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Mais um ano que se inicia com muitas reviravoltas com a pande-
mia de   Covid-19   ainda   em   curso,   mas   temos   esperança   
que   com   a vacinação geral tudo voltará ao normal.

Neste   primeiro   bimestre,   a   boa   notícia   vem   mais   uma   
vez   da excelente gestão dos investimentos dos planos, com des-
taque para o plano   de   benefício   definido   que   fechou   o   
balanço   com   reservas sufcientes para nova distribuição de 
superávit.

Outra   notícia   que   nos   orgulha   muito   é   da   homenagem   
no   Dia   do Aposentado   que   acontece   todo   mês   de   ja-
neiro.   Este   ano   nosso convidado, Luis Ovídio Fisher, brindou 
o evento com lindo depoimento que pode ser acessado no canal 
do youtube da ECOS.

No mais, esta edição está recheada de informações e aconteci-
mentos da   ECOS,   bem   como   o   Recadastramento   Anual   
e   uma   importante matéria sobre a longevidade e investimentos 
por Tiago Novaes Villas-Bôas.

Boa leitura! 
Katia Dumaresq 
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ECOS INFORMA

Apesar de todos os imprevistos 
com a pandemia do Covid-19, ti-
vemos mais um ano de bons resul-
tados. O que permitiu mais uma 
distribuição de superávit do Plano 
Ecos de Benefício Definido. 

Após o resultado da avaliação atu-
arial do Plano referente ao ano de 
2020, foi apurado um superávit 
com reserva suficiente para a Dire-
toria Executiva propor ao Conselho 
Deliberativo a distribuição a todos 
os assistidos (aposentados e pen-
sionistas) e participantes ativos e 
autopatrocinados, de maneira equâ-
nime e não discriminatória, o valor 
correspondente a 2,5 (dois e meio) 
benefícios, com base em janeiro de 
2021, em parcela única paga em fe-

vereiro de 2021.

Essa proposta aprovada, pelo con-
selho Deliberativo através da Reso-
lução CD 001/21, foi baseada na 
segurança das informações contidas 
no balanço patrimonial do plano, 
na perenidade das causas geradoras 
do superávit, no Parecer Atuarial 
sobre o Balancete de 31/12/2020 
do Plano Ecos de Benefício Defi-
nido, na adequada precificação dos 
ativos e ainda pela inexistência de 
obrigações por parte das patroci-
nadoras ou de terceiros pendentes 
de cumprimento, que possam com-
prometer o resultado obtido.
 
Como manda a legislação, o valor 
destinado aos participantes ativos e 

Plano BD: Bons resultados de 2020 
permitem nova distribuição de superávit

autopatrocinados foi calculado com 
base no benefício projetado, e o va-
lor destinado aos assistidos, calcu-
lado com base no benefício vigente 
(janeiro/2021). 

Quanto aos ativos e autopatrocina-
dos, nas mesmas datas serão efetua-
dos créditos correspondentes a 2,5 
(dois e meio) benefícios projetados 
no Fundo Previdencial de cada par-
ticipante, contando com a redução 
de mais 10% (dez por cento) em 
sua contribuição mensal ao Plano 
e já perfazendo uma redução de 
100%. Sendo assim, a partir de Fe-
vereiro/2021, as contribuições dos 
participantes ativos e autopatroci-
nados serão debitadas totalmente 
do Fundo Previdencial Individual. 
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ECOS INFORMA

Após estudos e análise da massa de participantes e assistidos pelo atuário responsável do plano, foi identificada a 
necessidade de alteração de algumas premissas para melhor dimensionamento das reservas matemáticas. 

No quadro abaixo relacionamos as premissas que sofreram alteração e respectivo valor para a avaliação atuarial em 
2019 e em 2020. Essas atualizações geraram uma necessidade de aporte de reservas no montante de R$ 18.072 mil.

Alteração de premissas Plano Ecos BD

N.º PREMISSAS AA2019 AA2020

 
1

Crescimento real anual 
esperado dos salários

0,91% a.a. 0,22% a.a.

 

2
Fator de capacidade 

dos Benefícios
0,9808 0,9841

 

3
Taxa real anual 

de juros
4,30% a.a 4,00% a.a.

Os benefícios do Plano de Benefício Definido foram reajustados a partir de 1º de  janeiro de 2021 em 5,45%, de acordo 
com a variação do valor nominal atualizado do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de janeiro de 2020 a 
dezembro de 2020. Os benefícios concedidos pela Fundação Ecos em data posterior ao mês de janeiro de 2020 foram 
reajustados pró-rata, de acordo com os percentuais indicados na tabela abaixo:

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
Até janeiro 2020 5,45
em fevereiro 2020 5,25
em março 2020 5,07
em abril 2020 4,88
em maio 2020 5,12
em junho 2020 5,39

em julho 2020 5,07
em agosto 2020 4,61
em setembro 2020 4,23
em outubro 2020 3,34
em novmebro 2020 2,42
em dezembro 2020 1,46

A partir de 1º de janeiro 2021, o valor de 
qualquer benefício mensal de prestação 
continuada previsto no Regulamento do 
Plano de Benefício Definido, administra-
do pela ECOS, não poderá ser inferior a 
R$ 1.084,79 (hum mil e oitenta e quatro 

reais e setenta e nove centavos).

NÚMEROS DA PREVIDÊNCIA
Reajuste Benefícios JAN/2021 5,45%
Teto Previdenciário R$ 6.433,57
Valor do Benefício mínimo INSS R$ 1.100,00

Reajustes benefícios ECOS

BENEFÍCIO MÍNIMO ECOS
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ECOS INFORMA

O processo de Recadastramento Anual da 
ECOS está sendo revisado com objetivo 
de modernizar e otimizar as atividades 

tanto para a ECOS quanto para o 
participante. 

Porém ratificamos que toda e qualquer 
alteração de cadastro, sejam dados bancá-
rios, endereço e principalmente inclusão, 
alteração e exclusão de beneficiários, cabe 

ao participante ou assistido, entrar em 
contato com a Central de Atendimento 
no 0800-721.2600 e registrar as devidas 

atualizações.

Em breve retornaremos com as orienta-
ções necessárias sobre o recadastramento. 

Aguardem!

Desde o dia 26 de fevereiro, estão disponíveis no site 
da ECOS os comprovantes de rendimentos dos assis-
tidos, os comprovantes relativos às contribuições dos 
Autopatrocinados e o extrato de Empréstimos para 

Imposto de Renda relativo ao ano de 2020.

PARA OBTER O INFORME DE RENDIMENTOS

1. Acesse a Área do Participante
2. Digite seu CPF e sua senha;

3. Acesse: OPÇÕES DE BENEFÍCIOS e em seguida,
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.

PARA OBTER O EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS
 

1. Acesse a Área do Participante
2. Digite seu CPF e sua senha;

3. Acesse Empréstimos
4. Extrato IR.

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

Informe de 
Rendimentos 2020 

Estabelecer vínculos e estar cada vez mais perto de 
seus Participantes e Assistidos é um compromisso 

permanente da ECOS. 

Queremos nos relacionar cada vez mais e melhor, com 
uma comunicação engajada, ágil e efetiva. Por isso, 

a ECOS quer potencializar esses canais como meios 
oficiais de contato com seus Participantes e Assistidos. 

Visite o nosso site www.fundacaoecos.org.br e fique 
atento ao e-mail cadastrado para receber informações. 

Interação nas 
redes sociais

RECADASTRAMENTO 

Atenção 
Participantes e 

Assistidos

2021
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ECOS ACONTECE

Este ano, a Abrapp homenageou os aposentados atra-
vés de um evento diferente. Até o ano anterior, a co-
memoração aos Aposentados era feita em um dia com 
presença de representantes dos aposentados das enti-
dades e palestras com temas relacionados aquele públi-

ECOS participa da Semana do Aposentado

A partir de março, dois de nossos antigos colegas dei-
xaram de fazer parte do nosso quadro de funcionários: 
Valdir Santos e Carmen Moreno. Por isso viemos exter-
nar e reconhecer todo um trabalho que ambos dispen-
saram a nossa ECOS por tantos anos.

Valdir hoje é um dos mais novos assisti-
dos da ECOS. Iniciou como office-boy 
e finalizou como assistente administra-
tivo, tratando de processos ligados a 
cartório, almoxarifado, manutenção da 
sede e pagamentos, sempre executando 
suas atividades com muita responsabili-
dade e dedicação nos 35 anos que esteve na 
nossa entidade. 

Pessoa de muito alto astral e por conta de sua ativida-
de, Valdir mantém uma grande rede de conhecidos com 
os quais obtém histórias engraçadas e sempre que tem 
oportunidade, está nos presenteando com casos e his-
tórias interessantes do dia a dia do Banco Econômico. 

Aqui na ECOS, Valdir formou família, teve duas filhas 
já graduadas que lhe dão grandes alegrias. Parabéns Val-
dir, desejamos a você muitas felicidades nessa nova eta-
pa de vida e estamos sempre por aqui para ouvir suas 
histórias!

Carmen iniciou as atividades na ECOS há 26 anos e 

deixou legado em várias áreas por onde passou. Inicial-
mente foi lotada na área de empréstimos aos partici-
pantes e em seguida foi parte essencial no processo de 
microfilmagem e digitalização de toda documentação 
da entidade atendendo a necessidade do plano de con-

tingência da ECOS e facilitando nos processos in-
ternos. 

Por fim, seu legado foi-se engrandecendo prin-
cipalmente no tocante aos periódicos 

como jornal, revista, relatórios, 
cartilhas, documentos institu-
cionais, muitas outras peças 
que elaboramos internamente 
aqui na ECOS. Cada peça ela 
cuidava como um filho queri-

do e estava sempre pronta para 
fazer o melhor. 

Também não podemos deixar de lembrar de seus to-
ques especiais para o Memorial ECOS, quando selecio-
nou documentos e fotos importantes que enaltecem e 
nos trazem boas lembranças desde o início da Nossa 
ECOS.

Carmen, acreditamos no seu potencial que já nos deu 
tantas alegrias com resultados de muito significado e 
desejamos que sua vida continue abençoada e muito fe-
liz com a família linda que você tem.

Gratidão aos colegas Carmen e Valdir

co. Por motivo de restrições da pandemia o evento foi 
transformado na Semana do Aposentado, todo online 
entre os dias 26 a 29 de janeiro, quando foram realiza-
das palestras diárias, disponibilizados depoimentos dos 
aposentados representantes das entidades participantes 
e enviados diplomas aos aposentados homenageados.

Nosso aposentado convidado este ano foi Luiz Ovídio 
Fisher, ex diretor presidente da ECOS que tem todo 
zelo e cuidado com nossa entidade há muitos e muitos 
anos. Na oportunidade, Dr. Fisher gravou um vídeo so-
bre a ECOS ressaltando o benefício da criação da Ecos 
e o bom desempenho e orgulho a todos participantes e 
assistidos, nos seus quase 40 anos. O vídeo está dispo-
nível no Canal de Youtube da ECOS no link: https://
fundacaoecos.org.br/noticias/page/2.



ECOS INVESTIMENTOS

Uma grande dúvida que se tem na 
atualidade é saber quanto tempo  
pode durar a Terceira Idade daqui 
para frente. Os avanços da ciência 
são tantos, nas diversas áreas, que é 
impossível fazer qualquer prognósti-
co com maior grau de certeza. Viver 
mais, com saúde e qualidade de vida 
será um grande presente que a ciência 
dará para a humanidade, mas impõe 
um desafio: como financiar esses lon-
gos anos a mais de vida?

Nos polos tecnológicos mais avan-
çados do planeta, como o Vale do 
Silício, na Califórnia, em Israel ou na 
China, várias empresas se dedicam 
diuturnamente a criar formas de pro-
longar a vida humana. Existem traba-
lhos avançados nas áreas da Genética, 
Biotecnologia, Medicina Preventiva, 
dentre outras, com a possibilidade real 
de retardar o envelhecimento de for-
ma relevante. Já se tem conhecimen-
to de estudos avançados em temas 
como criação e reposição de órgãos, 
tratamento de doenças degenerativas 
com células-troncos, diagnóstico pre-
coce por meio de microdispositivos, 
além de novas e avançadas drogas.  
As possibilidades são incríveis, sen-
do que algumas até nos causam certa 
perplexidade por interferirem no flu-
xo natural da existência.

Paradoxalmente, a preocupação do 
brasileiro com a previdência sempre 
foi muita baixa. Culturalmente, nunca 
fomos propensos a fazer poupança 
de longo prazo nem a pensar no futu-
ro longínquo; na verdade, o brasileiro 
sempre delegou a função de prove-
dor de aposentadoria ao Estado, até 
porque sempre pagou altos valores de 
contribuição para o INSS. A questão 

é que, rapidamente, o Brasil passou 
de uma nação de jovens em 1980 para 
um país de adultos em 2020; em 2050, 
será uma nação de jovens senhores. 
Para o regime previdenciário público 
brasileiro atual, de repartição simples, 
que necessita da poupança dos mais 
jovens para financiar o pagamento 
dos mais velhos, isso significa uma 
bomba-relógio.

E como dar suporte financeiro a esse 
novo padrão de envelhecimento? 
Não existe receita de bolo para uma 
questão tão desafiadora como essa, 
que é o aumento de décadas no pe-
ríodo de aposentadoria do brasileiro, 
porém há alguns insights para poder-
mos refletir conjuntamente e, quem 
sabe, termos algum norte. O primei-
ro, naturalmente, é juntar o máximo 
de recursos possíveis para comple-
mentar a aposentadoria do governo, 
isso significa iniciar o mais cedo que 
puder a poupança previdenciária pri-
vada e postergar a sua utilização para 
o mais tarde possível. 

Caso, após a aposentadoria, você 
consiga atuar profissionalmente e ter 
alguma fonte de receita, reduzindo ou 
adiando o saque da previdência priva-
da, ajudará bastante.

Com relação à poupança previden-
ciária, outro ponto importante é sa-
ber aplicar bem a reserva para cada 
fase de acumulação, grosso modo, 
escolhendo os melhores gestores e 
ativos do mercado e passando de um 
portfólio mais arriscado para um de 
menor risco à medida que o prazo da 
aposentadoria vai se se aproximando.

Além da importância de ter um pla-

no de aposentadoria privado, além 
do público, ressalto a importância de 
possuir mais de uma fonte de ren-
da, que seja descorrelacionada dos 
investimentos financeiros. Deve-se 
buscar, caso seja possível, uma renda 
adicional, que pode ser, por exemplo, 
proveniente de aluguéis, seja de uma 
loja comercial ou mesmo re sidencial. 
Outra fonte de renda interessante 
para diversificar, caso se tenha conhe-
cimento na área, seria a proveniente 
das atividades ligadas ao agronegócio, 
como gado, cacau, café, fruticultura, 
entre outras.

São fontes de renda das quais se 
poderá continuar usufruindo, inde-
pendentemente da idade, pois não 
necessitam de dedicação exclusiva, 
tampouco vigor físico demasiado, e 
até contribuem para dar um sentido à 
vida no pós-carreira. Além disso, aju-
dam a mitigar o risco de depender ex-
clusivamente de um plano previden-
ciário, visto que quanto mais origens 
e diversificação de renda a pessoa ti-
ver, menor será o risco de passar por 
necessidades na última e desafiadora 
etapa da vida: a aposentadoria.

Como a longevidade pode 
interferir na sua vida

Tiago Novaes Villas-Bôas
Diretor Administrativo e 

Financeiro da ECOS

Matéria  elaborada para a revista Let’s Go Bahia Dez/20 - Jan/21
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PRESTANDO CONTAS

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO
CONSOLIDADO (PLANOS BD, CD E PGA)            

SEGMENTO R$ INDICE DE 
REFERÊNCIA

RENDA FIXA 703.656 705,56%
RENDA VARIÁVEL 86.004 9,23%
INVESTIMENTOS 
ESTRUTURADOS

79.365 8,52%

IMÓVEIS 54.292 5,83%
EMPRÉSTIMOS 7.985 0,86%
OUTROS 3 0,00%

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS
Janeiro foi marcado pelo aumento de otimismo 
com avanço de vacinação contra Covid-19 em di-
versos países, ofuscando os efeitos das medidas de 
restrições de mobilidade da nova onda. 

Nos EUA, números divulgados do mercado de 
trabalho demonstraram enfraquecimento, com 
destruição de 140 mil vagas de emprego em de-
zembro. Porém, os dados relativos à confiança se-
guiram elevados, tanto no setor de serviços quanto 
no industrial. O otimismo tem a ver com os estí-
mulos fiscais e monetários, que devem seguir bas-
tante elevados: a nova administração de Joe Biden 
quer aprovar um pacote fiscal adicional de US$ 1,9 
tri. 

Na Europa, a vacinação contra o Covid-19 ocorre 
de forma mais lenta, e os dados de atividade fo-
ram mais fracos, tanto para serviços quanto para a 

indústria, devido ao avanço da pandemia e a ado-
ção de medidas mais restritivas de mobilidade. Na 
China, os dados econômicos seguiram positivos, e 
o país segue firme na retomada pós Covid-19. Por 
outro lado, houve um aumento de incerteza sobre 
o nível de estímulo econômico, o que afetou dire-
tamente os preços das commodities. 

No Brasil, o início do mês foi pior para os merca-
dos financeiros locais devido a incertezas em re-
lação às eleições para presidência da Câmara e do 
Senado, com muitos candidatos defendendo políti-
cas fiscais com mais gastos. Isso levou ao aumento 
do risco país, desvalorização do real e aumento nos 
juros futuros longos. Esse movimento foi reverti-
do parcialmente devido ao Banco Central, que in-
dicou que um ciclo de aumento de juros e reversão 
parcial do estímulo monetário extraordinário pode 
ocorrer nos próximos meses.

PATRIMÔNIO ECOS R$mil - JANEIRO 2021

R$mil - JANEIRO 2021

931.304
99,18%

6.900
0,74%

679
0,08%

BD - Benefício Definido

CD - Contribuição Definida

PGA - Gestão Administrativa
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PRESTANDO CONTAS

BD

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS PARTICIPANTES
INDICE DE CORREÇÃO JAN FEV

4,40% aa + INPC mês anterior  
Liberados a partir de  fevereiro/2020 1,8247% 0,6304%

4,50% aa + INPC mês anterior  
Liberados em janeiro/2020 1,8328% 0,6385%

4,95% aa + INPC mês anterior
 Liberados até 31/12/2019 1,8693% 0,6745%

FEVEREIRO
APOSENTADOS 426
PENSIONISTAS 285
AUTOPATROCINADOS  72
AUXÍLIOM DOENÇA    1
ATIVOS  17

TOTAL 801

RENTABILIDADE BRUTA X META ATUARIAL 

CD

        DESCRIÇÃO JAN FEV EM 2021

PERFIL 
CONSERVADOR

Valor da Cota  1,068700 1,071179
0,49%

Variação 0,25% 0,23%

PERFIL
ARROJADO

Valor da Cota  1,180835  1,176705 
-1,46%

Variação -1,12% -0,35%

• Perfil Conservador: alocação de 100% da Conta de Participante em ativos dos segmentos de Renda Fixa, estruturados e imo-
biliário, 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.

EVOLUÇÃO DAS COTAS - 2021
FEVEREIRO
APOSENTADOS 03
PENSIONISTA 01
AUTOPATROCINADOS 08
ATIVOS 30
TOTAL 42

PARTICIPANTES

Jan/21
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%

Meta AtuarialTIR Bruta

Em  janeiro, a carteira de 
investimentos do plano 
apresentou retorno de 
1,49% versus meta 
atuarial de 0,60%. 

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO



10

BEM-ESTAR

Como manter 
o equilíbrio 
emocional diante 
disso tudo

Aceite aquilo que você sente - Dê 
espaço e lugar a cada sentimento e 
aceite-se sem criticar. Essas emoções 
exigem a sua compaixão. Tenha pa-
ciência consigo mesmo. Está tudo 
bem e é normal se sentir inconstante 
em tempos caóticos e com tantas in-
certezas. 

Calibre sua autocobrança - Co-
brar-se muito nunca é saudável. Ten-
te encontrar um equilíbrio quando 
sentir que está em sofrimento, é exa-
tamente nesse ponto que você deve 
recuar.
 
Desenvolva seu amor próprio - 
Aprenda a amar-se mais, seja gentil 
com você, goste de quem você real-
mente é. 

Estabeleça limites - Compreen-
da que todos temos limites e pre-
cisamos dele para controlar nossas 
emoções. Procure sempre questio-
nar se aquele pensamento por trás 
das emoções ou situações são ver-
dadeiros, se existem evidências reais 
que o comprovem. Regule o que 
você ver, ouve e pensa.

Não viva para alcançar aprova-
ção alheia - Entenda que sua vida 
não pode ser medida pelo olhar do 
outro, pela maneira como o outro 
quer que você seja.  

Escolha suas batalhas - Nem 
tudo precisa ser uma luta. Você não 
precisa sair por aí brigando com 
tudo e com todos. Muitas vezes 
saber quando se posicionar e saber 
quando recuar pode ser libertador.

Autorresponsabilidade - Saiba 
que você é responsável por você 
e ninguém mais. Não transfira aos 
outros responsabilidades que são 
suas. A felicidade, a alegria e as rea-

Em tempos 
de pandemia, 

positividade nos 
ajuda a lidar com 

as emoções

No momento atual, dentro desse contexto de pandemia, é comum que nossas emoções tomem proporções e inten-
sidades bem maiores do que o habitual. Podemos nos sentir por vezes apáticos ou a beira de um colapso mental, 
ansiosos por respostas para tudo. É natural ter dias ruins em que tristeza, medo, irritabilidade ou angústia predo-

minam entre as nossas emoções; não podemos controlar. Vivemos em um mundo que exige que sejamos cada vez 
mais ativos em tudo.  O tempo, a pressa, a sobrecarga, a competitividade, o excesso de coisas para realizar estão 
caminhando juntos e nos pressionando a fazer e a produzir mais, até o que não damos conta, e passamos a nos 

cobrar sempre mais, precisamos nos olhar e  pausar para que tudo saia bem.

lizações estão em suas mãos, não na 
dos outros. 

Autorreflexão e Gratidão - Procure 
pensar no lado bom da  vida, pense 
com carinho em tudo que você já fez, 
olhe-se com amor e gratidão. Dê a 
si mesmo momentos de calma para 
mergulhar em atividades agradáveis 
nas quais o pensamento descansa e as 
emoções positivas fluem. Olhe para 
além das dificuldades e das tristezas. 
Busque atitudes positivas e pequenas 
mudanças no seu dia a dia que te aju-
dem a alcançar o seu objetivo.

Esteja ao lado de pessoas que te im-
pulsionem: sorria mais; compartilhe 
as alegrias; elogie as pessoas, e se não 
tiver nada de positivo para falar, pelo 
menos não critique – o mundo está 
cheio de acusadores, não seja mais 
um. Diga às pessoas o quanto elas são 
importantes para você. Tome tempo 
para fazer aquilo que lhe dá prazer, 
que lhe faz feliz! Lembre-se que a sua 
vida é única e só você tem o poder de 
escolher como ela deve ser vivida. 
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ENTRETENIMENTO

A vida é feita de ciclos e através deles aprendemos, evo-
luímos, criamos e melhoramos o mundo. Algumas vezes, 
o momento estará positivo e com isso podemos colher 
muitos e bons frutos. Em outros momentos, no entanto, 

REFLEXÃO

DICA DE LIVRO

DICA DE FILME

Ciclos da vida
haverá adversidades, mas é quase sempre nessas horas que 
muitas coisas grandiosas são descobertas ou reinventadas. 
Tanto nos bons momentos quanto nas dificuldades, são 
sempre a crença e a atitude das pessoas que mudam. E 
aqui agradeço pelo companheirismo e ao Grupo Econô-
mico e a Fundação Ecos que me abraçaram e  dei  a minha 
contribuição para o crescimento ao longo desses anos.

Por isso, cultive e passe mais tempo com a família e ami-
gos(as). Experimente fazer as coisas de forma diferente. 
Veja o lado engraçado das coisas. Enxergue as oportuni-
dades escondidas e persista no caminho certo. Tudo é uma 
questão de acreditarmos sempre nos verdadeiros valores, 
como amor, amizade, fé, ética e perseverança, pois só as-
sim as pessoas crescem e prosperam. 

Texto do mais novo assistido da Ecos, Valdir Costa Santos 

Existe uma tradição dos judeus sefarditas guardarem a 
chave da casa que precisarem abandonar. Esse é o pon-
tapé incial da narrativa  de Tatiana.  A sua protagonis-
ta recebe a chave da casa do avô, que mudou-se para 
o Brasil e deixou pra trás um lar situado em Esmirna, 
na Turquia.  O livro assumidamente autobiográfico, é a 
procura pela sua ancestralidade.

Fonte: https://www.culturagenial.com/dicas-livros

A Chave da Casa
Autor: Tatiana Salem Levy

Professor Polvo é um documentário original da Netflix que mostra 
a história de um cineasta chamado Craig Foster, que chegou no seu 
limite de esgotamento de trabalho, no limite da pressão, a ponto de 
não conseguir mais viver assim. Sentia-se desconectado da natureza, 
dele mesmo, da família. A forma de resgatar essa essência foi vol-
tando para o mar, naquela casa no Cabo das Tormentas, onde tinha 
passado sua infância mergulhando na floresta de algas. Ali o mar é 
gelado e raivoso, o litoral, rochoso, mas é lá que Foster foi buscar sua 
conexão com ele mesmo e desenvolve uma amizade improvável com 
um polvo e descobre mais sobre os mistérios do mundo submarino.

Professor Polvo
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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!

01
01
01
01
02
02
02
03
04
04
04
06
09
09

David Marler Ferrell 
Dilson Hikaru Higashi
Mª Luisa Barata F.F.C.N.e Sousa 
Mª 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 
Joana Angelica C. de Cerqueira 
Eurides Santa Rosa Lobracci 
Jose Carlos Santos Rocha 

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

Jose de Sa Neto 
Otaviano Mendes 
Carlos Alberto C. Martins 
Fernando Cesar Pastor Tostes 
Jose Manoel A. Rodrigues 
Jose Otavio de Magalhães Jr
Mª do Socorro B. Pereira
Valter Duarte da Cruz 
Jose Gonçalves dos Santos 
Jorge Goncalves de Amorim 
Carlos Roberto S. Teixeira 
Nelson Mantovani 
Abrão Jorge Kater 
Antonio Bispo de Jesus 

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

Manoel Conceicão da Silva 
Mirian Gonçalves dos Santos 
Newton Garcia 
Uilson Ribeiro de Araujo Fº 
Paulo Roberto Freire
Antonio Ricardo Barbalho 
Marcone Pereira de Assis
Elione Barreto Teixeira 
João Bosco Pacifico de Brito
Jose Eduardo Oliveira de Andrade 
Jose Peixoto Avila de Magalhães 
Rita de Cassia M. Carvalho Cerqueira
Edvaldo Bispo dos Santos 
Fernando Guilherme Correia Santos 

DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS

01
04
05
06
06
08
09
10

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 Araujo Moreira
Severina Maria da Silva

DIA PENSIONISTAS
11
12
16
16
18
19
19
19

Telma Maria Costa de Almeida
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 Araujo
Neyde Raimunda Castro de Jesus

DIA PENSIONISTAS DIA PENSIONISTAS
19
20
20
22
23
24
27
28
29

Rita Alves Correia dos Santos
Lair da Luz Camara
Marileide de C. M. do Patrocinio
Lucineide Cavalcante Cedraz
Antonia Santos Menezes
Antonieta Carvalho Menezes
Valdelice Ferreira Barreto
Malena Socorro de Oliveira Alvarez
Eliane Souza Carneiro

MARÇO

ABRIL
DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS
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 Espinola Baptista
Celio Floriano Almeida Junior
Plinio Magno da Cunha Coutinho
Jose Almeida de Souza
Lais Gomes Martins
Patricia Sampaio de Oliveira
Fernando Ballalai Alves Neto

DIA PENSIONISTAS
02
04
05
05
05
07
08

Mª 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

10
11
11
13
14
15
15
15
15
16
16

Alvaro Antonio Bressan
Jose Rivaldo Pacheco
Leonice Batista de Oliveira
Hermenegildo Ferreira dos Santos
Alaide da Cruz Carvalho
Emilia da Paixão Franca da Rocha
Eziquiel Teixeira de Almeida
Judith Barbosa Pereira
Klayder Jose da Silva de Souza
Alinelice Valois C. Quintanilha
Joel de Souza Curvelo

DIA PENSIONISTAS
09
09
12
13
14
17
18

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

Jose Eduardo dos Santos
Sandra Regina Ferreira Gelsomini
Jorge Roberto Cunha Bomfim
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.ima dos Santos
Oscar Frederico de F Bandeira

18
20
21
23
23
23
24
28
28
28
29

DIA PENSIONISTAS
19
23
26
27
28
28
29
30

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


