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"Abraçar o Senhor,
para abraçar a
esperança"
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Editorial

Hibernados
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Pároco
Segundo a biologia, hibernação é condição de inatividade parcial e de redução metabólica extrema que
ocorre em certos animais durante invernos rigorosos ou
ato de estes aninais abrigarem-se durante o inverno.
Não sei se a medicina me perdoaria por usar desta
definição acerca do termo hibernação para uma analogia diante do momento que vivemos com a pandemia
do coronavírus. Como analogia é algo que contém mais
dessemelhanças que semelhanças, permito-me aplicar
o verbo hibernar para discorrer sobre a situação pela
qual passamos, momentaneamente, todos os humanos
no planeta terra.
Estão “no ar” e em nossas mentes as palavras distanciamento e isolamento social que alguns utilizam
acrescidas do complemento “vertical” ou “horizontal”,
conforme a convicção científica e/ou política dos que
as proferem.
Não tenhamos dúvidas que vivemos um momento
de “turbulências” que não atingem somente os aviões
em seus vôos habituais, mas a todos os homens em
qualquer longitude ou latitude desse planeta terra tal
qual um abalo sísmico universal; um tsunami silencioso sem vento, sem água...Estamos sendo conduzidos
pela imperiosa força de um “motor imóvel” que não é
aquele do princípio filosófico de Santo Tomás ou de
Aristóteles, muito menos aquele Ruah divino (o Espírito de Deus) que do nada tudo criou... Não, não é!
Quem é, então, este que nos faz a todos seres amotinados, acovardados, hibernados semelhantes a animais em inatividade parcial em redução metabólica
extrema no aguardo do final do inverno?
Seria um novo e estranho “ruah”? Um espírito maligno contrário ao Espírito Criador de Deus que tenta
destruir a obra mais bela do Senhor, o ser humano que
Ele fez à sua imagem e semelhança?
Deus ao nos criar impôs-nos vida e movimento:
“crescei e multiplicai-vos...”. Esse inimigo impõe-nos
o contrário: hibernação ou morte! Sentença drástica,
implacável sem direito à defesa, salvo os ingentes esforços e sacrifícios dos hodiernos heróis, os profissionais da saúde, também eles sob o aguilhão letal do inimigo.
Destarte, o que nos resta? Com certeza, a esperança
que não faltará àquele que crer. Esta é a hora não apenas do isolamento, do distanciamento ou da hibernação, mas do silêncio orante, das chagas transformadas
em espelho onde poderemos nos ver face a face em
nossa pequenez, onde a lágrima umedece o coração
sem desfazer a maquiagem do rosto pois, no “silêncio
da enfermidade Deus fala ao coração” (D. Itamar Vian).

“Abraçar o Senhor, para abraçar
a esperança.”
Naquela tarde chuvosa do dia 27 de março de 2020, surge a figura do Papa Francisco, andando a passos lentos na Praça São Pedro completamente vazia, mas em
sintonia com milhões de pessoas através dos meios de comunicação, fiéis de todo o
mundo que naquele momento se encontravam em meio à tempestade causada pela
pandemia do coronavírus.
Um Cristo enorme posto à entrada da Basílica de São Pedro, o mesmo que no
século XVI salvou Roma da Grande Peste. À sua esquerda, a imagem da Salus Populi Romani, que normalmente fica na Santa Maria Maior. Alguns passos à frente,
seis incensários ofereciam alguma luz à noite romana. O silêncio era estrondoso,
somente quebrado pelo gotejar da chuva na calçada da praça.
Ele dirige-se ao altar improvisado e inicia com a leitura da Palavra de Deus. O
trecho escolhido para a oração dos féis foi a tempestade acalmada por Jesus, extraído do Evangelho de Marcos. E foi esta passagem bíblica que inspirou a homilia do
Santo Padre, que começa com o “entardecer…”. “Há semanas, parece que a tarde
caiu. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das
nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e de um vazio desolador… Nos vimos amedrontados e perdidos.”
O Senhor então nos dirige um apelo, um apelo à fé. Nos chama a viver este tempo de provação como um tempo de decisão: o tempo de escolher o que conta e o que
passa, de separar aquilo que é necessário daquilo que não é. “O tempo de reajustar
a rota da vida rumo ao Senhor e aos outros.”
Abraçar a sua cruz, explicou o Papa, significa encontrar a coragem de abraçar
todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia
de onipotência e posse, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de
suscitar. “Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança.” Aqui está a força da fé e que
liberta do medo. Francisco então concluiu:
“Deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de confiar a
todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do
mar em tempestade. Desta colunata que abraça Roma e o mundo, desça sobre vocês,
como um abraço consolador, a bênção de Deus.

Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade.”
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Paróquia em movimento “on-line”

Desde que iniciou o período do isolamento social, com o
fechamento da Igreja, a liderança da nossa paróquia tem continuado a se comunicar pelas redes sociais. Tanto é que, assistimos todas as celebrações referentes à Semana Santa e ouvimos, diariamente, a reflexão da Palavra de Deus que é feita
pelo Padre Francismário, além de assistir as missas dominicais
que passaram a ser transmitidas graças a atuação da equipe de
liturgia e dos membros da PASCOM que lidam com a tecnologia através da TV Web, redes sociais e ainda, no domingo à
noite, através da Rádio Povo.
Além disso, as pastorais tem realizado reuniões on-line, encontros virtuais estão acontecendo à exemplo da Pastoral da
Juventude e Catequese, assim como reuniões dos Conselhos
Econômico e de Pastoral.

No último dia 22 de abril, os dois Conselhos reunidos on-line, sob a liderança do Monsenhor Luiz Rodrigues e Padre
Francismário, refletiu sobre o calendário paroquial, cujas atividades relativas ao primeiro semestre encontram-se totalmente
inviáveis e refletiu sobre os eventos previstos para os meses de
maio a julho, ficando definido:
NÃO REALIZAÇÃO: da Noite de Intercessão com Maria,
Encontro de Crianças com Cristo, Alvorada, Forró do Periquito e Reencontro.
Diante do cenário de incertezas, as demais atividades serão
ainda assunto para avaliação e tomada de decisões, à exemplo
da Festa do Senhor dos Passos, Nossa Feira, Encontros da Juventude (Despertar e Caminhada) dentre outros.

Centro de Formação e Eventos foi disponibilizado ao
Governo Municipal
Por proposta do Monsenhor Luiz Rodrigues, acatada por
todos durante a reunião virtual ocorrida no dia 22 de abril, o
Centro de Formação e Eventos da nossa paróquia foi colocado à disposição do governo municipal para ser utilizado por
qualquer das atividades relacionadas aos programas de atendimento da pandemia em nossa cidade.
Foi avaliado que, por se tratar de um espaço que oferece
condições de utilização imediata, o governo municipal pode
lançar mão seja como ponto de apoio dos programas voltados
para a pandemia ou até mesmo como “hospital de campanha”,
uma vez que dispõe de alojamentos equipados, instalações sanitárias e até cozinha e refeitório.
Foi uma iniciativa louvável porque, como sabemos, diante
do quadro de isolamento social, aquele espaço teve cancelados todos os eventos já agendados para o ano de 2020, ficando portanto ocioso, porém apto para qualquer atividade relacionada com a pandemia.
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Pastoral da Catequese na Quarentena
Estamos em Quarentena, mas nossas
atividades não param. Para não perdemos o vínculo nesse
período de isolamento social, a Pastoral da Catequese
tomou algumas medidas para continuar
o processo formativo dos nossos catequizandos. Todos os
sábados, que seria o
dia destinado a Catequese, são enviadas
pequenas tarefas com leitura bíblica, vídeo ou músicas com
reflexões para que as crianças, juntamente com seus pais, possam estar refletindo sobre a temática que seria discutida no
encontro da Catequese. Foi uma alternativa encontrada para
não esfriar o processo de preparação da Catequese! Alguns
pais deram seu testemunho sobre como estão vivendo esse momento: “Para nossa família, tem sido mais um momento de
interação, oração e aprendizado juntos, momento esse de suma

importância, diante da nossa atual situação. Percebemos uma
empolgação por parte de Angelina, apesar da saudade dos encontros presenciais!!”. As turmas de Crisma também estão em
ação, promovendo amplos debates sobre as temáticas da catequese, pelos aplicativos utilizados para reuniões virtuais. A
pastoral também já fez reunião virtual com seus membros, para
matarem a saudade e conversarem sobre as ações desse ano.
Magdalena Nascimento
Pastoral Catequética

SEMANA SANTA 2020
“Vou celebrar a Páscoa em sua casa” (Mt 26,18)
Verdadeiramente foi o que aconteceu com todos os católicos que acompanharam as celebrações litúrgicas da Semana Santa em suas casas este ano. Preparados para escutar pelo rádio ou assistir através das redes sociais, todos certamente estavam sentindo as palavras de Jesus quando disse aos discípulos:
“Vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: ‘O Mestre manda dizer: eu
vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos’”.
Foram dias em que o recolhimento ficou ainda maior, uma mistura de solidão comparada à solidão do calvário. Não obstante as mensagens recebidas, as
lives, as chamadas de vídeo, etc., a presença virtual jamais compensaria a falta
da igreja cheia do povo de Deus orante, celebrando todos os atos litúrgicos que
compõem a Semana Maior.
Felizes os que se prepararam para receber Jesus em sua casa!
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ANO DA SOLIDARIEDADE

A SEMANA DE SOLIDARIEDADE prevista para 16 a 22 de
novembro, será transformada em ANO DA SOLIDARIEDADE,
visando inserir a paróquia nas ações que vêm acontecendo em favor dos mais necessitados durante esse tempo de pandemia.
Conforme informou o casal Alexandre e Camila, coordenador
do evento, pessoas os tem procurado para fazer doações de alimentos, ainda sob os efeitos da Campanha Ser Mais do que Ter ocorrida
o ano passado. Essas iniciativas já proporcionaram a doação de
cestas básicas a 27 famílias da comunidade Dulce dos Pobres (sete de setembro), das 80
cadastradas.
Assim, providências estão sendo viabilizadas visando o início de um movimento, através
das redes sociais, com o objetivo de arrecadar donativos de qualquer natureza para aquelas
famílias.
Quanto a Semana propriamente dita, poderá acontecer como forma de louvor e agradecimento por tudo que foi feito, porém a sua realização permanece indefinida.

Comunidade Gruta do Rosário: ação
solidária, gesto de amor
Diante do cenário da pandemia, os membros da Comunidade Gruta do Rosário arregaçaram as mangas e iniciaram um trabalho voluntário para ajudar no combate ao COVID-19, através da confecção de máscaras de proteção. O
trabalho vem sendo feito sob a supervisão de um laboratório da cidade e a matéria prima vem sendo obtida através
de doações da comunidade (TNT branco, linhas, elásticos,
luvas, tocas e álcool em gel)
Segundo Maristela Ramos, fundadora da Comunidade,
mais de 20 pessoas estão envolvidas nessa tarefa, com uma
produção de cerca de mil máscaras por dia. Desde o início
(27/03) até o momento, já foram confeccionadas 10.235
máscaras. A entrega das máscaras é feita na própria sede da
Gruta do Rosário, mediante contato pelo telefone (75)
3622-5010, para informar o solicitante e a quantidade.
“Mãos que servem são mais santas que lábios que rezam”
Madre Teresa de Calcutá

"CRISTO VIVE E QUER-TE VIVO"
esta é a frase que impulsiona o Papa
Francisco a iniciar a exortação Christus
Vivit e com isso guiar os nossos jovens a
serem cada dia mais igreja, ajudando a
enriquecer o que a Igreja é e não apenas
o que ela faz, afinal eles são o presente
da Igreja e não apenas o futuro dela. E
assim, a pastoral da juventude da nossa
paróquia segue viva e ativa mesmo em
tempo de pandemia, não faltando oração
diária, participação das missas dominicais através das redes sociais, solidariedade através da arrecadação de alimentos
e reflexões semanais através das reuniões
que se mantém virtualmente pelo Google
Meet, que permite até presenças especiais de pessoas que estão a milhares de
quilômetros de distância, como nosso
saudoso Pe. Jorge Alan. Essas atividades
têm estimulado muitas reflexões sobre o
verdadeiro sentido de Deus, autoconhecimento do que é professar a fé católica,
assim como superar esse momento com a
compaixão e esperança de um Deus trino. Na verdade apesar do isolamento social que forçadamente nos distanciou um
dos outros, a PJ da Senhor dos Passos se
reinventou permitindo que os jovens ficassem muito mais próximos e, mesmo
que não se vendo, eles cada vez mais se
uniram para ficar mais perto de quem
realmente importa - Jesus Cristo, Nosso
Senhor dos Passos.

/escolajpi

escolajoaopaulo.com.br
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Página da Saúde

Pastoral da Saúde

Covid19
Casos sem sintomas, leves e graves:
as diferentes evoluções do coronavírus.
Você deve ter ouvido que o coronavírus (Sars-Cov-2) não afeta igualmente todas as pessoas.
Mas então quais são as possíveis evoluções da
Covid-19 e seus respectivos sintomas?
O médico francês Ramy Rahmé, pós-doutorando da Universidade de Paris, aproveitou o
confinamento em Nova York (EUA) para criar
um gráfico, corroborado por vários estudos, que
resume as principais formas de manifestação da
doença por trás dessa pandemia.
O material, que viralizou nas redes sociais de
profissionais de saúde, reforça que a maioria dos
infectados é assintomática ou apresenta sinais de
leves a moderados, que não exigem internação.
Por outro lado, indica que a mortalidade em casos críticos, que exigem UTI e ventilação, chega
a 50% em alguns locais.
Já o tempo médio de incubação do Sars-Cov-2 seria igual para todos os graus de severidade: cinco dias entre contrair e manifestar os
sintomas ou desenvolver imunidade a ele. Veja
abaixo uma versão traduzida e adaptada do gráfico feita por SAÚDE:

OS CASOS ASSINTOMÁTICOS
DE CORONAVÍRUS
Essa é a fatia mais difícil de calcular. O
governo chinês estima que 30% dos portadores do país não apresentam sintomas.
Mas a literatura sobre o assunto também
apresenta outros dados. “Estima-se que entre 5% e 80% das pessoas com teste positivo para o Sars-CoV-2 possam ser assintomáticas”, comenta Tânia Vergara,
infectologista presidente da Sociedade de
Infectologia do Rio de Janeiro. Haja variação! Para ter uma estimativa precisa, seria
preciso testar a população mundial em larga escala. “ Daí a importância do isolamento generalizado.
OS CASOS LEVES E MODERADOS
Eles provavelmente englobam a maior parte
dos casos de Covid-19. Apresentam febre, tosse
seca, dor de cabeça, cansaço e leve dificuldade
para respirar. Assim como os assintomáticos, entram na estatística dos mais de 80% de infectados
que precisam de internação.
Aqui, as manifestações aparecem, em média,
cinco dias depois da exposição ao vírus e progridem por mais uma semana. Em alguns casos, há
uma piora tardia, o que eleva o tempo de recuperação para cerca de 14 dias.
Na suspeita de um caso leve ou moderado, o
ideal é reforçar o isolamento social, beber bastante água e monitorar os sintomas. O Ministério da
Saúde oferece aplicativo de celular e um canal
telefônico em que você pode ligar gratuitamente
em caso de dúvidas: 136.
OS CASOS GRAVES E CRÍTICOS DE
CORONAVÍRUS
Calcula-se que 15% dos pacientes apresentem sintomas severos e precisem ser internados
para receber oxigênio, às vezes na UTI. O tempo
para recuperação é longo e o período de transmissibilidade do vírus, ainda mais alto. Em determinados grupos de risco, como idosos e portadores
de doenças cardiovasculares, a mortalidade dos
casos graves chega a 15%. Do total de infecções,
5% evoluirá para um quadro bem pesado, que
exige mais tempo na UTI e ventilação mecânica

(quando um respirador artificial realiza o trabalho dos pulmões). Entre essa pequena parcela, a
taxa de mortalidade alcançaria 50%, a depender
da idade.
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Demonstrativo Financeiro Março 2020
Ingresso

DIZIMO E OFERTAS
Assim como todos estão enfrentando tempos difíceis no que se refere a recursos
financeiros, também a Igreja vem atravessando suas dificuldades, diante do afastamento social que encerrou a presença dos fiéis nas missas além da não realização dos
eventos que ajudavam a manter o funcionamento pleno.
Os funcionários continuam exercendo suas atividades dentro das limitações recomendadas pelos órgãos de saúde, as despesas fixas continuam presentes para serem
quitadas porem os recursos oriundos do dízimo e ofertas caíram consideravelmente.
A PASCOM, utilizando os recursos tecnológicos atuais, disponibilizou o aplicativo “Pic Pay”, através do qual os fiéis que desejarem realizar sua oferta durante as
missas virtuais, possam fazê-la através de transferência bancária para a conta da paróquia. Alguns fiéis vem utilizando esse recurso.
Quanto ao dízimo, você pode efetuar a devolução através de transferência para a
conta bancária da paróquia, ou presencialmente na Secretaria da Paróquia que se
encontra funcionando todos os dias das 8 às 11:30 ou ainda na Capela da Piedade
todas as tardes das 14h às 17h.

Agora você pode fazer suas
doações à Paróquia Senhor
dos Passos via Aplicativo

PicPay

Valor R$

Dízimo Senhor dos Passos+ Capela Piedade

25.884,00

Ofertas Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios+Capela+Irmã Dulce

11.964,80

Batistério 02(dois)
Patrocínio do Jornal Nosso Passos

60,00
1.750,00

outros
Ingresso total do mês

39.658,80

Dispêndio - Estrutura Administrativa
Encargos Sociais+Vale transporte (Funcionários)
Salários+Férias+recisão (Funcionários)

6.379,50
19.487,37

Manutenção dos Templos e equipamentos

1.634,82

Energia dos Templos, Água e esgoto/ CEI / Casa Paroquial/com.Ir Dulce

3.643,48

Combustível carros paroquiais

470,60

Previna Senhor dos Passos+Igreja dos Remédios Casa Padres +peças

566,00

Telefones paroquiais de 5 linhas + internet

647,78

Tarifa bancaria+despesas boleto e taxas do cartão

564,96

Sistema de Informática THEOS

185,00

Honorários do contador ( Cúria) )

500,00

Manutenção Ar condicionado casa paroquial

840,00

Material Elétrico (CEI)

160,00

Escada Alumínio

585,00

Caixa de som

799,00

IPVA Carro Paroquial 2020
Fogão+Lavanderia casa paroquial
Impressora secretaria paroquial
Conserto telhado Igreja Senhor dos Passos
Carfrio - manutenção e peça ar Igreja Senhor dos passos
Total

292,17
2.017,00
949,05
4.334,98
1.340,00
45.396,71

Dispêndio - Estrutura Religiosa
Residência Paroquial

1.856,90

Côngrua dos Sacerdotes

6.269,10

Diácono

1.045,00

Plano de saúde dos Sacerdotes

1.761,46

INSS padres

839,60

Sepultamento Pe. Marino
Total

2.000,00
13.772,06

Dispêndio - Dimensão Pastoral
Cúria Arquidiocesana (taxas do Dízimo, das coletas e outros)
Material Liturgia

5.701,32
625,00

Pascom ( Jornal Nossos Passos )

2.930,00

Total

9.256,32
Dispêndio - Dimensão Social

SEGUE O PASSO A PASSO PARA
UTILIZAR O APLICATIVO:
1. Ligue a câmera do seu smartphone e direcione
para o QR Code que aparece na tela da TV, na tela de
outro celular ou impresso em algum local;
2. Quando o QR Code for lido aparecerá na tela do
seu smartphone a informação “abrir picpay.me”. Então clique e, se você tiver uma conta no aplicativo,
você será direcionado automaticamente para ela.
Se você ainda não tem uma conta, será necessário
baixar o aplicativo PicPay, criar uma conta e cadastrar um cartão de crédito;
3. Em Seguida informe o valor da sua doação e confirme o pagamento.
Pronto! Você fez a sua doação. Deus abençoe você!

Plano de Saúde dos funcionários

3.796,26

Doação Centro social Monsenhor Jessé

1.000,00

Total

4.796,26

Total dos Dispêndios Paroquiais
Total dos Ingressos
Saldo negativo paroquial Março

73.221,35
39.658,80
-33.562,55

Centro de Formação e Eventos
Ederval Falcão

Receitas:

Alugueis/doação

4.996,00

Despesas:
Despesas /manutenção

135,00

Salário dos Funcionários

1.087,53

Beliches (12)

4.560,00

Embasa -

153,00

Coelba

373,73

Serviço de vigilancia-Previna
Total despesas
Saldo negativo do Centro de Formação Março
Saldo Negativo Paroquial mês de Março
Saldo Negativo do Centro de Formação mês de Março
Saldo Negativo da Paroquia mês de Março

406,00
6.715,26
-1.719,26
-33.562,55
-1.719,26
-35.281,81
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ANIVERSARIANTES DE MAIO DE 2020

RELATÓRIO DO DÍZIMO – MARÇO - 2020
DIZIMISTAS CONTRIBUINTES – 350
VALOR TOTAL – 25.884,00
IGREJA SENHOR DOS PASSOS
Dizimistas Contribuintes – 234
Valor total – 12.262,00
CAPELA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
Dizimistas Contribuintes – 85
Valor total –5.515,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS
Doação – (06) = 275,00
Boleto Bancário – (15) = 5.345,00
Transferência Banco Bradesco – (10) = 2.587,00

Este Jornal é uma publicação mensal
da Paróquia Senhor dos Passos,
com o objetivo de evangelizar
e divulgar as ações paroquiais.
Secretaria: Igreja Senhor dos Passos
E-mail: secretaria@paroquiasenhordospassos.com.br
Pároco:
Mons. Luiz Rodrigues Oliveira
Vigário:
Pe. Francismário de Araújo Soares
Diácono Elielson de Jesus Carmo
Coordenação da PASCOM
Mário Ribeiro Filho
Membros da PASCOM
Marilene Barreto, Magdalena Nascimento, Jairo Rego, Antonio Neto e Vanessa
Souza.

Tel.: (75) 3623-1347

Colaboradores: Kennedy Cupertino, Jairo
Filho e Ian Ceo.
Atividades: Jornal Nossos Passos, Rádio e
TV Nossos Passos, Mídias Sociais, Mural
Digital, Fotografia.
TIRAGEM 3000 EXEMPLARES
Impressão:

01/05 Anailza Firmino da Silva
01/05 Isa Maria P. dos Santos
01/05 Tereza de Jesus
02/05 Eliazi Paulo dos Santos
03/05 José Paulo de Oliveira Bacelar
03/05 Jovelina Clementina de Jesus Silva
03/05 Koji de Jesus Nagahama
03/05 Washinaton Oliveira dos Santos
04/05 Elizabete Ferreira da Silva
04/05 Guiomar Chaves de Jesus
04/05 Mayra Pinheiro Lopes
05/05 Elco Jurandi de J. Silva
05/05 Maria Vania G. Suedde
05/05 Rosalina Sleiman Salloum
06/05 Alda Daltro Machado
06/05 Leandro Ferreira Freitas
07/05 Fernando Luiz S. Carvalho
07/05 Pe.Francismario de Araujo Soares
08/05 Ademar de Lima Leite
08/05 Agimira de Jesus da Silva
08/05 Natalice Silva e Cleyton Monteiro
09/05 Antonia do Carmo Leite
09/05 Margarida Mirtes Carneiro
09/05 Maria de Lourdes Venas Macêdo
10/05 Graça Maria Campelo de Lima
10/05 Juciara dos Santos Santana
11/05 Celia Cristina Oliveira Paolilo
12/05 Antonieta Costa Nascimento
12/05 Joana de Paula Souza
12/05 Jucileide Santos Alves
12/05 Maria Célia Leite Passos
12/05 Marita Pereira da Silva
12/05 Neuza Souza Cruz
12/05 Terezinha Rodrigues Soares
12/05 Vanda de Souza Novais
13/05 Iracy Ferreira Santos
13/05 Nilza Maria Coutinho dos Santos
14/05 Genilza Almeida Santos
14/05 Lizete Fernandes Boaventura
15/05 Adeilde Alves Santos
15/05 Emilia Mabel Araújo Miranda
15/05 Walterson José de Moura
16/05 Iraci de Cerqueira Freitas
16/05 Maria Monteiro da Silva

17/05 Acionaldo Oliveira Macedo
17/05 Alexandre Oliveira de Almeida
17/05 Maria das Graças da Silva Alves
17/05 Maria Nascimento Rios
17/05 Samara Sandes da Silva
18/05 Ana Laura Betim
18/05 Lucinelia Delfino de C. Meneses
18/05 Vera Lucia Alves Muricy
19/05 Claudio Almiro Gomes Oliveira
19/05 Valdeci de Araújo Felix
20/05 Hilda Evangelista Nunes
20/05 Laudiceia Lima de Lira
20/05 Rafael Santos Cerqueira
21/05 Veranilza Maria F Almeida
22/05 Elisangela Silva Ferreira
22/05 Lusineide Santana dos Santos
22/05 Maria Helena Castro Medeiros
23/05 Antonio Carlos Soares de Macedo
23/05 Antonio Fernando F. Silva Junior
23/05 Onêide Silva Torres
23/05 Wellington Campos de Araújo
24/05 Maria Suzana de Jesus dos Santos
24/05 Ramira Jesus da Silva
25/05 Aúrea Ferreira de Souza
26/05 Fernando Mangabeira Ribeiro
26/05 Marli Carvalho Souza
26/05 Odilia Maria P. Mascarenhas
27/05 Dilson de Jesus Soares
27/05 Lauro Freitas dos Santos
27/05 Maria do Carmo Peixoto Nunes
28/05 Cláudia Ataide Carvalho do Vale
28/05 José de Andrade Pereira
28/05 Judith Oliveira Andrade
29/05 Zulmira Dias Queiroz
30/05 Betania Brito de Jesus
30/05 Júlia da Silva Santos
30/05 Nailda Maria Machado Figueredo
30/05 Vanuza Magalhães Souza Azêvedo
31/05 Ana Glória Guimarães Pedreira
31/05 Manuela de Freitas S. C. Oliveira
31/05 Maria Antonieta Marques Alves
31/05 Maria Clevis Firmino
31/05 Rita de Cassia Bastos Gidi

