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Neste bimestre a Revista Tempo ECOS traz novidades e muita 
informação importante para nosso público. Leia com atenção as 
matérias que elaboramos com muito carinho para você, Partici-
pante e/ou Assistido da ECOS.

Inicialmente ratificamos a necessidade do recadastramento anual 
que a partir deste ano está sendo feito online através do site da 
ECOS. Também pelo site será feita a eleição para duas vagas do 
Conselho Deliberativo que é detalhada na matéria explicando o 
pleito.

Como de costume, nesta edição trazemos nova matéria sobre 
as obras de Irmã Dulce que está com nova campanha de Sócio 
Protetor com benefícios para os doadores.

Ainda em junho, a Diretoria Executiva divulgou nova resolução 
de empréstimos ECOS. Confira as mudanças na matéria.

A LGPD está em vigor e nesta edição trazemos algumas infor-
mações sobre a Lei e ações que a ECOS tem tomado a este res-
peito.

Confira também a mudança que está por vir nesta Revista, as 
informações dos planos, a sessão de saúde e bem-estar, dicas de 
filme e livro e a poesia do nosso assistido Carlos Alberto Martins.

Boa leitura! 
Katia Dumaresq 
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ECOS INFORMA

A história de Irmã Dulce está presente na vida de mui-
tos baianos e brasileiros e, em especial, na história dos 
Participantes e Assistidos da ECOS, que, através do 
Banco Econômico, sempre estiveram juntos na colabo-
ração da obra criada pela Santa Dulce dos Pobres.

Desde a instalação dos necessitados no galinheiro, nos-
sa santa foi incansável na busca de alento e saúde para 
“seus filhinhos”, e todos nós da família ECOS pude-
mos acompanhar a evolução dessa obra que é reconhe-
cida por todos os brasileiros e que ganhou também re-
conhecimento internacional. 

Essa é uma obra que só tende a crescer e cumprir no dia 
a dia a sua missão. Por isso, a superintendente da insti-
tuição Maria Rita Pontes (foto) convida a todos os Par-
ticipantes e Assistidos ECOS a tornar-se sócio protetor 
das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) através do vídeo 
que ela fez especialmente para a família ECOS. Para 
acessar o vídeo, utilize o  QR Code ao lado pelo seu ce-
lular ou acesse o site da fundação (www.fundacaoecos.
org.br), ou ainda no nosso canal de youtube https://
cutt.ly/EmmhByC. 

Por que é interessante se tornar 
um sócio protetor? 

Além de estar protegendo e contribuindo com as obras 
da OSID, o sócio protetor participa do DULCE CLU-
BE, que oferece benefícios (descontos que variam de 
acordo com cada estabelecimento) a seus sócios-prote-
tores, doadores mensais, e levar um maior fluxo de pes-
soas aos estabelecimentos parceiros, fomentando assim 
a cultura da doação e valorizando o gesto de solidarie-
dade ao próximo!

Seja um sócio protetor 
e colabore com esta obra santa

Aponte a  câmera 
do seu celular 
para o código 

QR  Code para 
acessar o vídeo



ECOS INFORMA

do CLUBE DULCE, precisarão preencher o formulá-
rio que segue anexo com esta Revista, que contém  um 
termo de consentimento para a OSID para que seus 
dados (Nome, CPF e data de nascimento) possam ser 
repassados para os parceiros do Clube e assim você 
usufruir dos benefícios.

Aqueles que já contribuem e que não desejarem parti-
cipar do CLUBE DULCE, não precisam preencher o 
formulário, a menos que queiram aumentar a contribui-
ção atual.

Vamos aumentar essa rede de amor e espalhar saúde 
e dignidade aos “filhinhos” da nossa Santa Dulce dos 
Pobres!

Com sua adesão a campanha de sócio protetor, você 
receberá um número de cadastro de Sócio Protetor (na 
sua carteirinha de sócio) que deverá ser passado para 
aqueles que você indicar para fazer parte dessa grande 
obra. Com a indicação atrelada ao seu número cadastro, 
o sócio adquire pontuações que aumentam as vantagens 
de ser um sócio protetor passando para categoria Bron-
ze até Diamante.

Atualmente temos 170 pessoas entre participantes e as-
sistidos que doam mensalmente para as Obras de Irmã 
Dulce através da folha de pagamento das patrocinado-
ras e da ECOS.

Para os colaboradores da OSID que queiram aumentar 
essa rede de doadores e se beneficiar com as promoções 
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O Não me Perturbe permite, de forma fácil 
e gratuita, evitar a oferta de produtos e ser-
viços por meio de contato telefônico pro-
venientes exclusivamente das Prestadoras 
de Serviços de Telecomunicações (Telefo-
ne móvel, telefone fixo, TV por assinatura 
e Internet) e pelas Instituições Financeiras 
(operações de Empréstimo Consignado e 
Cartão de Crédito Consignado).

Para isto, basta acessar o site www.naome-
pertube.com.br, criar seu login e senha e ca-
dastrar seu telefone fixo ou móvel. Uma vez 
cadastrado, os Bancos (e/ou seus respecti-
vos Correspondentes (Consignados) sele-
cionados) e as Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações participantes do serviço, 
não poderão realizar qualquer oferta de ope-
rações de Empréstimo Consignado e Car-
tão de Crédito Consignado (Bancos) 
ou oferta de Telefone móvel, telefone 
fixo, TV e Internet (Prestadoras) para 
esse telefone.

Importante destacar que o bloqueio não se 

aplica a ligações que forem realizadas ao 
consumidor para: confirmação de dados, 
prevenção a fraudes, realização de cobran-
ças e retenção de solicitações de portabilida-
de, com ou sem oferta de refinanciamento 
e oferta de outros produtos bancários e ou-
tras modalidades de crédito.

O bloqueio ocorrerá 
em até 30 dias corri-
dos a partir da data de 
solicitação.

Para consultar sua so-
licitação ou realizar o 
desbloqueio, basta 
acessar o site 
com o seu 
login e 

senha.

Não me perturbe 
Saiba como bloquear ligações indesejadas

4
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ECOS ACONTECE

Eleições Conselho Deliberativo
De acordo com o Art. 38 do Estatuto da ECOS, o Con-
selho Deliberativo é composto de seis (6) membros, 
dentre os quais, dois (2) são escolhidos por eleição di-
reta, sendo um escolhido pelos Participantes e outro 
pelos Assistidos.

No final de setembro/2021 finaliza o mandato dos atu-
ais conselheiros eleitos no último pleito e por isso foi 
dado início ao processo de eleição de duas vagas para o 
próximo mandato.

A novidade dessa eleição é que será toda on-line. A Co-
ordenadoria de Comunicação e Informação desenvol-
veu uma ferramenta onde o Participante e/ou Assistido 
acessa através do CPF e senha (a mesma da Área do 
Participante) e vota no candidato desejado. Vale ressal-
tar que o Participante ou Assistido ao entrar na plata-
forma, só tem acesso aos candidatos que concorrem 
pela sua categoria: Participantes ou Assistidos.

O voto poderá ser feito no site da ECOS no período 
de 9 dias iniciando no dia 1º até  9 de agosto e ao final, 
a Comissão Eleitoral encerra a votação na plataforma e 
divulga os resultados. 

A comissão eleitoral, criada pela Resolução Direx 
04/2021 de 25 de junho/2021, é responsável pela coor-
denação da eleição e é composta por quatro membros 
titulares e seus respectivos suplentes.

COMISSÃO ELEITORAL
• Edilson Carvalho Lauria (Presidente)
Suplente – Luiz Ovídio Fisher
• Guilherme Campos Gonzalez
Suplente – Sérgio Luiz Januário de Jesus
• Jorge Raymundo de Farias
Suplente: Mizael Arcanjo dos Santos
• Núbia Souza dos Santos
Suplente Suzana Maria Mariani 

A comissão eleitoral, criada pela Resolução Direx 
04/2021 de 25 de junho/2021, é responsável pela coor-
denação da eleição e é composta por quatro membros 
titulares e seus respectivos suplentes.

A Comissão Eleitoral, em reunião específica, criou o 
Edital e cronograma da eleição que foram disponibi-
lizados no site da ECOS. Abaixo o Cronograma para 
acompanhamento de todos.

PROCESSO DATA
1. Designação da Comissão 

Eleitoral pela Diretoria Executiva 25/06/2021

2. Publicação do Edital no site da 
ECOS e E-mail Marketing 29/06/2021

3. Período de Inscrição dos 
candidatos 

05 a 
19/07/2021

4. Divulgação dos candidatos no 
site da ECOS e E-mail Marketing 20/07/2021

5. Realização da Eleição  
(Votação)

01 a 
09/08/2021

6. Divulgação do resultado pela 
Comissão Eleitoral (C.E.) 11/08/2021

7. Divulgação do resultado no 
site da ECOS e E-mail 

Markenting
12/08/2021

8. Prazo final p/ impugnação do 
resultado das Eleições 17/08/2021

9. Prazo final p/ apreciação de 
impugnação ou recurso pela C.E. 24/08/2021

10. Divulgação do resultado 
pela C.E. 24/08/2021

11. Prazo final p/ pedido de 
reexame do resultado à 

Diretoria Executiva
26/08/2021

12. Prazo final p/ apreciação do 
pedido de reexame pela 

Diretoria Executiva 
30/08/2021

13. Posse dos membros eleitos 04/10/2021

C R O N O G R A M A
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ECOS ACONTECE

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

A Lei geral de proteção de Dados (LGPD ) promulgada 
em 2018, entrou em vigor em agosto de 2020 e a partir 
de agosto deste ano (2021), a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados-ANPD poderá aplicar sanções às 
empresas que não se adequarem aos seus requisitos.

A LGPD tem como finalidade regular o tratamento de 
dados pessoais, nos meios digitais ou físicos, realizado 
por pessoas naturais ou pessoas jurídicas, de direito pú-
blico ou privado. A LGPD possui, portanto, aplicação 

abrangente, sendo aplicável às entidades fechadas de 
previdência complementar, que, em razão de suas ati-
vidades próprias, realizam coleta, acesso e tratamentos 
diversos de dados pessoais de seus participantes, assis-
tidos, beneficiários e dependentes, além dos próprios 
colaboradores, dirigentes e fornecedores da entidade.

Nesse contexto a ECOS tem se movimentado para 
identificar os processos inerentes a coleta e manipula-
ção, guarda e exclusão de dados de terceiros na enti-
dade, bem como implantar/melhorar os controles de 
risco para blindar todas as informações inerentes ao 
nosso negócio.

Para tanto, a LGPD orienta que a empresa (controlado-
ra dos dados) indique uma pessoa para atuar como ca-
nal de comunicação entre o controlador, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Esse responsável é denominado de DPO – Data Pro-
tection Officer (ou encarregado) e já foi designada 
pela Diretoria Executiva para esta função na Fundação 
ECOS, a Coordenadora Katia Dumaresq. Para qualquer 
informação referente a LGPD ela pode ser contatada 
pelo e-mail: dpo@fundacaoecos.org.br.

Nas próximas edições da revista, traremos mais infor-
mações sobre o andamento da implantação da LGPD 
na ECOS.

Sobre a Revista Tempo ECOS 
 

A Diretoria Executiva visando otimizar os custos e esforços 
internos, decidiu que a Revista Tempo ECOS terá periodicidade 
trimestral a partir do segundo semestre deste ano (2021). Essa 
medida não terá impacto na qualidade das matérias nem tão 

pouco da impressão da Revista. Sendo assim, a próxima edição 
terá como referência informações dos meses de julho, agosto e 

setembro e será divulgada no início do mês de outubro.
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Confira a nova resolução de empréstimos

O processo de recadastramento 
anual é único para todos os Parti-
cipantes e Assistidos. Você Partici-
pante (ativo ou autopatrocinado), 
bem como Assistido (aposentados e 
pensionistas) dos planos BD e CD 
têm até o dia 31 de agosto para nos 
enviar o formulário assinado.

Como proceder
1. Obter o formulário personalizado 
no site da ECOS – www.fundacaoe-
cos.org.br  na opção RECADAS-
TRAMENTO no menu principal, 
através do seu  CPF e Senha (a mes-
ma da Área do Participante);
2. Imprimir o formulário;
3. Verificar as informações e atuali-
zar o que for preciso, nos quadros 
indicados;

4. Assinar o documento;
5. Digitalizar o documento – pode 
utilizar o APP CS scanner;
6. Enviar o documento para o e-mail 
atende@fundacaoecos.org.br com o 
Assunto RECADASTRAMENTO.

Ao receber o recadastramento assi-
nado, a ECOS acusará recebimento 
por e-mail e considera que o Parti-
cipante ou Assistido cumpriu a sua 
obrigação com a entidade. 

Caso as informações apresentadas 
estejam em algum desacordo, fare-
mos contato com o Participante ou 
Assistido para regularizar e concluir 
o recadastramento.

O Assistido que não fizer o cadas-

A Diretoria Executiva da Fun-
dação fez algumas alterações nas 
regras de pagamento dos Em-
préstimos ECOS do Plano BD e 
divulgou nova resolução em 18 
de junho último.

Os empréstimos liberados aos 
participantes e assistidos do Pla-
no BD é uma opção de inves-
timento do plano e devem ter 
rentabilidade maior que a meta 
atuarial – variação INPC + 4,0% 
a.a. de juros.

Por isso, precisamos preservar o 
patrimônio do mesmo com pa-
gamentos em dia das prestações 
garantindo assim a solvência e 
saúde do plano. Sendo assim, a 
Diretoria Executiva alterou o ar-
tigo 17 da resolução de Emprés-
timos, conforme o texto apre-
sentado ao lado:

Você já fez seu recadastramento anual? 
tramento dentro do prazo estipula-
do estará sujeito ao bloqueio do re-
cebimento do benefício e impedido 
de obter empréstimos (Plano BD) 
até a devida regularização do cadas-
tro.

O Participante ativo e autopatroci-
nado que não entregar o recadas-
tramento dentro do prazo, também 
ficará impedido de obter emprésti-
mos a partir de1º de setembro/2021, 
se Plano BD, e  não poderá solicitar 
qualquer benefício oferecido pelo 
Plano, nos casos dos Planos BD e 
CD.

Caso tenha dúvidas entre em con-
tato com a Central de Atendimento 
ECOS – 0800-721-2600.

Artigo 17 - O atraso no adimplemento das obrigações assumidas pelo Partici-
pante ou Assistido em relação aos empréstimos implicara o vencimento anteci-
pado da dívida, a cobrança de multa contratual de 2% (dois por cento) calculada 
sobre o valor total do debito, contada do dia 30 do mês em que deveriam ter 
sido pagas, até a data em que forem efetivamente liquidadas, acrescidas de ju-
ros moratórios de 1% (urn por cento) ao mês e honorários advocatícios em caso 
de cobrança judicial, sem prejuízo da incidência da taxa remuneratória inciden-
te sobre o saldo devedor.

Parágrafo 1º - O participante que deixar de pagar a prestação do mês até o 5º 
dia útil do mês seguinte, receberá notificação de cobrança para quitação da dívi-
da em até 15 dias e, não ocorrendo o pagamento, a ECOS procederá a inscrição 
do nome do mutuário no(s) cadastro(s) de proteção ao crédito e as prestações 
e/ou o saldo devedor poderá(ão) ser protestado(s) no competente Cartório.

Parágrafo 2º - Após o 5º dia útil do vencimento da segunda parcela não paga, 
através de notificação, a ECOS cobrará a dívida ao Participante, Assistidos e/ou 
aos fiadores, concedendo prazo de 15 dias para pagamento.

Parágrafo 3º - Não efetuado o pagamento após adotada(s) a(s) medida(s) a que 
aludem os parágrafos 1º e 2º, acima, a Fundação ECOS empreenderá a cobrança 
judicial do quanto devido.

A Resolução completa encontra-se disponível no site na opção GESTÃO – RESO-
LUÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA. O acesso é através do CPF e senha utilizada 
para acessar a área do participante.
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PRESTANDO CONTAS

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

SEGMENTO R$ 1.000 % DO 
PATRIMÔNIO

RENDA FIXA  659.216 70,67%
RENDA VARIÁVEL  98.618 10,57%
INVESTIMENTOS  ESTRUTURADOS  101.608 10,89%
IMÓVEIS  64.938 6,96%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  8.386 0,90%
OUTROS  11 0,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS  932.777 100,00%

COMENTÁRIO DE INVESTIMENTOS

Em maio, observamos mais uma vez a valorização 
dos ativos de risco, em meio a uma volatilidade 
considerável. O Ibovespa (6,16%) e as principais 
bolsas do mundo apresentaram variação positiva: 
S&P 500 0,55% (EUA), Euro Stoxx 1,63% (EU-
ROPA) e Nikkei 0,16% (Japão). Além do combate 
ao covid-19, a inflação americana e o forte ciclo de 
alta das commodities seguiram sendo pontos de 
atenção, num cenário em que as moedas emergen-
tes se apreciaram em relação ao dólar.

No Brasil, tivemos dados de atividade e confiança 
surpreendendo para cima, e PIB 2021 com proje-
ções elevadas de 3% para cerca de 4%. O avanço 
da vacinação e a reabertura de algumas atividades 
tiveram participação crucial no aumento desses nú-
meros. A inflação, por sua vez, segue pressionando 
e preocupando, e o ciclo de alta de juros continuou, 
dessa vez com aumento da selic em 0,75%, para 
3,5% ao ano.

PATRIMÔNIO ECOS R$mil - MAIO 2021

MAIO 2021

925.379 
99,21%

7.318 
0,78%

80 
0,01%

BD - Benefício Definido

CD - Contribuição Definida

PGA - Gestão Administrativa
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PRESTANDO CONTAS

BD

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ECOS QUADRO SOCIAL
INDICE DE CORREÇÃO MAI 2021 JUN 2021

4,95% aa + INPC mês anterior
Até DEZ/2019 0,7850% 1,3673%

4,50% aa + INPC mês anterior
JAN/2020 0,7489% 1,3310%

4,40% aa + INPC mês anterior a partir de 
FEV/2020 0,7408% 1,3229%

MAIO

APOSENTADOS 421

PENSIONISTAS 288

ATIVOS 16

AUTOPATROCINADOS 74

TOTAL 799

RENTABILIDADE BRUTA X META ATUARIAL 

CD

* Perfil Conservador: alocação de 100% da Conta de Participante 
em ativos dos segmentos de Renda Fixa, estruturados e imobi-

liário, 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

MAIO
APOSENTADOS 03
PENSIONISTAS 01
ATIVOS 29
AUTOPATROCINADOS 06

TOTAL 39

QUADRO SOCIAL

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Meta AtuarialTIR Bruta
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%

6,55%

5,03%
6%
7%
8%

JAN FEV MAR ABR MAI

        DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI EM 2021

PERFIL 
CONSERVADOR *

Valor da Cota  1,068700 1,071179  1,076045  1,086673  1,089373 
2,19%

Variação 0,25% 0,23% 0,45% 0,99% 0,25%

PERFIL
ARROJADO *

Valor da Cota  1,180835  1,176705  1,198947  1,235449  1,264455 
5,88%

Variação -1,12% -0,35% 1,89% 3,04% 2,35%



10

BEM-ESTAR

Alimentos que ajudam a controlar 
a hipertensão 
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Mais de 25% dos brasileiros são hipertensos, segundo da-
dos do Ministério da Saúde. A hipertensão é caracterizada 
pelo aumento persistente da pressão sanguínea pelas arté-
rias e está entre as principais causas das doenças cardio-
vasculares – as que mais matam no mundo. Mudar os há-
bitos alimentares é fundamental para prevenir e controlar 
essa condição.

Uma das principais atitudes recomendadas pelos especia-
listas é a redução do consumo de sódio a 5 g por dia (o 
equivalente a uma colher de chá de sal). Além disso, já se 
sabe que alimentos ricos em potássio, cálcio e magnésio, 
presentes em boa parte dos vegetais e frutas, podem aju-
dar a reduzir a pressão arterial. Mas, alguns tipos de ali-
mentos apresentam características específicas que podem 
trazer benefícios.

Alguns alimentos que ajudam a controlar a hipertensão:

- Laticínios com baixo teor de gordura, como os iogurtes 
desnatados.

- Semente de linhaça. De acordo com um estudo publi-
cado na revista científica Hypertension, acredita-se que 
todos os seguintes componentes ou alguns deles podem 
estar envolvidos: ácido alfa-linolênico, lignanas, peptídeos 
e fibras está associado à redução da pressão arterial. 

- Chocolate amargo e de cacau por conta dos polifenois 

(especialmente os flavonoides), substâncias associadas à 
formação de óxido nítrico, componente que amplia os 
vasos e facilita o fluxo sanguíneo - e, portanto, reduz a 
pressão arterial.

- O pistache, por ser uma oleaginosa rica em diversos ti-
pos de nutrientes.

- Azeite de oliva, que assim como o chocolate, possui po-
lifenois. 

- Suco de beterraba. Segundo estudo, a presença de ni-
tratos na beterraba fa vorece a queda na pressão arterial 
sistólica.

- Peixes oleosos, como o salmão, pela presença de ácidos 
graxos ômega 3.

- Grãos integrais. Pesquisas indicam que três porções de 
grãos integrais pode ajudar a reduzir a pressão arterial sis-
tólica. 

Embora os alimentos citados tenham sido analisados 
em pesquisas científicas, não se pode afirmar que irão 
diminuir a pressão em todos os casos. Até porque cada 
indivíduo apresenta diferentes variáveis de saúde e con-
dições genéticas, e nem sempre um determinado méto-
do apresentará resultados positivos. Por esse motivo, é 
essencial buscar orientações médicas.
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ENTRETENIMENTO

Perfume é uma essência.
Cada um do nós tem a sua.

Seu perfume natural, sua essência.

Quando estamos próximos de outras pessoas,
você pode não saber conscientemente,

mas pode estar sentindo a essência do seu ser.
Isso é de cada um, e está nos irradiando.

O perfume é uma essência artificial.
A essência do ser, certamente não.

E é difícil de mudar.
Pode aprimorar-se com o tempo.

Quando se está próximo de alguém,
podemos sentir a sua essência.

Mas também podemos sentir a presença de sua 
alma perfumada,

que desperta em nós os mais nobres sentimentos.

REFLEXÃO

DICA DE LIVRO

DICA DE FILME

O perfume do Ser

Misto de ensaio interpretativo e biografia de d. Pedro II, este livro materializa o mito mo-
nárquico ao descrever, por exemplo, a construção dos palácios, a mistura de ritos franceses 
com costumes brasileiros, a maneira como a boa sociedade praticava a arte de bem civili-
zar-se, a criação de medalhas, emblemas, dísticos e brasões, a participação do monarca e o 
uso de sua imagem em festas populares. Prêmio Jabuti 1999 de Melhor Ensaio e Biografia
Fonte: Companhia das Letras
 

As Barbas do Imperador
Autor: Lilia Moritz Schwarcz

O filme conta a história de Matvey (Fedor Fedotov), um jovem que trabalha como entregador 
em uma padaria local. Filho de um pobre acendedor de lâmpadas, seu único tesouro são os 
patins prateados que herdou do pai. Ao ser demitido injustamente, ele se junta a uma gangue 
de batedores de carteira. Enquanto isso, a filha de um oficial de alto escalão, Alice (Sonya Priss), 
se sente prisioneira em sua mansão. Ela sonha em estudar ciências, o que vai contra as opiniões 
conservadoras de seu pai sobre o papel da mulher na sociedade. Em um belo dia, os caminhos 
de Matvey e Alice se cruzam. Disponível na Netflix

A Cidade do Gelo

Por Carlos Alberto Carvalho Martins 
Assistido ECOS
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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!

DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS

JULHO

AGOSTO

Everaldo José de Oliveira
José Rios da Silva
Magzara Maria Farias da Silva
Gilberto José da Silva
Manuel da Silva Monteiro
Carlos Sales Ribeiro Filho
Ademario de Jesus Silva
Alberto Roque dos Santos
Izete Noronha Silva
Izumi Ogasawara
Luiz Garcia Hermida
Maria de Fátima da Cruz Silva

Luiz Carlos Lopes Alexandre
Gilberto Rosa de Jesus
José Marcos dos Santos
Ildebrando Crisostomo da Silva Filho
Jose Anailton Moreira de Almeida
Waldemar Bonadio Bertolucci
Antonio Oliveira da Silva
Pedro Augusto Moraes Simões
José Leite das Mercês
Manoel da Silveira Maia
Alexandre da Silva
Paulo Roberto Beiro Rodrigues
Deraldo Jacobina de Brito Filho
Maria Regina de Souza Bispo

01
05
06
06
06
07
10
10
10
11
12
12
13
14

Amauri Braz
Joaquim Blank
Aida Rodrigues da Silva Oliveira
Jorge Raymundo de Farias
Minervina Mendes da Cunha
Sergio Droppa
Ruy Micucci Figueiredo
Juliano José Parolo
Wildon Rafael
Noelia Galvao Marinho
Hilton José Soares Serra
Valdenio Genesio de Santana
Valentim Ferreira dos Santos
José Costa Meira

14
16
16
16
17
18
18
19
19
19
21
22
22
23

01
01
01
02
02
03
05
05
07
07
10
10

Elena Bernardino Araujo
Alfonso Quintas Gonzalez Filho
Cristovam Brandão Pires
Gileno Neri Afonso
Delma Plácido Matos
Helio Lacerda da Costa
Edvaldo Pimenta Machado
Carlos Antonio Baptista D da Silva
Lívia Tenório Menelau
Edson Pedreira Dias Magalhães
João Ferreira da Costa
Silvanir Santos de Almeida Ceuta

24
25
25
27
27
29
30
30
31
31
31
31

Ieda Margarida Silva e Oliveira
Sidnei Monfredini Silvestre
Ana Rosa do Nascimento
Gelasia Fontes Tavares
Mabel Cristina Torres Gonçalves
Maria Pompeia F. Brandão
Alda De Assis Sampaio
Maria Elisabete de G. Maranhão
Maria Inês de Oliveira Santos

02
03
04
04
04
04
05
06
06

DIA PENSIONISTAS DIA PENSIONISTAS DIA PENSIONISTAS
Neide de Faria Pires
Maria Antonia Barbosa Ramos
Alaide Goncalves Cavalcante
Leonor dos Santos Tavares
Olides Alves da Gama
Rosa Maria Soares Costa
Iracy Vieira da Costa
Lindalva Moreira Santos
Maria do Carmo M. Carvalho

06
07
12
13
13
13
14
14
16

Pedro Rodrigues D'utra Neto
Valeria Barnabe Lima
Maria Luiza de Oliveira Cardoso
Gildasio de Almeida Carapia
Meiri Nola Marrega
Dilcedes Carvalho de Souza

23
23
25
27
27
30

Lea Margarida Castilho Lima
Nilza Barreto Costa
Nair da Silva Menezes
Simon Aslan Salama
Maria de Lourdes Morais de Farias
Aurora Martinez
Marta Paone de Goes Calmon

17
17
20
21
27
29
31

DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS DIA APOSENTADOS
Francisco Quinca de Oliveira
José Carlos Porto de Castro
Antonio Raimundo Cunha
Norma Gomes Martins
José Carlos Santana
Evanice Abreu Dantas
Denise Novais Aguiar
Miguel Marinho Espindola
George Craig de Goes Calmon
Izaura Bernadeth Dultra Cerqueira
Oswaldo Coluccini
Adilson Jose Vieira

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

Jerusa Viana da Silva
Epaminondas da Silva Castro
Adilson Forgas
Robson Assuncao Freitas Pitta
Edvaldo Fernandes de Andrade
Erivaldo Santos Correia
Edvaldo Carlos Vasconcelos
Elivaldo Bacelar Valois Rios
João Baptista dos Santos
Agilio Alves Espindola
Celso Ribeiro de Novaes
Cosmo Arlindo da Costa 

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

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

04
05
06
06
06
06
12

Rejania Madeira e Silva Cunha
Edenlice Maria Vieira F da Silva
Irene Aparecida Rosin Garcia
Neuza Pessoa Santos
Edson de Jesus
Mitio Sacata Tongu
Sonia Regina Pinho Ventim

14
15
17
17
18
20
22

DIA PENSIONISTAS DIA PENSIONISTAS DIA PENSIONISTAS


