ECOS foi uma oportunidade de 
grandes desafios, e cumpriu com maestria, 
traçando sua trajetoria com uma postura 

marcante, pela forma como sempre conseguiu aliar suas competências 
profissionais, com suas qualidades humanas, a frente da Coordenadoria de Seguridade, sua 
contribuição foi sempre muito rica e importante para todos nós.  Pág: 6 e 7
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Iniciamos o ano com a merecida homenagem aos Apo-
sentados representados por nosso assistido paulista, 
Paulino Talo no dia 23 de janeiro.  
No tocante a benefícios, janeiro é o mês de reajustes e 
trazemos as informações tanto dos benefícios da ECOS 
quanto do INSS.  

O Plano BD foi avaliado pelo atuário que ajustou algumas 
premissas e registrou mais uma vez um superávit que foi 
distribuído conforme regras legais ainda no mês de feve-
reiro.  

Outra novidade foi a redução da correção dos emprésti-
mos ECOS (Plano BD). 
A campanha nacional de vacinação foi adiada, confiram 
a data. 

Os comprovantes de rendimentos 2019 estão disponíveis 
na área do participante do site, veja com acessar na ma-
téria. 

Tabela de Contribuição do Plano BD foi atualizada decor-
rente do reajuste do teto de contribuição do INSS e tam-
bém da distribuição de superávit.  

Momento de Parar - Após anos de muita dedicação ao 
Banco Econômico e a ECOS, Tobias Abreu, decide come-
çar nova fase de vida. Confira as homenagens. 
 
As estratégias e desafios do Panorama financeiro da ECOS 
é avaliado pro Tiago Villas-Bôas, nosso diretor administra-
tivo financeiro. 

Na seção Saúde e Bem-Estar, confira a matéria sobre o 
Coronavírus. 

E em Entretenimento, tem as  dicas de filme e livro.  
Por fim, confiram os aniversariantes de Março e Abril. 

Boa leitura! 
Katia Dumaresq
Comunicação ECOS

 TEMPO ECOS

EDITORIAL
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A tradicional solenidade de comemoração do Dia do Aposentado, 
promovida pela Abrapp, Sindapp, ICSS, UniAbrapp e Conecta, foi 

realizada no dia 23 de janeiro, em São Paulo e reuniu mais de 200 
pessoas para homenagear os aposentados das associadas.
O evento contou com a palestra do médico e gerontólogo Alexandre 
Kalache, Presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e 
PhD em epidemiologia pela Universidade de Oxford. 
A relevância da comemoração tem a ver com nosso propósito diário 
e a razão de ser de tudo que realizamos, que é o pagamento de bene-
fícios e o relacionamento com os assistidos. 
O ponto alto do evento é a tradicional entrega de um diploma alusivo 
à comemoração a um aposentado indicado de cada entidade.  

DIA DO APOSENTADO

Neste ano, o representante da ECOS foi o aposentado de São Pau-
lo, Paulino Talo que recebeu o diploma das mãos da nossa Direto-
ra Presidente, Jussara Carvalho Salustino. 

DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT 2019

Como acon-
tece anu-

almente, após 
avaliação atu-
arial do Plano 
BD referente ao 
ano de 2019, 
foi apurada a 

existência de superávit e a Diretoria Executiva da ECOS 
enviou ao Conselho Deliberativo proposta para Revisão 
do Plano, para distribuir a todos os assistidos (aposenta-
dos e pensionistas) e participantes ativos e autopatroci-
nados, o valor correspondente a 05 (cinco) benefícios, 
com pagamento de parcela única em 20/02/2020. 
Essa proposta foi analisada e aprovada pelo Conselho 
Deliberativo através da Resolução CD 01/2020 de 14 de 
fevereiro de 2020.
Como manda a legislação, o valor destinado aos partici-
pantes ativos e autopatrocinados é calculado com 

base no benefício projetado, e o valor destinado aos 
assistidos, calculado com base no benefício vigente (ja-
neiro/2020). Quanto aos ativos e autopatrocinados, nas 
mesmas datas serão efetuados créditos corresponden-
tes a 05 (cinco) benefícios projetados no Fundo Previ-
dencial de cada participante, que poderá contar com a 
redução de mais 10% (dez por cento) em sua contribui-
ção mensal ao Plano.

Contribuição APECOS sobre a 
Distribuição de Superávit

Lembramos aos associados da APECOS, o valor cre-
ditado em 20 de fevereiro, foi abatido o valor relati-
vo a contribuição APECOS aplicada sobre o montan-
te da Distribuição de Superávit conforme norma da 
Associação.

SUPERAVITSUPERAVIT

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS

Os empréstimos concedidos pela ECOS aos participantes do Plano 
BD, tiveram alteração na taxa de correção. 

Inicialmente através da Resolução Direx 04/2019 de 20 de dezembro 
de 2019, a Diretoria Executiva da ECOS reduziu a taxa dos empréstimos 
concedidos em janeiro, para 4,50% + INPC.
Em seguida, através da Resolução Direx 02/2020 de 29 de janeiro de 
2020, reduziu a taxa para 4,40% + INPC, para os empréstimos concedi-
dos a partir de fevereiro/2020.



 ECOS INFORMA

Após análise pelo atuário responsável, da massa e das premissas que são utilizadas para cálculo das 
reservas matemáticas do Plano ECOS BD, foi identificado a necessidade de alteração de algumas pre-

missas para melhor dimensionar o montante ideal de reservas do plano. A mudança dessas premissas, 
geraram uma constituição de reserva na ordem de R$ 9.721mil, sendo a redução dos juros, a que trouxe 
maior impacto - R$ 23.302mil. 
No quadro abaixo as premissas que sofreram alteração e respectivo valor para a avaliação atuarial em 2018 
e em 2019.

ALTERAÇÃO DE PREMISSAS - PLANO ECOS BD

PREMISSAS AA 2018 AA2019
Crescimento real anual esperado dos salários 2,00% a.a. 0,91% a.a.
Fator de capacidade dos Benefícios 1,0000 0,9808
Taxa real anual de juros (adotada no desconto a valor presente) 4,75% a.a. 4,30% a.a

ALTERAÇÃO DE  PREMISSAS PLANO BD

DATA INICIO 
BENEFÍCIO EM 2019 REAJUSTE %

Janeiro 4,48
Fevereiro 4,11

Março 3,55
Abril 2,76
Maio 2,14
Junho 1,99
Julho 1,98

Agosto 1,88
Setembro 1,76
Outubro 1,81

Novembro 1,77
Dezembro 1,22

REAJUSTE DE BENEFÍCIOS ECOS

Os benefícios do Plano de Benefício Definido foram reajustados a 
partir de 1º de janeiro de 2020 em 4,48%, de acordo com a varia-
ção do valor nominal atualizado do índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

Os benefícios concedidos pela Fundação Ecos em data posterior 
ao mês de janeiro de 2019 serão reajustados pró-rata, de acordo 
com os percentuais indicados na tabela ao lado:

Benefício Mínimo

A partir de 1º de janeiro 2020, o valor de qualquer benefício mensal 
de prestação continuada previsto no Regulamento do Plano de Be-
nefício Definido, administrado pela ECOS, não poderá ser inferior a 
R$ 1.028,73 (hum mil e vinte e oito reais e setenta e três centavos). 
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Foi divulgado o calendário de pagamento dos Benefícios do 
INSS de 2020, onde os segurados que recebem pensão, apo-
sentadoria ou auxílio-doença podem verificar as datas em que 
seus benefícios estarão disponíveis.

Reajuste Benefícios acima Salário Mínimo 4,48%

Teto Previdenciário R$ 6.101,06

Valor do Benefício mínimo em JAN/2020 R$ 1.039,00

Números da Previdência Social CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA 
A GRIPE ANTECIPADA

23|MARÇO
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1. Acesse a Área do Participante 
2. Digite seu CPF e sua senha;
3. Acesse: OPÇÕES DE BENEFÍCIOS e em seguida, 
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.

1. Acesse a Área do Participante 
2. Digite seu CPF e sua senha;
3. Acesse Empréstimos 
4. Extrato IR.

      Seu Informe de Rendimentos 2019 já está disponível
Desde o dia 28 de fevereiro, está disponível no site da ECOS os comprovantes de ren-
dimentos dos assistidos, os comprovantes relativos às contribuições dos Autopatro-
cinados e o extrato de Empréstimos para Imposto de Renda relativo ao ano de 2019.

Para obter os documentos, acesse o site da ECOS www.fundacaoecos.org.br e siga as orientações:

Para obter INFORME DE RENDIMENTOS Para obter EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS

Qualquer dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento ECOS no 0800-721-2600.

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO PLANO BD 

A tabela de contribuição do Plano ECOS de Benefício Definido, sofreu alteração em janeiro por 
causa do reajuste do teto do INSS que passou para R$ 6.101,06 e em fevereiro decorrente da 
distribuição de superávit 2019, que reduziu as contribuições em mais 10%, totalizando 90% de 
redução acumulada.

R$ 3.050,53

% % % DEDUÇÃO 
(R$) % DEDUÇÃO 

(R$) % DEDUÇÃO 
(R$)

18 ANOS 0,11 0,26 4,46           0,77 35,68 0,88 55,75                  
19 ANOS 0,11 0,26 4,46           0,77 35,68 0,88 55,75                  
20 ANOS 0,12 0,26 4,46           0,78 35,68 0,88 55,75                  
21 ANOS 0,12 0,27 4,46           0,78 35,68 0,89 55,75                  
22 ANOS 0,12 0,27 4,46           0,78 35,68 0,89 55,75                  
23 ANOS 0,13 0,28 4,46           0,79 35,68 0,90 55,75                  
24 ANOS 0,13 0,28 4,46           0,79 35,68 0,90 55,75                  
25 ANOS 0,14 0,28 4,46           0,79 35,68 0,90 55,75                  
26 ANOS 0,14 0,29 4,46           0,80 35,68 0,91 55,75                  
27 ANOS 0,14 0,29 4,46           0,80 35,68 0,91 55,75                  
28 ANOS 0,15 0,29 4,46           0,80 35,68 0,91 55,75                  
29 ANOS 0,15 0,30 4,46           0,81 35,68 0,92 55,75                  
30 ANOS 0,15 0,30 4,46           0,81 35,68 0,92 55,75                  
31 ANOS 0,16 0,30 4,46           0,82 35,68 0,92 55,75                  
32 ANOS 0,16 0,31 4,46           0,82 35,68 0,93 55,75                  
33 ANOS 0,16 0,31 4,46           0,82 35,68 0,93 55,75                  
34 ANOS 0,17 0,31 4,46           0,83 35,68 0,94 55,75                  
35 ANOS 0,17 0,32 4,46           0,83 35,68 0,94 55,75                  
36 ANOS 0,18 0,32 4,46           0,83 35,68 0,94 55,75                  
37 ANOS 0,18 0,33 4,46           0,84 35,68 0,95 55,75                  
38 ANOS 0,18 0,33 4,46           0,84 35,68 0,95 55,75                  
39 ANOS 0,19 0,33 4,46           0,85 35,68 0,95 55,75                  
40 ANOS 0,19 0,34 4,46           0,85 35,68 0,96 55,75                  
41 ANOS 0,19 0,34 4,46           0,85 35,68 0,96 55,75                  
42 ANOS 0,20 0,34 4,46           0,86 35,68 0,97 55,75                  
43 ANOS 0,20 0,35 4,46           0,86 35,68 0,97 55,75                  
44 ANOS 0,20 0,35 4,46           0,86 35,68 0,97 55,75                  
45 ANOS 0,21 0,35 4,46           0,87 35,68 0,98 55,75                  
46 ANOS 0,21 0,36 4,46           0,87 35,68 0,98 55,75                  
47 ANOS 0,22 0,36 4,46           0,87 35,68 0,98 55,75                  

48 ANOS OU MAIS 0,22 0,37 4,46           0,88 35,68 0,99 55,75                  

SALARIO ATÉ
R$ 3.050,54

CONFORME PORTARIA MINISTÉRIO DA ECONOMIA  Nº 914, DE 13 DE JANEIRO DE 2020                                
DOU DE 14/01/2020

R$ 6.101,06 R$ 18.303,18 R$ 18.303,18

IDADE NA DATA 
DA INSCRICAO

SALARIO ENTRE SALARIO ENTRE

R$ 6.101,07 
SALARIO ACIMA DE

ECOS - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S.A

COM REDUÇÃO DE 90%                                                                                          VIGÊNCIA: 
01/02/2020

R$ 6.101,06

TABELA PARA CALCULO DA CONTRIBUICAO DOS PARTICIPANTES ATIVOS DO PLANO 
ECOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO
VALOR TETO DE CONTRIBUICAO: 
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Exemplo de ética, organização e total comprometimento com a Funda-
ção ECOS. Trabalhamos não juntos, mas em parceria, buscando sempre 
o aperfeiçoamento das nossas rotinas de trabalho, com responsabilida-
de, coerência e zêlo ao que nos foi responsabilizado.
Foi assim que convivi com Tobias, como chefe da Carteira de emprésti-
mos e Coordenador de Seguridade, durante 26 anos.

Tobias,
Nesses 30 anos de convivência diária aqui na ECOS, 
desenvolvemos uma amizade que muito me orgulha 
pois através dela é que crescemos profissionalmente e 
também como pessoa. Chegamos aqui no mesmo ano 
(1990), e vimos uma verdadeira revolução acontecer e 
na maioria das vezes com sua grande participação. Fico 
muito feliz em ver que você trilhou seu caminho com 
muita responsabilidade, dedicação e carinho e desejo 
que nessa nova etapa de vida, você seja muito feliz re-
alizando novos sonhos e mantendo essa sua alegria e 
irreverência que a todos contagia. Amigo, obrigada pela 
parceira e até breve!  Katia

Para mim foi uma enorme satisfação trabalhar 
esses mais de oito anos com “Abreu”. Foi um 
grande aprendizado, onde compartilhamos bons 
momentos na ECOS. Agradeço a ele o grande le-
gado deixado na nossa Fundação.  
Longa vida à “Abreu”!   Rafael

ABREU! Registro, através dessa mensagem, o quanto sou 
grato pelos nossos 08 anos de convívio. Conheci, ao longo 
desse período, uma pessoa divertida, responsável, compe-
tente e contagiante. Muito obrigado, meu amigo, por tornar 
as nossas rotinas mais leves e agradáveis. Vale a pena dizer, 
inclusive, que esse tempo que tive o prazer de conviver com 
você, na realidade é ínfimo quando comparado a sua traje-
tória de 23 anos no Banco Econômico e posteriores 24 anos 
na nossa Fundação ECOS. Essa longa trajetória de empenho 
e dedicação é exemplo para todos, dentro e fora da nossa 
Entidade. 
À frente da Coordenadoria de Seguridade, dominou os te-
mas como poucos, e figurou como um porto seguro para os 
participantes e colegas da ECOS: afinal, quem nunca consul-
tou Tobias sobre um assunto previdenciário, com a certeza 
uma excelente resposta? A história da ECOS se confunde 
com a sua, e vice versa. Muito obrigado por ser essa referên-
cia pessoal e profissional, e parabéns pela história traçada 
no grupo. Nosso dia a dia não será mais o mesmo sem o “de-
cano” para nos chacoalhar com positividade e alegria. Sim, 
você fará falta em diversos aspectos, mas continuará sendo 
um grande amigo. Foque na segunda etapa da sua vida, que 
está apenas começando e com certeza lhe reserva muito. 
Um abraço forte e conte sempre comigo. 
Guilherme Gonzalez

Tobias,
Tem horas que precisamos escrever novos capítulos 
em nossa vida, chegou a sua hora.  Pode ter certeza 
de que aqui você deixou seu legado com trabalho 
sério, competente e, muito caráter.
Vamos sentir sua falta, mas afinal você poupou es-
ses anos todos para que se não curtir a outra fase 
de sua vida.
Desejo que esse novo momento seja tão bom como 
esse 1º onde você se mostrou leal, comprometido, 
responsável e amigo. Obrigada por tudo!
Desejo muita saúde e alegrias!! De coração.  
Jussara

Tobias sempre se destacou pelo seu compromisso 
e disposição de trabalhar e colocar a Ecos como 
prioridade. Torcemos para que nesta nova fase, 
possa desfrutar a vida e ser tão feliz nos novos de-
safios quanto foi aqui dentro.  Tiago

Quanto mais agradecidos somos, mais bençãos 
surgem em nosso caminho. 
Aproveito essa oportunidade para agradecer todos 
os ensinamentos diários (nos momentos tranqui-
los e mais ainda, nos momentos de turbulências). 
Sou grata e honrada em poder vivenciar momen-
tos ímpares ao lado de uma pessoa com uma traje-
tória profissional de orgulhar qualquer um.
Obrigada Sr. Tobias por dividir tempo, conhecimen-
tos, sorrisos, broncas, histórias, momentos...
Núbia Sousa

HOMENAGEM A 
TOBIAS CAMPOS DE ABREU

Abaixo depoimentos dos colegas que conviveram diariamente 
com esse colaborador e colega que tanto contribuiu para a ECOS

Desejo a ele nesta fase tão significativa, para quem trabalhou 46 anos, que aproveite 
essa liberdade de fazer escolhas com o que fazer com o  tempo, totalmente livre: Cuidar 
de si( mente e corpo) e usufruir da família que é o nosso bem maior.
Aqui na ECOS, seguiremos com muita saudade, mas com o propósito de continuar exer-
citando os seus ensinamentos que foram muitos...Graziela
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Tobias, uma convivência de 21 anos, uma rela-
ção de chefe e subordinada, não foi fácil mas... 
hoje só tenho a agradecer, todas as cobranças, 
os ensinamentos do seu jeitão, mas ... aprendi a 
ser mais criteriosa e, atenciosa com o meu tra-
balho.
Obrigada por tudo e ... aproveite, pense que 
essa nova fase da sua vida foi conquistada e me-
recida, agora tem tempo livre para se dedicar 
aos seus sonhos e projetos pois tenho certeza 
que: não vestirá um pijama e irá jogar dominó 
na praça.  Suzana

Hoje parabenizo este dedicado funcionário Tobias Abreu que deixou 
sua contribuição no saudoso Banco Econômico.  Deu continuidade e 
conduziu de forma brilhante um dos setores mais importante da nossa 
Fundação ECOS a Coseg e cada um de sua equipe, reconhecendo serem 
elementos valiosos e indispensáveis nesta conquista alcançada.
Afinal, o sucesso de uma empresa depende do empenho de cada um 
dos membros de uma equipe. 
Sem sacrifício e trabalho duro nada se consegue, e Tobias a frente da Co-
seg demostrou isso ao longo dos anos com os trabalhos desenvolvidos.
Hoje, Tobias colhe os frutos desta dedicação e agora passa a desfrutar 
com a merecida aposentadoria. Tobias, você está de parabéns, merece o 
nosso sincero agradecimento e sucesso nesta nova jornada. Valdir

Caro Decano, 
Não poderia deixar de agradecer-lhe pelo nosso conví-
vio laboral durante esses 30 anos.  Foram momentos de 
pura troca de conhecimento e respeito mútuo em todos 
os aspectos, profissionalismo, amizade e ajuda.
Espero que nessa nova fase de sua vida, continue cons-
truindo boas relações de convivência.
Tenho convicção que sua ausência física, diariamente 
em nossa Ecos, será difícil de ser assimilada por nós; 
mas, temos que nos adaptarmos, pois, continuaremos 
aqui com nossa missão de GARANTIR a complementa-
ção de benefícios da Previdência Social dos nossos Parti-
cipantes e Assistidos, inclusive a sua.
Forte abraço e longa vida! Sérgio

“Meu querido To,
Sentiremos muita falta da sua competência e respon-
sabilidade. Porém de suas histórias e gargalhadas sen-
tiremos muito mais. Desejo que nesse novo ciclo da 
sua vida não precise de tanta competência nem res-
ponsabilidade. Mas que não falte histórias e que sejam 
infinitas as gargalhadas. OBRIGADA”.Patricia

Tobias , 
Admiro muito você , que sempre foi um exemplo de com-
petência, profissionalismo e determinação, além de ter um 
coração enorme que acolhe todos a sua volta. Que Deus te 
ilumine, te proteja em mais uma etapa da sua vida e tenho 
certeza, será tão vitoriosa como foi até aqui. Um grande 
abraço!!!! CinaraTobias,

Uma nova etapa na sua vida e que te 
trará muitas bênçãos, alegrias e realiza-
ções. Você deixa o exemplo de profissio-
nalismo, dedicação, amizade e ajuda ao 
próximo. Felicidades. Marcio Serra. 

Tobias,
Minha GRATIDÃO, admiração e respeito vem desde o meu primeiro dia na 
ECOS, quando fui selecioanda por você para trabalhar no seu setor. Um exem-
plo incrivel de profissionalismo, altamente comprometido, dedicado e distin-
to. Aliado a estas e outras qualidades, você é uma pessoa com um humor 
hilário, uma presença de espirito divertida, fazendo dos nossos dias uma com-
pleta alegria. Adoro o seu “paparápapá!”... 
Nada como passar pelas pessoas e deixar só lembranças edificantes, impor-
tantes lições e exemplos. Nós que ganhamos com isso. Deus abencõe imensa-
mente sua vida, com muitas alegrias, saúde e vida longa. Um grande abraço. 
Carmen

Tobias profissional dedicado e compro-
metido, mais que um colega de trabalho, 
um amigo que guardarei sempre em meu 
coração. Desejo sorte nessa nova etapa 
de sua vida...Abs Terezinha

Tobias e os 
colegas ECOS
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COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO  
R$ mil - janeiro 2020

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa
72,82%

R$688.001

Imóveis
5,84%

R$55.207

Outros
0%

R$3

Empréstimos
0,97%

R$9.179

Renda Variável
13,10%

R$123.730

Investimento Estruturado
7,27%

R$68.699

Mal o ano começou e alguns eventos externos foram marcantes para explicar a alta 
instabilidade gerada nos mercados globais. O primeiro deles foi o ataque dos Estados 
Unidos ao Irã, causando a morte do chefe da Guarda Revolucionária, e depois as rea-
ções do país atacado. 

Além disso, tivemos também as expectativas com relação às definições da fase 1 das negociações 
comerciais entre EUA e China e por último o agravamento da epidemia do coronavírus, que se 
espalhou rapidamente para diversos países, elevando as incertezas quanto aos impactos do vírus 
na atividade chinesa e global. Ambos acontecimentos são de difícil previsão e com alto risco para 
economia global. 

No Brasil, continuamos cheios de expectativas sobre a agenda do governo para aprovação de pro-
jetos superimportantes para estimular o crescimento econômico. 

PATRIMÔNIO ECOS| R$mil - Janeiro 2020

937.418 
99,22%

7.047 
0,75%

354 
0,04%

Patrimônio ECOS

BD

CD

PGA

Benefício Definido

Contribuição Definida

Gestão Administrativa
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 APOSENTADOS 435
 PENSIONISTAS 280
  AUTOPATROCINADOS  74
  EM AUXÍLIO DOENÇA
  ATIVOS 

 0
 20

   PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

EVOLUÇÃO DAS COTAS - 2020
        DESCRIÇÃO DEZEMBRO JANEIRO EM 2020

PERFIL 
CONSERVADOR

Valor da Cota 1,060962 1,064659
0,35%

Variação 0,53% 0,35%

PERFIL
ARROJADO

Valor da Cota 1,218124 1,235258
1,41%

Variação 5,14% 1,41%

• 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 - Janeiro

TOTAL- 811

TOTAL -  41

                    CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FEVEREIRO

4,95% aa + INPC liberados até 31/12/2019 0,5942%

4,50% aa + INPC liberados em fevereiro/2020 0,5582%

4,40% aa + INPC liberados em janeiro/2020 0,5502%

ATIVOS 30

AUTOPATROCINADOS 09

APOSENTADO 01

PENSIONISTA 01

PARTICIPANTES  - Janeiro

1,21%

2,31%

0,88%

1,52%

0,29%

1,31% 1,25%

Meta Atuarial
0,54%
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Rentabilidade x Meta Atuarial (no mês)

A rentabilidade bruta consolidada 
dos investimentos do plano atingiu 
1,31% neste primeiro mês do ano. 
Por outro lado, a meta atuarial va-
riou 0,54%.

PARTICIPANTES  - Janeiro
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PANORAMA FINANCEIRO DA ECOS

Podemos afirmar que 2019 foi mais um dos típicos anos que dei-
xará saudade a Fundação ECOS. A carteira de ativos superou a 
meta atuarial em 5,40%. Isso se deveu ao bom desempenho em 
todas classes de ativos. A carteira de renda variável encerrou o 
ano com 43,57% de rentabilidade, sendo a de maior destaque e 
superando o índice Bovespa em 12%, porém não menos impor-
tante foram os resultados das carteiras de Renda Fixa 11,91%; 
de Estruturado 10% e de Imóveis 13,57%, superando com folga a 
meta atuarial de 9,41% e o CDI de 6% no ano.  
Ao que creditar o excelente resultado de 2019 se o PIB do país 
pouco cresceu, os investimentos estrangeiros não deslancharam 
e o clima de instabilidade política persiste?

 
O fenômeno que explica em grande parte nosso resultado, além da boa escolha dos ati-
vos, chama-se queda de juros. Há décadas contamos, na condição de investidores e ren-
tistas, com significativa ajuda do governo federal para atingir nossos objetivos de ren-
tabilidade. A taxa de juros oferecida pelos títulos públicos federais sempre “pagaram” a 
“conta” (meta atuarial) com folga, sendo a aplicação nos demais segmentos realizadas 
para gerar um “plus” de rentabilidade. 

Desde 2018 o Banco Central conseguiu, com a ajuda do cenário externo (queda generali-
zada da taxa de juros em todos os países)  e do cenário interno (reformas aprovadas pelo 
Congresso), reduzir a SELIC de 14,25% em 2016 para 4,25% taxa atual. 

Primeiro impacto - esse novo patamar de juros vem re-precificando nos últimos 4 anos 
todas as classes de ativos, já que as mesmas utilizam a base da SELIC + spread para des-
contar os fluxos de caixa e calcular seu valor presente. Neste sentido, estamos em um 
dos pontos de melhor precificação, de toda a série histórica. 

Segundo impacto - o volume de recursos que estavam alocados em títulos públicos fe-
derais e aplicações atreladas ao CDI estão rapidamente migrando para outras classes de 
ativos em busca de maior rendimento, gerando uma forte demanda por investimentos 
em ações, fundos imobiliários e multimercado, sendo esse outro fator de valorização.

Iniciando 2020, temos no Corona vírus e na turbulência política dois desafios importan-
tes a serem superados para que a economia brasileira decole e possa ajudar na cotação 
dos ativos. Ademais, outro ponto de observação será a renovação da carteira de títulos 
públicos e privados frente ao novo patamar de juros praticado pelo mercado. 

Como sempre, em cada início de ano, são os grandes desafios que nos animam e estimu-
lam a buscar a melhor estratégia para ECOS. 

Tiago Novaes Villas-Boas
Diretor Administrativo

Financeiro ECOS
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   BEM ESTAR E SAÚDE

    SAÚDE

     DICA DE FILME    DICA DE LIVRO
MEDICO DE HOMENS E DE ALMAS
Autor: Taylor Caldwell

A Bíblia apresenta São Lucas como o mé-
dico de coração generoso, bem instruído e 
autor de um dos Evangelhos e do Livro de 
Atos. Taylor Caldwell combina estas duas 
imagens de um dos homens mais impor-
tantes da igreja cristã primitiva, caracteri-
zado pela constante preocupação com o sofrimento de en-
fermos, oprimidos e pobres. Venha se deliciar com essa linda 
história de fé.

O IRLANDÊS

Conhecido como “O Irlandês”, 
Frank Sheeran (Robert De Niro) 
é um veterano de guerra cheio 
de condecorações que concilia 
a vida de caminhoneiro com a 
de assassino de aluguel número 
um da máfia. Promovido a líder 
sindical, ele torna-se o principal 

suspeito quando o mais famoso ex-presidente da 
associação desaparece misteriosamente. 

Coronavírus

O mundo está em alerta pela dissemi-
nação do mais novo vírus: o Coronaví-
rus. Apesar de ser ainda pouco conhe-
cido, as áreas de saúde dos diversos 
países, estão em constante estudos 
em busca de melhores informações ao 
público em geral. Vejamos as informações 
que encontramos no site do Ministério da 
Saúde.

A transmissão costuma ocorrer pelo 
ar ou por contato pessoal com secre-
ções contaminadas, como:

• gotículas de saliva;
• espirro;
• tosse;
• catarro;
• contato pessoal próximo, toque ou 
aperto de mão;
• contato com objetos ou superfícies 
contaminadas, seguido de contato com 
a boca, nariz ou olhos.

O período médio de incubação por coro-
navírus é de 5 dias, com intervalos que 
chegam a 12 dias, período em que os pri-
meiros sintomas levam para aparecer des-
de a infecção.

Fonte: Ministério da Sáude

PRINCIPAIS SINTOMAS



01
01
01
01
02
02
02
03
04
04
04
09
09
12
12

David Marler Ferrell
Dilson Hikaru Higashi
Maria Luisa Barata F.F.C.N.E Sousa
Maria Mercedes de Oliveira Rosa
Clotilde Maria Escobar Pfann
Edgar Pinheiro dos Santos
Maise Fonseca Santos
Paulo Fugiuo Higashi
Augusto Miamoto
Marlene dos Santos Costa
Valmir Batista
Eurides Santa Rosa Lobracci
Jose Carlos Santos Rocha
Aurea Marques Granja
Jose de Sa Neto

12
13
13
14
14
16
16
17
18
20
22
22
23
24
24

24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
30
31
31

Otaviano Mendes
Carlos Alberto Carvalho Martins
Waldemar Aleixo
Fernando Cesar Pastor Tostes
Jose Manoel Alvares Rodrigues
Jose Otavio de Magalhaes Junior
Maria do Socorro Bomfim Pereira
Valter Duarte da Cruz
Jose Gonçalves dos Santos
Jorge Gonçalves de Amorim
Carlos Roberto Simões Teixeira
Nelson Mantovani
Abrão Jorge Kater
Antonio Bispo de Jesus
Manoel Conceição da Silva

Mirian Goncalves dos Santos
Newton Garcia
Uilson Ribeiro de Araújo Filho
Edivaldo Oliveira de Miranda
Paulo Roberto Freire
Antonio Ricardo Barbalho
Marcone Pereira de Assis
Elione Barreto Teixeira
Jose Eduardo Oliveira de Andrade
Jose Peixoto Ávila de Magalhaes
Rita de Cassia M.Carvalho Cerqueira
Edvaldo Bispo dos Santos
Fernando Guilherme Correia Santos
Francisco Jose Marques de Santana 

01
01
03
03
04
05
05
06
06
07
08

Edilson Carvalho Lauria
Sandra Santiago de Carvalho
Edna Gesteira
Everaldo Santana Junior
Luiz Edmundo Espínola Baptista
Celio Floriano Almeida Junior
Plinio Magno da Cunha Coutinho
Jose Almeida de Souza
Lais Gomes Martins
Patrcia Sampaio de Oliveira
Fernando Ballalai Alves Neto

10 
11
11
13
14
15
15
15
16
16
18

Álvaro Antonio Bressan
Jose Rivaldo Pacheco
Leonice Batista de Oliveira
Hermenegildo Ferreira dos Santos
Alaíde da Cruz Carvalho
Eziquiel Teixeira de Almeida
Judith Barbosa Pereira
Klayder Jose da Silva de Souza
Alinelice Valois C. Quintanilha
Joel de Souza Curvelo
Jose Eduardo dos Santos

Sandra Regina Ferreira Gelsomini
Jorge Roberto Cunha Bonfim
Adenilza Medeiros Costa Santos
Agenor Gordilho Neto
Jose Correia Dantas
Tania Maria Leal da Costa
Luiz Ovidio Fisher
Maria Iolanda Gomes da Cruz
Maria Madalena de L. dos Santos
Oscar Frederico de F Bandeira

20
21
23
23
23
24
28
28
28
29

01
04
05
06
06
08
09
10
11 

Ivonete Santos de Jesus
Zilda Rodrigues Cerqueira
Maria Cristina Cordeiro D de Souza
Inez Menezes da Silva Leandro
Maria Valdeci Santana Cerqueira
Eulina Silva Costa
Regina Lucia de Araújo Moreira
Severina Maria da Silva
Telma Maria Costa de Almeida

12
16
16
18
19
19
19
19

20
20
22
23
24
27
28
29

Iracema Mª R Pinheiro de Almeida
Aparecida K. Watanuki Higashi
Iraildes Cardoso Kulhavy
Maria Aparecida dos Santos
Eula Valden Cesar Rapozo
Judite de Castro Morais Araújo
Neyde Raimunda Castro de Jesus
Rita Alves Correia dos Santos

Lair da Luz Câmara
Marileide de C. M. do Patrocínio
Lucineide Cavalcante Cedraz
Antônia Santos Menezes
Antonieta Carvalho Menezes
Valdelice Ferreira Barreto
Malena Socorro de Oliveira A
Eliane Souza Carneiro

02
04
05
05
05
07 
08

Maria de Lourdes Penteado Scaransi
Haydee Maria de C. Figueiredo
Georgina da Conceição Queiroz
Georgina de Medeiros e S. Soares
Maria Fatima da Costa Correa
Martim Ardaillon Simões
Flavia Cristina Pereira da Costa

09
09
12
13
14
17
 18

19
23
26
27
28
28
29

Joselina Nery Prado
Marlene Landim M. de Andrade
Maria de Fatima F. Nascimento
Ana Cristina de Sousa Neves
Claudia Cristina Oliveira de Souza
Malba Cavalcanti das Neves
Maria de Lourdes Oliveira da Silva

Dulce Marques Aragão
Consuelo M. Machado Aghiarian
Ivanilda Elias de Souza Oliveira
Vera Lucia Garcia Rosa
Jovita Soares da Silva Souza
Aida Monteiro de Assunção
Maria Lindinalva de Jesus

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

               MARÇO

ABRIL

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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