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Desde março, nosso dia a dia está marcado pelo conví-
vio nada feliz da COVID-19 e vimos nos adaptando desde 
então as novas restrições e regras sociais impostas hora 
pelos governos, hora pela sociedade e na maioria das ve-
zes pelo nosso bom senso. 

Sendo assim, o Natal e Ano Novo de 2020 será diferente. 
Sem beijos, abraços e de máscaras e somente os núcleos 
familiares. Essa é a orientação. Mas como tornar essas 
restrições, quando o que mais queremos é abraçar a to-
dos?

A solução está na nossa capacidade de se reinventar, 
aflorar nossa resiliência e gerar satisfação pessoal e so-
cial. Nesse momento diferente vale a pena pensarmos 
um pouco nos valores que damos a nossa vida e agrade-
cer sempre.

Neste mês, estamos aniversariando! São 38 anos da 
ECOS cumprindo o objetivo social e comemorando com 
boas energias esse legado!

A Mensagem da Diretoria Executiva da ECOS, bem como 
a matéria sobre o resultado da ECOS, detalha as conquis-
tas apesar dos percalços do ano. 

Outra gratificante notícia, é a divulgação do livro que 
conta a história de Irmã Dulce – Além da fé do jornalista 
Valber Carvalho.

Desejamos a todos participantes e assistidos da ECOS um 
Feliz Natal e um 2021 de muita esperança e realizações!

Boa leitura! 
Katia Dumaresq 

 TEMPO ECOS

EDITORIAL

EXPEDIENTE
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2020, um ano de grandes desafios e muito aprendizado!

No final de 2019, havia rumores que na China estava se espalhando um vírus que 
seria difícil de chegar em outras partes do planeta!
Não foi isto que aconteceu e, logo no início de fevereiro, aqui no Brasil, foram re-
patriados 34 brasileiros que viviam em “Wuhan”, cidade Chinesa onde começou 
a infecção do COVID-19, e esses repatriados ficaram em quarentena aqui no país.
No final de fevereiro, dia 26, houve a confirmação do 1º caso do COVID-19 no Brasil.

Desde então, começou o desafio de conviver com a infecção que se alastrou entre a população brasileira e 
por todo o planeta, deixando em alerta a população mundial, principalmente na forma de como conduzir 
o nosso dia a dia com atividades a serem executadas, pessoais e profissionais, para que pudéssemos conti-
nuar colocando nossa vida para a frente. Esse era o desafio instalado e, com muita agilidade, as atividades 
tiveram que ser colocadas em uma nova forma de viver e trabalhar, forçada pelo isolamento quando co-
meçamos em fevereiro a exercer nossas atividades no chamado “Home Office”, expressão em inglês que 
significa, escritório em casa, para tentarmos evitar a disseminação da contaminação do novo corona vírus 
e, para preservarmos os nossos Participantes e Assistidos, pois trata-se de grupo de risco, quando suspen-
demos o atendimento presencial na sede da ECOS, o que se estende até os dias atuais.

É claro que a tecnologia muito nos ajudou e, conseguimos ter sucesso na continuidade das atividades da 
ECOS, através do “Home Office”, pois não podíamos parar! 

Esta nova forma de trabalhar, foi um grande Aprendizado para todos nós e, quando todos voltamos à 
sede da ECOS, em 21 de setembro, conseguimos aperfeiçoar nossa antiga forma de trabalhar com todo o 
aprendizado que adquirimos, na quarentena do “Home Office”, para nossas atividades na volta ao trabalho 
presencial com toda equipe dos colaboradores da ECOS.

Foi um ano de grandes desafios, além da já comentada existência do chamado “Novo Normal” por força 
das atividades em  “Home Office”, pois tivemos grandes oscilações no mercado financeiro, o que acabou 
afetando os resultados dos planos de benefícios administrados pela nossa ECOS, que registraram perdas 
relevantes nos meses de fevereiro e março, início da pandemia.  Podemos destacar como consequência 
danosa desses resultados a reversão de R$39 milhões do saldo da reserva para revisão do plano, do plano 
BD.  Entretanto, estamos conseguindo encerrar o ano com a recuperação de todo o resultado negativo e, já 
no mês de Novembro/2020, a rentabilidade acumulada dos investimentos do plano BD superou sua Meta 
Atuarial, recuperando todo saldo revertido dessa reserva, chegando a constituir o valor atual de R$ 42 mi-
lhões, com os ganhos obtidos no período de abril a novembro.

Temos portanto, muito a comemorar neste ano, com todo esses Resultados e Aprendizados conquistados 
e, não podemos deixar de agradecer, com toda essa adversidade vivida em 2020, estamos terminando o 
ano com muita saúde, apesar das tristes perdas que tivemos com pessoas da nossa convivência pessoal e, a 
esperança de que teremos um 2021 bem melhor, quando conseguiremos vencer o desafio da aplicação da 
vacina para que possamos resolver essa situação definitivamente da pandemia ainda existente entre nós.

Aproveito para agradecer a toda equipe da ECOS pelo esforço feito para enfrentar as adversidades que tive-
mos em 2020 e, agradecer também o apoio e compreensão dos nossos Participantes, Assistidos, Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e Patrocinadoras desejando a todos um 2021, com muita fé e esperança de 
tempos melhores!

Que Deus continue nos acompanhando na nossa jornada!

Roberto de Sá Dâmaso
Diretor Presidente



  ECOS ACONTECE

04

ECOS 38 anos cumprindo importante papel

Ao completar 38 anos de história, a ECOS se orgulha em fazer parte da vida dos partici-
pantes, assistidos e seus familiares. São quase quatro décadas de grande legado desde 
o dia 27 de dezembro de 1982, quando Dr Angelo Calmon de Sá criou a nossa ECOS e 
compartilhou esse benefício com todos os funcionários do Banco Econômico e demais 
empresas do Grupo. 

O objetivo social da ECOS tem sido cumprido desde sempre graças a todos os gestores que estão e que já 
passaram por aqui e que contribuem com muito orgulho para essa grande obra. 

Comemoração e confraternizações

Como é de costume, a ECOS tem realizado ao longo de sua 
existência, encontros com os Participantes e Assistidos para 
comemorar as conquistas e confraternizar. Infelizmente 
como divulgamos na última edição da Revista Tempo ECOS, 
este ano não haverá os encontros pois com isso estamos res-
guardando nossos assistidos e priorizando o cuidado e bem 
estar de todos.

Nota pesquisa bianual

Com objetivo de avaliar nossos serviços junto aos participantes e assistidos, numa fre-
quência de dois em dois anos realizamos uma pesquisa de satisfação.  Essa pesquisa 
estava prevista para ser aplicada em 2020, mas por motivo da pandemia, a ECOS deci-
diu postergar para 2021. 

Independente dessa decisão, todo e qualquer participante e assistido da ECOS tem a 
oportunidade de nos enviar sugestões de melhorias ou fazer reclamações através do 

canal de atendimento existente no site da entidade – www.fundacaoecos.org.br ou na Central de Aten-
dimento ECOS – 0800.721.2600.

          ATENÇÃO - PESQUISA DE COMUNICAÇÃO

Em meados de dezembro, iniciamos uma pesquisa sobre os meios de comuni-
cação que nossos Participantes e Assistidos utilizam para que possamos iden-
tificar a forma mais eficaz para envio e recebimento do RECADASTRAMENTO 
ANUAL que é uma atividade regulamentada pela Instrução Normativa Nº 26, 
de 1º de dezembro de 2008.

A Central de Atendimento ECOS entrará em contato com todos os Participantes 
e Assistidos para atualizar informações sobre telefone, utilização de WhatsApp, 
e-mail, SMS, site ECOS e Revista Tempo ECOS. 

Esse trabalho será muito importante para direcionarmos os serviços da ECOS 
em 2021 para as mídias mais acessadas e assim melhorar a integração entre a 
ECOS e nossos Participantes e Assistidos.

Contamos com a colaboração de todos para que possamos melhorar nossos processos com a parceria de vocês!
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“Além da Fé - A vida de Irmã Dulce”

Acaba de ser lançado o livro Além da Fé — A Vida de Irmã Dulce - 
Parte 1, pela Editora Irmabem, resultado de uma profunda pesquisa 
sobre a trajetória da primeira Santa nascida no Brasil.

Para realizar a obra, o jornalista Valber Carvalho pesquisou 13 mil 
documentos — entre jornais da época, ofícios governamentais e 
crônicas religiosas — e entrevistou 513 pessoas das mais diversas 
classes sociais.

“Irmã Dulce atuou como uma espécie de “ponte social” unindo po-
bres e abastados em torno da causa cristã de Amar e Servir, então, 
para entender o seu Apostolado fez-se necessário ouvir os relatos 
daqueles que foram beneficiados por suas ações de Caridade e 
Amor”, ressalta o autor.

Este primeiro livro, com 624 páginas e184 ilustrações, traz fotos 
inéditas — inclusive do famoso galinheiro que acabou se trans-
formando no maior hospital totalmente SUS do país —   e muitas 
histórias, até então desconhecidas, da nossa Santa. É a Parte 1 
porque compreende a primeira metade da vida da missionária, 
os 39 primeiros anos de sua existência.

Na Parte 2, a ser lançada brevemente, estarão contidos os fatos ocorridos na segunda metade dos seus 77 anos, 
9 meses e 13 dias de existência. Inclusive a presença marcante do Banco Econômico na manutenção e na divul-
gação das Obras.

Importante ressaltar que, para realizar esse livro, o jornalista empreendeu uma longa jornada de sete anos, ini-
ciada exatamente no dia 12 de julho de 2013 e finalmente concluída em dezembro de 2020. Para conseguir dar 
a verdadeira dimensão de seus atos heroicos de acolhimento e de AMOR pelo seus semelhantes, o autor buscou 
ambientar Irmã Dulce no tempo e no espaço em que viveu. Essa abordagem foi fundamental para entender a real 
dimensão de seu rastro de LUZ.

Em dezembro de 2019 o projeto foi apresentado ao Dr. Ânge-
lo Calmon de Sá que, imediatamente, percebeu a seriedade e a 
grandeza do projeto, garantindo todo o apoio e os recursos ne-
cessários para a impressão e a publicação de 10 mil exemplares 
da obra através da Aratu Seguros. 

Importante salientar que, no escopo do projeto de patrocínio, 
havia a cláusula de se destinar dez por cento do total de exem-
plares (1.000) para as Obras Sociais de Irmã Dulce, com a renda 
totalmente destinada para a instituição e assim está sendo feito.

Quem quiser adquirir exemplares do livro ALÉM DA FÉ — A VIDA 
DE IRMÃ DULCE pode acessar o site www.alemdafe.com.br e re-
alizar a sua compra em ambiente de vendas seguro (o site está 
conectado ao Mercado Livre).

Valber Carvalho - autor da grande obra que traz um pouco mais 
da vida e da personalidade da primeira santa brasileira.
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ASSISTIDOS

MÊS DIA DIA SEMANA

JANEIRO 25 SEGUNDA-FEIRA
FEVEREIRO 25 QUINTA-FEIRA
MARÇO 25 QUINTA-FEIRA
ABRIL 23 SEXTA-FEIRA
MAIO 25 TERÇA-FEIRA
JUNHO 25 SEXTA-FEIRA
JULHO 23 SEXTA-FEIRA
AGOSTO 25 QUARTA-FEIRA
SETEMBRO 24 SEXTA-FEIRA
OUTUBRO 25 SEGUNDA-FEIRA
NOVEMBRO 25 QUINTA-FEIRA
DEZEMBRO/ABONO 02 QUINTA-FEIRA
DEZEMBRO 23 QUINTA-FEIRA

AUTOPATROCINADO

MÊS DIA DIA SEMANA

JANEIRO 29 SEXTA-FEIRA
FEVEREIRO 26 SEXTA-FEIRA
MARÇO 31 QUARTA-FEIRA
ABRIL 30 SEXTA-FEIRA
MAIO 31 SEGUNDA-FEIRA
JUNHO 30 QUARTA-FEIRA
JULHO 30 SEXTA-FEIRA
AGOSTO 31 TERÇA-FEIRA
SETEMBRO 30 QUARTA-FEIRA
OUTUBRO 29 SEXTA-FEIRA
NOVEMBRO 30 TERÇA-FEIRA
DEZEMBRO 31 SEXTA-FEIRA

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ECOS 

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO/2021

APROVAÇÃO DO 
ORÇAMENTO 2021

O Conselho Deliberativo da ECOS, no uso 
das suas atribuições estatutárias, com 
fundamento no artigo 40 do Estatuto, 
tendo examinado a Proposta Orçamentá-
ria apresentada pela Diretoria Executiva 
para o exercício financeiro de 2021, apro-
vou o Orçamento Geral dos planos admi-
nistrados pela Fundação ECOS na 297ª 
Reunião Ordinária do Conselho Delibera-
tivo, de 22/dez/2020.

Abaixo os calendários de pagamento das suplementa-
ções dos Assistidos e de pagamento das contribuições 
dos Autopatrocinados, para o ano de 2021:

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

2021-2025

O Conselho Deliberativo da ECOS, no uso 
das suas atribuições estatutárias, com fun-
damento no artigo 40 do Estatuto, tendo 
examinado as Políticas de Investimentos 
dos Planos BD, CD e PGA, elaboradas pela 
Diretoria Executiva para os exercícios de 
2021 a 2025, baseada no artigo 19 da Reso-
lução CMN nº 4.661, de 25/05/2018, apro-
vou os referidos documentos na 297ª Reu-
nião Ordinária do Conselho Deliberativo de 
22/dez/2020.

As Políticas de Investimentos encontram-se 
disponíveis no site da ECOS, na opção IN-
VESTIMENTOS.
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Estamos finalizando um ano realmente diferente em todos os sentidos 
Tiago Novaes Villas-Bôas
Diretor Administrativo Finaceiro

Ao inicio de 2020, este parecia ser um ano bastante promissor, o mundo estava muito liquido, as taxas de 
juros baixas favoreciam a recuperação econômica e o Brasil apontava para um cenário de boas noticias. Par-
ticipamos em final fevereiro de um importante evento do mercado financeiro em SP e o clima era de muito 
otimismo. Uma semana depois fomos surpreendidos pela “bomba” do Corona Vírus.

Com o Corona veio a reboque o isolamento social como a principal forma de controle a propagação do virus, 
logo que o mercado financeiro passou a ter a dimensão do impacto nas empresas e na economia dessas 
medidas, as cotações dos ativos entraram em queda livre, assemelhando-se a um cenário de colapso nunca 
vivido na historia recente.  

A ECOS também precisou se adequar as medidas de distanciamento, tive-
mos de rapidamente implantar o Home Office e todos passaram a trabalhar 
de suas residências. A equipe da ECOS respondeu prontamente, mantendo 
o padrão de qualidade e comprometimento. Para ficar mais próximo do 
Conselho Deliberativo, dado a volatilidade da carteira de investimentos e o 
cenário de anormalidade operacional, criamos o boletim informativo Coro-
na Virus, através do qual passamos a reportar tudo que estávamos fazendo 
para minimizar os efeitos da Pandemia. Com essa comunicação demos mais 
transparência as nossas ações e passamos maior tranqüilidade aos Conse-
lhos e aos Participantes e Assistidos.
 
No mês de março, epicentro da crise, o Ibovespa (indicador mais sensível 
a risco) caiu 31,6 % e todos ativos entraram em queda livre, nosso resulta-
do acumulado beirou os 45 milhões negativos, causando, como não podia 
deixar de ser, grande apreensão por parte de todos envolvidos na gestão 
da ECOS.   

Apesar do cenário de grande desespero mantivemos a calma e tomamos 
algumas ações de ajuste da carteira, mês a mês fomos nos recuperando do 
grande baque de março e estamos chegando ao final do ano com um resul-
tado que consideramos uma verdadeira vitoria, o que demonstra a capaci-
dade da ECOS em navegar em qualquer cenário, mesmo nos mais adversos. 

Conseguimos recuperar todo o prejuízo de março e em novembro a rentabilidade acumulada foi de 8,71% 
no ano, acima da meta atuarial de 8,02%. Tudo indica que atingiremos a meta atuarial deste ano e apresen-
taremos aos Participantes e Assistidos um importante superávit. 
Realmente, esse foi um ano pra ficar para historia de todos nós.  

...estamos chegando 
ao final do ano com 
um resultado que 
consideramos uma 
verdadeira vitoria, 
o que demonstra 
a capacidade da 
ECOS em navegar 
em qualquer 
cenário, mesmo 
nos mais adversos. 
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COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO  
R$ mil - novembro 2020

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa
70,61%

R$645.779

Imóveis
6,05%

R$55.305

Outros
0%

R$3

Empréstimos
0,87%

R$7.936

Renda Variável
11,50%

R$105.202

Investimento Estruturado
10,98%

R$100.380

Em novembro, os mercados globais apresentaram, predominantemente, movimento de forte 
alta, decorrente dos progressos nas vacinas contra Covid-19 e da eleição norte-americana. 

Nos EUA, as eleições presidenciais resultaram na vitória do democrata Joe Biden na presidência, 
mas por margem menor que a esperada inicialmente. A Câmara dos Representantes fechou 
com maioria democrata, já no Senado a vitória deve ser republicana. O mercado aceitou um 

governo dividido com presidencia democrata – o cenário base de não aumento de impostos e guerra comercial 
mais branda com a China, por outro lado deve haver diminuição dos estímulos fiscais. Nesse cenário, bolsa subiu 
forte, curvas longas de juros fecharam e o dólar se desvalorizou. 

Na Europa, o aumento do número de casos e mortes causados pelo novo coronavírus fizeram diversos países 
adotarem medidas de distanciamento social. Com isso, houve quedas nos índices de confiança. Ainda assim, as 
bolsas da região subiram forte, influenciadas pelo movimento americano. Na China, os dados econômicos se-
guem mostrando recuperação forte, com destaque para os indicadores de serviços e manufaturas.

No Brasil, a agenda política voltou a avançar, mas apenas em questões não ligadas à situação fiscal, com aprova-
ção de lei de falências e da independência do Banco Central no Senado. A inflação segue elevada, especialmente 
com o IGP-M, e as projeções estão subindo, não apenas para 2020, mas também para 2021. Os índices de con-
fiança tiveram queda (com exceção da indústria), com a diminuição de estímulos fiscais e dúvidas em relação ao 
respeito às regras fiscais em 2021. Mesmo as dúvidas em relação ao cenário interno, o mercado acompanhou o 
otimismo global: o Ibovespa fechou com alta de 15,9% e o real se valorizou 6,7%.

PATRIMÔNIO ECOS| R$mil - Novembro 2020

906.906 
99,16%

6.902 
0,75%

799 
0,09%

BD

CD

PGA

Benefício Definido

Contribuição Definida

Gestão Administrativa
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 APOSENTADOS 427
 PENSIONISTAS 286
  AUTOPATROCINADOS  73
  EM AUXÍLIO DOENÇA
  ATIVOS 

0
17

   PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

EVOLUÇÃO DAS COTAS - 2020
        DESCRIÇÃO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO EM 2020

PERFIL 
CONSERVADOR

Valor da Cota  1,057390 1,059510 1,062359
0,13%

Variação -0,02% 0,20% 0,27%

PERFIL
ARROJADO

Valor da Cota  1,107537 1,095555 1,149830
-5,61%

Variação -2,80% -1,08% 4,95

• 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 

TOTAL- 803

TOTAL -  41

   CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NOVEMBRO DEZEMBRO

4,40% aa + INPC mês anterior - Liberados a partir de  fevereiro/2020 1,2527% 1,3129%

4,50% aa + INPC mês anterior - Liberados em janeiro/2020 1,2608% 1,3210%

4,95% aa + INPC mês anterior  - Liberados até 31/12/2019 1,2970% 1,3573%

ATIVOS  29
AUTOPATROCINADOS   8
APOSENTADOS   3
PENSIONISTA   1

PARTICIPANTES  - Novembro

Em  novembro, a carteira de investi-
mentos do plano apresentou retor-
no de 2,98% versus meta atuarial de 
1,30%. 

O resultado acumulado no ano atin-
giu 8,71%, acima da meta atuarial 
que acumula variação de 8,02%.

PARTICIPANTES - Novembro

8,71%

8,02%

-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

- jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

TIR Bruta Meta Atuarial
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ESPERANÇA! 

Sentimento tão necessário no mundo de hoje!  Asso-
ciada ao otimismo, sinônimo de confiança em coisas 
boas e fé! 
O que seria de nós, se perdêssemos a esperança?
Esse fio que nos conecta com o mundo imaginário, 
que nos faz acreditar que ainda há possibilidade de 
um mundo melhor.

Para o ano de 2021, esperamos um mundo com pes-
soas mais humanas, que tenham um olhar diferencia-
do para aquilo que as cercam...Que saibam descobrir, 
como a pureza da criança, a leveza do perdão... Des-
cobrir no olhar frágil dos idosos, o respeito a maturi-
dade de uma vida cheia de experiencias e lições.

Para o ano de 2021, que possamos perceber a impor-
tância do “bom dia”, do “como vai você”... do infinito 
valor do abraço, do olhar nos olhos, do sorriso since-
ro, das palavras acolhedoras.

Para 2021, esperamos encontrar pessoas que valori-
zem mais a natureza e o ar livre para suas vidas, que 
cuidem dos animais,  que sejam pacificadores, que 
não aticem o incêndio das discórdias.

Pessoas que se sensibilizem com boas atitudes, que 
não considerem normais certas atrocidades, precon-
ceitos e injustiças.

Pessoas solidárias, participativas, agentes da ação ge-
nerosas, capazes de “fazer o bem sem olhar a quem”.

Esperamos encontrar, em 2021, um mundo diferen-
te com mais RESPEITO, IGUALDADE, PAZ e AMOR ao 
próximo.

Como diz o Papa Francisco, “Não deixe que ninguém 
tire a sua esperança!”

Esperança!! 2021
Passamos o ano de 2020 com a certeza de que vivemos um cenário mundial de transformações dentro e fora de nós 
mesmos. Tivemos momentos difíceis e incertos, que tomaram conta das nossas emoções. Nossos projetos, viagens 
e sonhos tiveram que ficar para depois. Este ano foi de reflexões e retomada de novos valores, esperamos que todos 
os aprendizados nos sirvam para fazermos um 2021 bem melhor.

A chegada de 2021 é um momento de grande expectativa, ressignificação e otimismo, como um oásis após uma 
época de escuridão e medo. 
O desejo que domina nosso coração e a sensação que amplia nosso olhar para frente é a esperança, por algo melhor, 
que buscamos aflorar para mantermos nossa cabeça erguida e seguir em frente com fé e amor.



   ENTRETENIMENTO

   DICA DE SAÚDE - VITAMINA D
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   DICA DE LIVROS

   DICA DE FILME

O Juiz
Direção: David Dobkin
Netflix

Um advogado volta a sua 
cidade natal para defen-
der o pai de uma acusa-
ção de assassinato. Só 
que ao assumir o caso, 

ele acaba descobrindo grandes segredos 
de família

Sou feita de retalhos

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela 
minha e que vou costurando na alma.

Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me 
acrescentam e me fazem ser quem eu sou.

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando 
maior...
Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, 
uma saudade...

Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais 
completa.
E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de 
pedaços de outras gentes que vão se tornando 
parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, 
finalizados...

Haverá sempre um retalho novo para adicionar a 
alma.

Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem 
parte da minha vida e que me permitem engran-
decer minha história com os retalhos deixados em 
mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de 
mim pelos caminhos e que eles possam ser parte 
das suas histórias.

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos 
tornar, um dia, um imenso bordado de “nós”.

Cris Pizzimenti

Além da Fé
Autor:Valber Carvalho
Editora Irmabem

A biografia traz histórias e 
relatos inéditos de Santa 
Dulce dos Pobres, resultado 
de mais de 500 entrevistas 
e do estudo de 13 mil docu-

mentos. O livro é ilustrado com fotos, char-
ges e reprodução de matérias de jornal. 

O Brasil é um país tropical, mas vivemos mais 
em ambientes internos, com baixa exposição 
e perdemos essa regulação da síntese espon-
tânea da vitamina D.
O sol é fundamental para a saúde e o fun-
cionamento do corpo. Por meio dos raios do 
tipo ultravioleta B, nosso organismo obtém a 
vitamina D e, com ela, melhora a absorção 
do cálcio, fortalece o sistema cardiovascular, 
músculos, metabolismo, insulina e até na 
função imunológica.
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            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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