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A presidente Jussara Carvalho Salustino se despede
da sua gestão à frente da Fundação ECOS

Me aposento, após 39 anos de carreira, com o grande orgulho de ter sido
“
a primeira presidente mulher da ECOS. A todos os amigos e amigas, até breve.

Dos amigos, ninguém se aposenta.
Deixo meu agradecimento especial a você participante, razão de ser da
nossa entidade. Muito obrigado pela confiança depositada em nossa gestão.

“

Revista da Fundação de Seguridade Social Banco Economico SA

PREVIDËNCIA COMPLEMENTAR

TEMPO ECOS

EDITORIAL
Com o final do semestre se encerra o ciclo de dedicação
profissional de JUSSARA CARVALHO SALUSTINO a nossa
ECOS. Foram 16 anos de muitas realizações e contribuições que Jussara deu a ECOS e ao sistema de previdência complementar. Nesta edição registramos nossa homenagem a essa pessoa especial que nos proporcionou
tantas conquistas.
Com a saída de Jussara, é empossada a nova diretoria.
Agora o comando da nossa ECOS está nas mãos de Roberto Dâmaso na Presidência e Diretoria de Seguridade
e Tiago Novaes Villas-Bôas na Diretoria Administrativa
Financeira. Boas vindas a Roberto e sucesso a nova Diretoria Executiva.
Quanto a pandemia decorrente do Covid-19, continua a
incerteza da ação do vírus e a iminência de uma vacina
para o próximo ano. Com isso, a economia continua devagar, mas os investimentos da ECOS já deu sinais de melhoras. Essa incerteza, nos leva a questionar um “Novo
Normal”, assunto que vocês podem conferir no artigo
escrito por nosso diretor, Tiago Villas-Bôas.
O funcionamento da ECOS continua 100% e a partir de
6 de julho, voltaremos gradualmente, porém o atendimento presencial continua suspenso.
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O recadastramento continua ativo. Vejam na matéria
como podem nos enviar o formulário preenchido e assinado, sem se expor a riscos em agencias de correio.
Continuamos com a companha de adesão ao projeto de
Irmã Dulce, especialmente nesse momento de pandemia. Vejam como aderir na matéria.
Na seção Saúde e Bem-Estar, confiram uma linda poesia
“No tempo da pandemia”, as dicas de meditação, filmes
e livros.
Ao final, confiram os aniversariantes de Julho e Agosto.
Boa leitura!
Katia Dumaresq
Comunicação ECOS

EXPEDIENTE
Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico
Jussara Carvalho Salustino

Tiago Villas Bôas

Diretora Presidente e de Seguridade

Diretor Administrativo Financeiro

www.fundacaoecos.org.br
Facebook: Fundação ECOS
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PARTICIPANTES

Atendimento ECOS
As atividades da ECOS está sendo retomadas gradualmente desde o
dia 6 de julho, tomando-se todos os cuidados com a higienização do
ambiente interno e principalmente com as condições especiais dos
funcionários.
O atendimento presencial continua suspenso, porém os canais habituais continuam funcionando normalmente.

Central de Atendimento ECOS: 0800-721-2600
WhatsApp: (71) 98165.6043
E-mail: atende@fundacaoecos.org.br

Segunda a Sexta
Das 8h às 12h e
das 13h às 17h

RECADASTRAMENTO PARTICIPANTES E ASSISTIDOS ECOS
Como é de conhecimento de todos, anualmente no mês
de aniversário dos participantes e assistidos, a ECOS envia um formulário de recadastramento com objetivo de
atualizar os dados cadastrais o que facilita o contato e
o relacionamento para uma comunicação mais eficaz, e
principalmente, ter sempre dados consistentes e atualizados para a avaliação das reservas matemáticas e consequentemente, uma melhor administração do patrimônio
do plano.
Nesse momento de isolamento por conta do vírus COVID-19, a ECOS continua enviando através dos Correios, os formulários de recadastramento para todos
os aniversariantes do mês. Quanto ao retorno, visando a segurança dos nossos participantes e assistidos,
estamos recebendo o formulário assinado e digitalizado por e-mail ou pelo WhatsApp (71) 98165-6043.

AS OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE,
PRECISA DE VOCÊ!
Você também pode ajudar na manutenção das atividades das
Obras Sociais Irmã Dulce e na perpetuação do legado de sua missão de amor deixado pelo Anjo Bom do Brasil. Escolha a contribuição que mais se adapta ao seu perfil.

Abrace o legado
“Quando cada um faz um
pouco, o pouco de muitos
se soma” Irmã Dulce

Qualquer pessoa física e/ou jurídica pode se tornar um Sócio-Protetor da instituição.
Entre em contato com a Central de Atendimento 0800-721-2600
ou no site da Instituição: www.irmadulce.org.br
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ECOS ACONTECE

HOMENAGEM A JUSSARA CARVALHO SALUSTINO
Em 30 de junho, os colaboradores da ECOS, os Diretores Tiago Novaes Villas-Bôas e Roberto de Sá Dâmaso, reuniram-se na sede da Fundação para homenagear a nossa Diretora Presidente e de Seguridade Jussara Carvalho
Salustino, que encerra sua vida laboral com muito mérito, no comando da nossa ECOS.
Após 16 anos de convivência, passando pelo Conselho Deliberativo, depois como Diretora Administrativa Financeira, Presidencia e Diretoria de Seguridade, encerrar sua vida laborativa na ECOS, segundo ela, “foi um
presente de Deus”, nas palavras de despedida, Jussara não podia deixar de agradecer e citar o grande desafio
dado por Dr. Angelo Calmon de Sá, em assumir uma missão significativa de trabalhar para uma coletividade. Sua
competência administrativa, eficiência e disponibilidade demonstradas durante o exercício de toda trajetória
na entidade, foram qualidades relevantes dentro da Fundação e também no circuito nacional das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar.

MENSAGEM DE JUSSARA CARVALHO SALUSTINO

E

stamos nos deparando com uma situação mundialmente atípica que tem exigido de toda a sociedade um processo intenso de adaptação e compreensão. Nesse contexto que estamos inseridos, posso afirmar que a ECOS está
preparada para vencer essa crise: temos liquidez garantida
para os nossos compromissos com afolha de benefícios e
pagamentos de rotina, os demais investimentos podem e
vão gerar impactos contábeis negativos, mas não correspondem a uma perda patrimonial sob o aspecto financeiro. Acreditamos que o pior já passou. Acabamos de fechar
o mês de maio/20 onde os números já são positivos e já
reduz a perda contábil que registramos em março. Participante, fique tranquilo pois a solvência da fundação está
garantida.
Aproveito a ocasião para me despedir de todos vocês, chegou minha hora de usufruir a tão esperada aposentadoria. Adiada em função desse período conturbado no qual o patrocinador me pediu para ficar até 30 de
junho. Essa minha saída estava programada parafinal de março, após o fechamento de balanço e distribuição
do superávit.
Aposentadoria após 39 de trabalho é uma conquista, uma alegria. Terminar minha carreira dirigindo a ECOS
foi um presente que recebi da vida, ser líder de um grupo que está unido em torno de uma causa coletiva é
muito gratificante.
Gratidão enorme a toda a equipe da ECOS, minha 2ª família. Foram anos de convivência. Crescemos juntos
e, se a ECOS está nesse patamar foi porque atrás dela tem uma equipe muito comprometida. Meu profundo
agradecimento a cada um de vocês. Agradeço ao colega Tiago a parceria, sempre um convívio respeitoso
mesmo nos debates acirrados.
Um cumprimento especial a Dr. Angelo! Gratidão por ter me confiado a essa grande missão. Obrigada pelos
ensinamentos e convivência.
O êxito da ECOS em apresentar uma excelente rentabilidade, aliada a estratégia de combinar rentabilidade
com preservação de capital e, ainda assim, conseguir superar a meta atuarial é motivo de grande satisfação
pela certeza do dever cumprido. Esse desempenho tem nos permitido a distribuir 41 salários a mais na forma
de bônus, sucessivamente no período de 2008 a 2020.
Nesse momento, estou saindo tranquila. Deixo a ECOS em boas mãos e como deve ser: a Fundação não
sofrerá nenhuma descontinuidade. Agradeço mais uma vez a todos vocês pela confiança depositada nos 16
anos que passei na ECOS.
OBS: Esta mensagem está disponível em video no site da ECOS (www.fundacaoecos.org.br)
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ECOS ACONTECE
HOMENAGEM
Durante a homenagem cada um dos
funcionários externou a sua gratidão com sinceros depoimentos. Na
oportunidade, foi entregue um jarro
de presente para recordação, belas
flores e uma placa de homenagem
pelos anos dedicados a ECOS.

ARQUIVO CONFIDENCIAL
A surpresa ficou por conta de um vídeo o “Arquivo Confidencial” com depoimentos de pessoas que conviveram
com Jussara durante sua fase laborativa.
Esse vídeo está disponível no link:
https://youtu.be/hlIcY9mt6jY e
também pode ser acessado pelo
QR Code ao lado.

José Ernesto Silva Gonzalez – Represent. Patrocinadoras
Marisa Bravi – Consultora da Abrapp
Devani Silva – Superintendente da Abrapp
Luis Ricardo – Presidente Abrapp
Mauro Pereira – Ex-colega Conepar
Tobias Campos de Abreu – Ex-colega ECOS

Moção do Conselho Deliberativo ECOS em
Congratulações à Dra. Jussara Carvalho Salustino:
Na presente reunião, em que foi oficializado o encerramento das atividades da nossa querida Jussara
Carvalho Salustino na Presidência da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo da Fundação ECOS,
por unanimidade, aprovou esta Moção de Congratulações, pelo seu eficiente trabalho aqui desenvolvido, desde o mês de abril de 2007. Com efeito, ao longo de mais de treze anos, em sucessivos mandatos
na liderança da nossa Fundação, Jussara soube exercitar seu desempenho com muito acerto, imprimindo sua atuação com grande êxito, do que resultaram expressivas conquistas para os nossos participantes ativos e assistidos.
Com a presente manifestação demonstramos o apreço e o preito de justiça a quem se dedicou ao elevado encargo com atuação digna e eficaz.
Edilson Carvalho Lauria
Presidente do Conselho
Conselheiros
Luis Ovídio Fisher
Reynaldo Giaróla
Marcelo Perez
José Carlos Porto
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ECOS ACONTECE

MENSAGEM DE TIAGO NOVAES VILLAS-BÔAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registramos abaixo alguns momentos marcantes da trajetória
de Jussara Salustino na ECOS.

F

alar da trajetória de Jussara na ECOS é difícil, mas é fácil. Difícil pela grande emoção deste momento, fácil porque em meus
13 anos de ECOS estive ao lado dela, literalmente a 2 metros de distância, separados
por um vidro.

Tudo que você colhe hoje, toda essa reação e belas palavras que escutamos, seja
na Abrapp, seja no Sistema em geral, seja
aqui na ECOS (Conselho, Participantes e
Funcionários), é fruto do que você plantou ao longo desses anos, carinho,
respeito, solidariedade, reconhecimento, determinação para seguir adiante e amor ao próximo.

Jussara na posse de Diretora
Administrativa Financeira

Passamos juntos por grandes desafios e tivemos grandes conquistas, as
quais foram amplamente divulgadas, não vou aqui listá-las nesse momento. A ECOS sem dúvida teve um sucesso inquestionável nesse período, em
todas as áreas, do financeiro a seguridade, passando pela comunicação e
pelo jurídico.
Tive muitos ensinamentos nesses anos de ECOS, seja no meu lado pessoal,
seja no profissional, afinal cobra que não anda não engole sapo. Apesar de
tantos cursos e comissões que participei, a convivência com você, lado a
lado, foi uma das maiores oportunidade de auto aprimoramento que tive.
Me espelhar nas suas qualidades, para crescer como ser humano e profissional é algo que tenho muito a agradecer.
Agora, olhando para frente, temos uma grande responsabilidade em manter
esse legado, de pegar esse bastão e levar adiante, manter o padrão de qualidade ECOS e prosperar, por muitos e muitos anos. Sem dúvida a sua história
a frente da ECOS está marcada e será uma inspiração para todos nós.

Jussara na posse de Diretora Presidente
com Roberto, Dr.Luiz Fisher e Tiago

Festa dos 35 anos ECOS - Jussara, Tiago,
Dr.Angelo Calmon de Sá e esposa
Com os assistidos de Salvador

Com os assistidos do Rio de Janeiro
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Com os assistidos de Recife

Com os assistidos de São Paulo

Jussara, Dr.Rivaldo Pacheco, Tiago e Roberto

ECOS ACONTECE

MENSAGEM DE ROBERTO DE SÁ DÂMASO
DIRETOR PRESIDENTE E DE SEGURIDADE

É

com grande satisfação que agradeço a
confiança das empresas patrocinadoras ao me conduzir à Presidência da Fundação ECOS, neste mandato 2020/2023
sucedendo minha amiga e parceira de
grandes desafios na própria ECOS e, anteriormente na CONEPAR, Jussara Salustino, a quem faço o registro do bom
desempenho na administração da ECOS,
nesses últimos 16 anos, juntamente com
Tiago Villas-Boas, que também continuará me acompanhando nesta jornada.
Minha vontade de servir é com a mesma dedicação profissional, dos 17 anos
(1998/2015) que tive na Fundação ECOS,
sendo 1 ano como Conselheiro Fiscal e,
16 anos como Diretor de Seguridade,
além de ser um integrante desde a sua
fundação e atualmente como aposentado.

Tiago Novaes Villas-Bôas

Roberto de Sá Dâmaso

Diretor Administrativo Financeiro

Diretor Presidente e de Seguridade

Vivemos hoje em um ambiente que tem sido chamado de “Novo Normal”, com uma epidemia
que se abateu no planeta, quando tivemos de nos confinar em quarentena para podermos dar
continuidade nas nossas atividades, diminuindo o risco para a saúde e a vida. Essa epidemia
trouxe também implicações econômicas nunca vista, o que levou o Brasil a praticar taxas de juros
(SELIC 2,25% a.a.), completamente fora da realidade vivida pela geração recente.
Temos um grande desafio pela frente na condução da nossa Fundação ECOS, em um ambiente
econômico com muita turbulência no mercado financeiro, mas, com certeza, todos sabemos que
já enfrentamos tormentas maiores e que a situação de liquidez atual da ECOS é singular, o que
nos ajuda bastante nessa conjuntura instável, pois temos tempo e tranquilidade para fazermos
os ajustes necessários para atravessarmos este momento e realizarmos os bons resultados que
tivemos ao longo da sua história.
Além disso, temos um corpo funcional com bons profissionais, evidenciado no desempenho das
administrações anteriores desde sua fundação em 1983, sendo totalmente comprometidos com
a defesa dos interesses dos Participantes, Assistidos e Patrocinadoras e que contamos também,
sem dúvida alguma, com a colaboração dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que muito contribuem com a administração para alcançarmos os resultados que todos nós esperamos.
Não posso deixar de fazer o registro e agradecimento pelo apoio recebido para a nova administração do triênio 2020/2023, bem como, para todos os colaboradores, Conselhos Deliberativo e
Fiscal, do fundador e grande impulsionador da Fundação ECOS, Angelo Calmon de Sá.
Que Deus nos acompanhe nessa jornada!
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PRESTANDO CONTAS

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO
R$ mil - maio 2020

Renda Fixa

Renda Variável

Investimento Estruturado

77,89%

9,19%

5,64%

R$679.726

R$80.216

R$49.220

Imóveis

Outros

Empréstimos

6,33%

0%

0,95%

R$55.210

R$3

R$8.260

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS
A partir de março, muitas gestoras de recursos, consultores e associações, a exemplo da
Abrapp, têm envidado esforços para munir o mercado de informações e projeções de cenários, numa tentativa de ajudar a compreender melhor tudo porque estamos passando.
E o que se ouve com bastante frequência, de diversos especialistas, de vários setores da
economia, é que “essa é uma crise nova, sem precedentes na história”, daí tantas incertezas
quanto ao futuro.
Ano passado, no Brasil, quando houve a paralização dos caminhoneiros, que durou cerca de 15 dias, pudemos
ver o impacto que isso causou na nossa economia - o nosso PIB sofreu e acabou fechando o ano com crescimento de apenas 1,1%. Agora, imaginem uma paralização em todos os níveis, em todos os países do globo!
Como fazer previsões? Conceitos e estratégias que valiam antes não valem mais agora. Temos que buscar
novos caminhos e/ou novas soluções.
O cenário ainda é muito incerto, apesar de, com a reabertura gradual das economias, já ser possível perceber
movimentos de recuperação. O covid-19 já divide a cena com tensões políticas entre EUA e China, protestos
sociais pelo mundo, eleições americanas, e, no cenário doméstico, muita tensão política.
Em meio a tudo isso, tivemos mais um mês de recuperação, com performance positiva dos mercados e a
continuação do impacto deflacionário, especialmente nos setores mais afetados pelo isolamento social, em
função do Covid-19.

PATRIMÔNIO
ECOS|
Patrimônio
ECOSR$mil - Maio 2020

865.498
99,18%

6.638
0,76%

BD

Benefício Definido

CD

Contribuição Definida

PGA

499
0,06%
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Gestão Administrativa

PRESTANDO CONTAS

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
PARTICIPANTES -Maio
APOSENTADOS
PENSIONISTAS
AUTOPATROCINADOS
EM AUXÍLIO DOENÇA
ATIVOS

433
282
73
01
19

TOTAL- 808

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS - JUNHO
CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
4,40% aa + INPC de maio/2020 - Liberados a partir de fevereiro/2020
4,50% aa + INPC de maio/2020 - Liberados em janeiro/2020
4,95% aa + INPC de maio/2020 - Liberados até 31/12/2019

INDICE
0,1086%
0,1166%
0,1524%

RENTABILIDADE BRUTA X META ATUARIAL - Maio
Rentabilidade Bruta x Meta Atuarial no Ano
3%
2%

1,83%

1%
0%
-1%

-0,39%

0,00%
-

jan/20

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

-2%
-3%
TIR Bruta

Meta Atuarial

Em maio, o resultado consolidado
dos investimentos do plano atingiu 0,77% versus meta atuarial de
0,10%. Por outro lado, conforme
gráfico ao lado, a rentabilidade acumulada dos investimentos do Plano,
nos cinco primeiros meses do ano,
atingiu 1,83%, enquanto que sua
meta atuarial registrou variação negativa de 0,39%.

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
EVOLUÇÃO DAS COTAS - 2020
DESCRIÇÃO
Valor da Cota
PERFIL
CONSERVADOR
Variação
PERFIL
ARROJADO

MARÇO

ABRIL

MAIO

1,051240

1,042968

1,046096

-0,79%

0,30%

1,053053

1,077571

6,51%

2,33%

-1,55%

Valor da Cota 0,988668
-16,89%
Variação

EM 2020
-1,40%
-11,54%

• Perfil Conservador: alocação de 100% da Conta de Participante em ativos dos segmentos 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.

PARTICIPANTES - Maio
ATIVOS

29

AUTOPATROCINADOS

08

APOSENTADOS

02

PENSIONISTA

01

TOTAL - 40
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ECOS INVESTIMENTOS

Novo Normal?

Tiago Novaes Villas-Bôas
Diretor Administrativo Finaceiro

O termo mais propagado recentemente nos meios
de comunicação tem sido o novo normal, designação segundo a qual, após passarmos pela pandemia,
a forma dos indivíduos se relacionarem socialmente
e profissionalmente jamais voltará a ser como antes.
Novos comportamentos e atitudes surgirão e como
resultado teremos um ser humano mais benevolente, engajado e que privilegiará a interação virtual sobre a presencial.
Se formos relembrar as grandes tragédias que nos
afligiram nos últimos 100 anos, podemos citar a gripe espanhola onde morreram 50 milhões de pessoas e a primeira/segunda grande guerra, que mataram 20 e 70 milhões de pessoas, em uma época que
a população mundial era 1/3 da atual.
Em que pese o Covid-19 tenha matado 440 mil pessoas até agora, certamente é a tragédia que mais comoveu a sociedade e impactou a economia mundial
na história recente.
A explicação talvez tenha natureza no fato do inimigo ser um vírus, invisível, que está atacando todo o
planeta ao mesmo tempo, sem trégua. Porém não
podemos desprezar o fato desta epidemia ser a
primeira a estar sendo reportada on-line, diuturnamente, por inúmeras plataformas de comunicação
das quais a humanidade passou a dispor recentemente e tornaram o ritmo da disseminação de notícias frenético.
Partindo para uma análise mais pessoal da pandemia, gostaria de arriscar algumas análises:
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no cafezinho, nos bates papos informais, que muitos
dos assuntos e problemas são endereçados.
O mundo aumentou ainda mais o seu endividamento, que já vinha bastante alto, para enfrentar os estragos da pandemia. Alavancagem essa suportada
pelos balanços dos governos centrais, que a despeito de índices históricos operam com as mais baixas
taxas de juros conhecidas. Como se dará a saída desse cenário binário é uma grande interrogação.
Teremos mais empresas e pessoas realizando home
office, com impacto no setor de imóveis coorporativos. Também experimentamos o crescimento das
compras virtuais, com impacto no setor de comércio. Esses são dois segmentos de fato sofrerão, porém não deixarão de ter atratividade no curto prazo.
As lages coorporativas e os Shoppings ainda fazem
parte do cotidiano necessário do homem moderno.
Os setores de aviação, turismo e entretenimento foram dos que mais sofreram com a crise, porém devem se recuperar bem, logo a frente. O ser humano
durante muitas décadas ainda precisará se locomover de avião, seja para trabalho ou lazer, almejará conhecer e desbravar novos lugares e se divertir.
O ESG, assim como o home office, foi outra tendência que passou pelo catalizador da pandemia e sairá
bastante forte e disseminada. As empresas terão de
ter um propósito, que não apenas crescer e gerar lucro. A forma como contribui com a sociedade, com
o meio ambiente e trata a governança, passará a ser
um componente cada vez mais importante para seu
sucesso e perenidade como organização.

Em momentos de forte emocional, como estamos
vivenciando atualmente, não é prudente tomarmos
decisões estratégicas e definirmos tendências. Grande chance do que estamos tendo como certeza agora pode parecer exagerado no futuro.

Por fim, a humanidade vive em grupo desde quando
era formada por caçador-coletores há 10 mil anos
atrás. Por natureza, somos animais sociáveis, necessitamos do contato e da vida em coletivo, sendo que
a experiência virtual com a tecnologia que dispomos
hoje, ainda não é suficiente para suprir essa necessidade.

A formação da cultura de uma empresa e seu desenvolvimento necessitam mais do que reuniões por vídeo conferência para se consolidarem. É no almoço,

Como bem conceitua a estatística, após movimentos
extremos e grandes desvios, tendemos a reversão a
média. Esse é o cenário mais provável para um futuro próximo.

BEM ESTAR E SAÚDE
BEM-ESTAR
A meditação é uma técnica que
permite conduzir a mente para um
estado de calma e relaxamento
através de métodos que envolvem
postura e focalização da atenção
para atingir tranquilidade e paz interior, trazendo diversos benefícios
como redução do estresse, ansiedade, insônia, além de auxílio para a
melhorar o foco e a produtividade
no trabalho ou estudos.

A prática diária da meditação pode
ser feita de 5 a 20 minutos com excelente resultado. Basta seguir o
passa a passo:
1. Reservar um tempo;
2. Encontrar um local calmo;
3. Adotar uma postura confortável;
4. Controlar a respiração;
5. Focar a atenção em um “mantra”

DICA DE FILME

POESIA

Escritores da Liberdade
Estilo: Drama / Direção: Richard
LaGravenese
Disponível na NETFLIX

No tempo da pandemia
Catherine M. O’Meara

E as pessoas ficaram em casa
E leram livros e ouviram música
E descansaram e fizeram exercícios
E fizeram arte e jogaram
E aprenderam novas maneiras de ser
E pararam
E ouviram mais fundo
Alguém meditou
Alguém rezava
Alguém dançava
Alguém conheceu a sua própria sombra
E as pessoas começaram a pensar
de forma diferente.
E as pessoas curaram.
E na ausência de gente que vivia
De maneiras ignorantes
Perigosos, perigosos.
Sem sentido e sem coração,
Até a terra começou a curar
E quando o perigo acabou
E as pessoas se encontraram
Eles ficaram tristes pelos mortos.
E fizeram novas escolhas
E sonharam com novas visões
E criaram novas maneiras de viver
E curaram completamente a terra
Assim como eles estavam curados.

Em Escritores da Liberade, uma
jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro
pobre, que está corrompida pela
agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes
e sem vontade de aprender, e há entre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos
aprendam e também falem mais de suas complicadas
vidas, a professora Gruwell (Hilary Swank) lança mão de
métodos diferentes de ensino. Aos poucos, os alunos vão
retomando a confiança em si mesmos, aceitando mais o
conhecimento, e reconhecendo valores como a tolerânica
e o respeito ao próximo.

DICA DE LIVRO
Recordações do Escrivão Isaías
Caminha - Autor: Lima Barreto
Isaías Caminha, menino do interior,
admira seu pai, Vigário, cujo bom nível cultural o faz almejar “ser doutor”,
para ascender socialmente e resgatar
“o ´pecado original do meu nascimento
humilde”. Com esse objetivo, e munido
de carta escrita por seu tio recomendando-o ao deputado Dr Castro, ele se muda para o Rio de
Janeiro. Todavia, o político o trata com indiferença. Acusado de gatuno durante investigação sobre um furto ocorrido
no hotel em que morava, decide se mudar, e , ao procurar
emprego, sofre com o preconceito. Desesperado, passa a
vender seus pertences para comer, até o dia em que acompanha um conhecido à redação de O Globo, onde se torna
contínuo, momento que abre a segunda parte do romance.
Nesta, o autor vale-se de Isaías para também tecer críticas
mordazes à imprensa.

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!

Feliz Aniversário!
JULHO

DIA
01
05
05
06
06
06
07
10
10
10
11
12
12
13

DIA
02
02
03
04
04
04
04
05
06

APOSENTADOS
Luiz Carlos Lopes Alexandre		
Domingos Batista dos Reis		
Gilberto Rosa de Jesus
Ildebrando Crisostomo da Silva Filho
Jose Anailton Moreira de Almeida
Jose Marcos dos Santos
Waldemar Bonadio Bertolucci		
Antonio Oliveira Silva			
Jose Leite das Merces
Pedro Augusto Moraes Simões		
Manoel da Silveira Maia
Alexandre da Silva
Paulo Roberto Beiro Rodrigues
Deraldo Jacobina de Brito Filho

PENSIONISTAS
Ieda Margarida Silva e Oliveira
Luiza Lima da Silva
Sidnei Monfredini Silvestre
Ana Rosa do Nascimento
Gelasia Fontes Tavares
Mabel Cristina Torres Goncalves
Mª Pompeia Fernanders Brandão
Alda de Assis Sampaio
Maria Elisabete de G Maranhão

DIA
14
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19
21
22
22

DIA
06
06
07
12
13
13
13
14
14

APOSENTADOS
Maria Regina de Souza Bispo
Aida Rodrigues da Silva Oliveira
Amauri Braz
Joaquim Blank
Jorge Raymundo de Farias
Minervina Mendes da Cunha
Ruy Micucci Figueredo
Sergio Droppa
Juliano Jose Parolo
Noelia Galvão Marinho
Wildon Rafael
Hilton Jose Soares Serra
Valdenio Genesio de Santana
Valentim Ferreira dos Santos

PENSIONISTAS
Maria Inês de Oliveira Santos
Neide de Faria Pires
Maria Antonia Barbosa Ramos
Alaide Gonçalves Cavalcante
Leonor dos Santos Tavares
Olides Alves da Gama
Rosa Maria Soares Costa
Iracy Vieira da Costa
Lindalva Moreira Santos

DIA
23
24
25
25
27
27
29
30
30
31
31
31
31

APOSENTADOS

Jose Costa Meira
Elena Bernardino Araujo
Alfonso Quintas Gonzalez Filho
Cristovam Brandao Pires
Delma Placido Matos
Gileno Neri Afonso
Helio Lacerda da Costa
Carlos Antonio Baptista D da Silva
Edvaldo Pimenta Machado
Edson Pedreira Dias Magalhães
Joao Ferreira da Costa
Livia Tenorio Menelau
Silvanir Santos de Almeida Ceuta

DIA
16
17
17
20
21
22
27
29
31

PENSIONISTAS
Mª do Carmo Magalhães Carvalho
Lea Margarida Castilho Lima
Nilza Barreto Costa
Nair da Silva Menezes
Simon Aslan Salama
Manoel Pereira de Lima
Maria de Lourdes Morais de Farias
Aurora Martinez
Marta Paone de Goes Calmon

AGOSTO
DIA
01
01
02
02
03
05
05
07
07
09
09
10

DIA
04
05
06
06
06
12

12

APOSENTADOS
Everaldo José de Oliveira
Magzara Maria Farias da Silva
Gilberto Jose da Silva
Manuel da Silva Monteiro
Carlos Sales Ribeiro Filho
Alberto Roque dos Santos
Ademario de Jesus Silva
Izete Noronha Silva
Izumi Ogasawara
Aristides dos Santos Fernandes
Joel dos Santos
Luiz Garcia Hermida

PENSIONISTAS
Hedda Becker Coufal
Ana Maria Moreira da Rocha
Marco Antonio Santos da Silva
Ozeny Ramos de Almeida
Romilda Bispo de Jesus
Maria Isolete Miranda Ferreira

DIA
10
11
11
12
18
18
20
23
24
24
25
26

DIA
14
15
17
17
18
20

APOSENTADOS
Maria de Fatima da Cruz Silva
Francisco Quincas de Oliveira
Jose Carlos Porto de Castro
Norma Gomes Martins
Evanice Abreu Dantas
José Carlos Santana
Denise Novais Aguiar
Miguel Marinho Espindola
George Craig de Goes Calmon
Izaura Bernadeth Dutra Cerqueira
Oswaldo Coluccini
Adilson José Vieira

PENSIONISTAS
Rejania Madeira E Silva Cunha
Edenlice Mª Vieira Ferreira da Silva
Irene Aparecida Rosin Garcia
Neuza Pessoa Santos
Edson de Jesus
Mitio Sacata Tongu

DIA
26
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31

DIA
22
23
23
25
27
27
30

APOSENTADOS
Epaminondas da Silva Castro
Adilson Forgas
Robson Assunção Freitas Pitta
Edvaldo Fernandes de Andrade
Erivaldo Santos Correia
Edvaldo Carlos Vasconcelos
Elivaldo Bacelar Valois Rios
João Baptista dos Santos
Agílio Alves Espindola
Celso Ribeiro de Novais
Cosmo Arlindo da Costa

PENSIONISTAS
Sonia Regina Pinho Ventim
Pedro Rodrigues D’utra Neto
Valéria Barnabe Lima
Maria Luiza Oliveira Cardoso
Gildásio de Almeida Carapiá
Meiri Nola Marrega
Dilcedes Carvalho de Souza

