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Por uma saúde 
completa

Quando o assunto é saú-
de, tem gente que dá seu 
testemunho de que só pas-
sou a valorizar a vida sau-
dável depois que teve um 
problema sério ou adquiriu 
uma doença crônica. Esta 
edição do Jornal da AECO 
fala do lado positivo dessa 
questão. Para isto, prepa-
ramos várias matérias que 
mostram que a saúde é o 
resultado de um conjunto 
de fatores que permeiam 
a vida de cada um: ela de-
pende da importância que 
damos aos nossos dentes, 
do que comemos, da nossa 
atividade física, de como 
encaramos as etapas da 
vida e até mesmo do quan-
to damos de descanso ao 
nosso corpo e mente. En-
tão, vejamos: 

Logo na matéria de capa, 
falamos sobre o convênio 
que a AECO firmou com a 
Belo Dente. Trata-se de um 
plano odontológico para o 
associado manter sua saú-
de bucal sem onerar o sal-
do de saúde. Veja como o 
plano funciona e se infor-
me porque a relação custo 
benefício é o seu grande 
diferencial.

A prática de esportes e 
exercícios físicos, outro fa-
tor essencial para a saúde, 
também está presente em 
nossas páginas. Para isso, 
basta ler matéria sobre a 
equipe de atletismo, que 

Notas

iNstitUCiONAL

atualmente conta com 44 
participantes com idades 
que variam entre 20 e 60 
anos. 

Informações sobre a ali-
mentação saudável não 
poderiam ficar de fora de 
nossas páginas. Na maté-
ria sobre o assunto, você 
encontrará dicas de ma-
nuseio e boa conservação 
de legumes e frutas. Para 
completar , informaremos 
ainda as melhores épocas 
para encontrar a sua fruta 
favorita no mercado.

E para quem pensa que 
saúde se resume apenas 
ao corpo, precisa conhe-
cer o testemunho de quem 
se aposentou e recomenda 
alegria para manter a saú-
de, na página 5. Tem tam-
bém dicas de férias, pois de 
nada adianta tanto esforço 
físico se a nossa mente não 
está descansada.

Vale salientar que to-
dos esses assuntos es-
tão alinhados ao objetivo 
principal da AECO que é a 
promoção do bem-estar 
e da qualidade de vida de 
seus associados. É por isto 
que estamos o tempo todo 
procurando convênios que 
possam oferecer oportu-
nidades de promoção da 
saúde da mente e do corpo.  
 

Veramaria Franco
Presidente da AECO
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EXPEDiENtE

 CONVÊNIO AECO - AABB
A AECO renovou, em junho, o convênio com a Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB) Salinas, pagando a jóia que dá direito de uso por mais 
três anos. Assim, os associados e suas famílias podem usufruir de toda 
a estrutura do clube sem pagar nada.

 COPA DO mUNDO Em 52 POLEGADAs 
 NO CLUBE DA AECO
Para a Copa do Mundo, a AECO adquiriu uma TV de 52 polegadas e 
um hometheater para os associados assistirem, no clube, os jogos 
do Brasil. Instalada na Sala de Jogos, os associados podem acompa-
nhar a Seleção Brasileira sem perder nenhum lance. Para comple-
tar, o Clube estará decorado e o restaurante aberto para atender os 
torcedores. A casa da AECO também tem agora uma televisão para 
o associado assistir aos jogos da Copa, ou simplesmente descansar 
no horário de almoço.

 ELEitA NOvA DiREÇÃO DA AECO NO DtvA
A representação da AECO no DTVA acaba de conhecer sua nova 
diretoria. O processo eleitoral, realizado entre 26 de abril e 12 
de maio, teve três chapas concorrentes. A vencedora foi a Chapa 
1 composta por Rosália Faraci Moreira (presidente), Wendey Pires 
(vice-presidente), Anita Martins da Veiga Ferreira (1º tesoureiro), 
Jaqueline Costa Mol (2º tesoureiro), Elza Maria Generoso (diretora 
social), Adivani Ferreira Cezar (diretor de esportes) e Valdeci 
Rosa do Carmo (diretor de patrimônio). A eleição teve expressiva 
participação: foram 253 eleitores de um total de 322 associados 
em DTVA. Bem vindos à nossa Associação.

 CARtiLHA DO 
CLUBE DA AECO 

Uma cartilha está 
sendo distribuída aos 
freqüentadores do 
Clube Recreativo do 
Barreiro. O objetivo dela 
é divulgar e facilitar 
o entendimento das 
normas de uso do clube 
cujo  novo  regulamento  
está  em vigor  desde  
fevereiro  de  2010.  
Para Adair José da Silva, 
presidente do Clube, o    
novo regulamento e  a  cartilha visam  o  bem-estar  do  
associado.  “Divulgamos as melhores formas de convivência 
e de lazer para que todo mundo possa aproveitar o clube 
sem aborrecimentos”, disse.
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Parceria entre aeCo e Belo Dente 
oferece plano odontológico aos 
associados
A  ECO lançou, no dia 27 de maio, 

no auditório da Copasa, o 
Programa Odontológico Belo 

Dente. Por meio de um convênio 
firmado com a empresa de tratamento 
dentário, o novo plano é uma 
alternativa para o empregado que 
deseja cuidar da saúde bucal. 

A diretoria da AECO e da Belo 
Dente apresentaram o plano aos 
empregados (veja principais pontos 
no quadro) e apontaram como 
diferenciais o custo do programa e a 
inexistência de burocracia.

De acordo com a presidente da 
AECO, Veramaria Franco, o plano 
da Belo Dente não chegou para 
ser concorrente da Copass Saúde. 
“Oferecemos uma alternativa ao 
plano oferecido  pela Associação de 
Assistência à Saúde e que desonera 
os custos do saldo saúde. Além disso, 
a Belo Dente amplia os beneficiáveis, 
incluindo pais, sogros, filhos com idade 
acima de 24 anos e aposentados. 

A diretora técnica-administrativa 
da Belo Dente, Marta Siqueira, 
ministrou a palestra Quem tem boca 
vai a Roma. No evento Siqueira fez 
uma reflexão sobre a importância da 
boca na vida do homem e como ele 
a utiliza para “consumir” o mundo 
em que vive. “Para viver bem, você 
precisa ter saúde bucal”, disse. 

Já o presidente da empresa 
odontológica, Luiz Ladeira, disse que 
sua empresa está presente em 90% 
dos municípios onde a Copasa atua. 
“Estamos também em vários estados 
brasileiros e, em Minas Gerais, onde 
tiver necessidade credenciaremos 
profissionais”, contou. 

odontomóvel

Entre os dias 26 e 28 de maio, um ônibus 
devidamente equipado foi instalado 
no pátio da Regional Metropolitana 
para prestar informações e oferecer 
serviços de limpeza dentária. O 
Odontomóvel será utilizado pela AECO 
em ações preventivas nas cidades nas 
quais a empresa atua.

 Preço da mensalidade, 
por pessoa

R$ 10,80, a serem descontados 
em folha de pagamento. 

 Período de carência

Sem carência no prazo de 
90 dias 
 
 o que o Plano 
odontológico cobre?

Consultas de diagnóstico, 
radiologia, restaurações 
de amalgama e resina, 
tratamento endodôntico 
(canal), tratamento 
periodontal (gengiva), 
cirurgia (biópsia, extrações 
simples, extrações de 
ciso, etc), próteses 
unitárias (restauração e 
coroa metálica fundida 
para dentes posteriores 
e artglass e solidex 
para dentes anteriores), 
prevenção e atendimento 
de urgências. 

 o que não é coberto?

Implante, dentadura, 
aparelhos ortodônticos 
e roach. 

 Condições do Plano

- O associado que aderir 
ao plano até o dia 14 
de cada mês passa a ter 
direito ao atendimento 
depois do primeiro dia útil 
do mês seguinte, após o 
desconto em folha da 1ª 
mensalidade. 

- O associado tem que 
manter sua adesão ao 
plano por um período 
de 01 ano. Para sair 
do plano antes desse 
período, o associado 
tem de pagar a diferença 
entre o que já foi pago 
em mensalidades e o 
tratamento por ventura 
realizado. 

  Como aderir ao plano?

O associado deve se 
cadastrar através da 
Intranet AECO, na página 
da Intranet da Copasa. 
 
 Como é o atendimento? 

O associado que aderir 
ao plano escolhe o 
profissional credenciado 
e marca a consulta. Não 
precisa de perícia. Também 
não é preciso aprovar 
orçamento.

 onde funciona? 

Em todo o Brasil. Em Minas 
Gerais onde não houver 
dentista crdenciado
a Belo Dente vai credenciar. 

Para mais  informações 
sobre o Plano 
Odontológico Belo 
Dente, acesse o site: 
www.aecopasa.com.br 

Odontomóvel vai atender associados
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organizar para avançar

envolvimento interno

tENDêNCiAs

Todas as corporações moder-

nas, a exemplo da COPASA, 

estão hoje focadas na melho-

ria do desempenho e dos resultados 

de seus negócios. Mesmo aquelas 

não afetadas diretamente pela con-

corrência de mercado buscam sus-

tentação financeira e operacional, 

minimizando custos e otimizan-

do recursos para atender aos seus 

clientes. Este é o caso da AECO. 

Nesse sentido Veramaria Carva-

lho Franco, presidente da AECO, diz 

que a reestruturação de alguns dos 

processos internos é uma das prio-

ridades da Associação. Para ela, “é 

importante garantir uma base segu-

ra e confiável de informações para 

a gestão, para permitir que a AECO 

Propostas de melhoria dos 

processos eleitos foram de-

finidas e analisadas em se-

minário específico, onde os empre-

gados referendaram e priorizaram 

as ações, permitindo que todos par-

ticipassem da definição do que tem 

que ser feito, contribuindo com su-

gestões inclusive em processos de 

outros responsáveis. José Carlos de 

Paula Braga, na AECO há sete anos, 

diz que a metodologia adotada foi 

muito simples e objetiva. “estamos 

organizando os procedimentos e 

acrescentando algumas melhorias 

para dar mais confiabilidade e faci-

litar e o nosso trabalho”. 

Os processos Cadastro de Asso-

ciados, Quitação de Débito, Fecha-

mento de Entradas e Saídas e Em-

préstimo já estão reestruturados e 

avance com confiança, buscando no-

vas receitas e mais benefícios para 

os seus associados”.

Este trabalho começou em fe-

vereiro deste ano com o mapea-

mento e diagnóstico dos proces-

sos internos, feitos pela PLANEJAR, 

empresa com 20 anos de experi-

ência em organização e análise de 

negócios. Após essa etapa, con-

sultoria e direção da AECO defini-

ram como pontos críticos a serem 

reestruturados: Cadastro de As-

sociados, Empréstimos, Seguros, 

UNIMED, Convênios, Quitação de 

Débito, Fechamento de Entradas e 

Saídas (informações para as folhas 

de pagamento), bem como Recebi-

mentos e Pagamentos.

documentados, cujas políticas e di-

retrizes estão definidas em normas 

cujos procedimentos encontram-se 

em implantação. Simultaneamente, 

analistas de informática estão alte-

rando ou desenvolvendo os siste-

mas para atenderem aos novos pro-

cessos. 

A meta é ter, até julho deste ano, 

todos os processos reestruturados 

e normatizados, sendo que os res-

pectivos sistemas computacionais 

deverão ser finalizados até o final 

deste ano. 

Ildeu Costa Vieira, há um ano e 

meio na AECO, diz que a metodolo-

gia adotada permite que o trabalho 

se realize em menor tempo. “Já esta-

mos colhendo os frutos, uma vez que, 

o trabalho é participativo, integrando 

a equipe na busca de soluções.” 
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aposentadoria bem-sucedida 
não é mistério

Q ue trabalhador não fica com 
aquela pulga atrás da ore-
lha quando pensa sobre a 

aposentadoria? O sonho de se levar 
uma vida tranquila e sossegada após 
muitos anos de trabalho e muitos 
compromissos, certamente, causa 
receios e preocupação em muitas 
pessoas. No entanto, alguns conse-
guem lidar com o fato com extrema 
facilidade. É o caso do ex-emprega-
do da COPASA e aposentado Amauri 
Marques Pitanga Maia, que durante 
30 anos de empresa soube arquite-
tar sua aposentadoria e hoje colhe 
os frutos plantados anos atrás.

De acordo com Amauri, a apo-
sentadoria é mais uma mudança de 
estágio na vida, cheia de vantagens, 
desvantagens e muitas surpresas. 
“O que podemos fazer é vivenciá-las 
ao máximo. Temos que deixar o bar-
co correr, mas sempre com planeja-
mento, pois os objetivos sempre se 

renovam e precisamos de novos ca-
minhos para alcançá-los”, disse. 

O aposentado faz recomendações 
aos empregados que desejam manter 
uma aposentadoria saudável. “É pre-
ciso diversificar as atividades, pois a 
mesmice é um atraso. Pratique ativi-
dades físicas, leia muito, inove seus 
conhecimentos, faça coisas que nunca 
fez antes, aventure-se. E lembre-se: 
a alegria cura mais que os médicos e 
que os remédios juntos”, disse. 

Segundo ele, os longos anos de 
COPASA, durante os quais ocupou di-
versos cargos nas áreas Operacional, 
Projetos e Obras, Comercial e Recur-
sos Humanos (RH), por exemplo, lhe 
proporcionaram enorme aprendiza-
do de vida, além de muitas amiza-
des. “São as melhores lembranças 
que tenho da época em que estava 
na ativa”, conta. 

Para ele, a aposentadoria é uma 
conquista muito importante para dei-

xar que os outros a direcionem. “Viva 
sua vida como sempre sonhou. Dance, 
mas sempre de acordo com a música. 
De repente, temos todo o tempo do 

mundo só para a gente, só para as coi-
sas que julgamos boas. Tenho tentado 
e estou quase conseguindo. E isso é o 
que importa”, finalizou. 

Amauri curte bons momentos em sua 
vida de aposentado: planejamento

seguem algumas dicas da psicóloga, consultora de empresas e palestrante 
sobre relações interpessoais e qualidade de vida edina Bom sucesso, da ergon 
Consultores associados ltda.

1. Crie novo significado para 
essa etapa da vida, reven-

do crenças negativas que cercam 
o processo de aposentadoria; 

2. Entenda que a aposen-
tadoria é uma conquista 

decorrente do esforço e com-

promisso dedicados à empresa. 
Você tem o direito de desfrutar 
do que construiu, sem culpa;

3. Converse com quem já 
se aposentou e está se 

sentindo realizado e descobri-
rá que são muitos os caminhos 

da felicidade: cinema, teatro, 
visita a amigos, leitura ou ouvir 
os CDs que você acumulou e 
não teve tempo para “curtir”;

4. Voltar para a escola tem 
sido uma boa decisão: 

o curso que não foi feito aos 

20 anos estará a sua espera. E 
você o fará com maior maturi-
dade, portanto poderá crescer 
muito mais;

5. E, quem sabe, você tenha 
uma veia “empreendedo-

ra”? Que tal criar um novo negó-

cio e gerar novos empregos?;

6. E lembre-se: você poderá 
viver 20, 30 ou mais ou-

tros anos. Portanto, a aposenta-
doria não significa final de car-
reira. Pode ser o início de outra 
forma de trabalhar e viver. 

 PeNsaNDo eM

se aPoseNtar?

perfil
Foto:Sim

one de Lacerda A
raújo
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utilidade pública

Novos convênios
DEtALHEs DOs CONvêNiOs NO sitE DA AECO: WWW.AECOPAsA.COm.BR

UtiLiDADE PúBLiCA/NOvOs CONvêNiOs

 Em BELO HORiZONtE: 

CURsOs
  CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA (AUMENTO DO 
DESCONTO PARA 15%) 
Rua Aimorés, 1451, Lourdes. 

  HUMANNI EMPRESA DE DESENVOLV. E 
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS

Av. Barão Homem de Melo, 4500 CJ 920,  
(31) 3286-3220

 SAVASSI CENTER IDIOMAS

Rua Tomé de Souza, 810, 3º andar, Savassi 

ótiCA
 OPTICA LUZ VISION

Av. Sinfrônio Brochado 462, loja 13, Barreiro de Baixo

 
CONsóRCiO AUtOmOtivO
 CNVW DN 36072 MINAS VW

Rua São Paulo, 896 Conj. 404, Centro

ROUPAs
 CYRENE - MODA MULHER
Rua Visconde do Rio das Velhas, 57 Ap. 104, Vila Paris 
(31) 3342-4172

 Em tEófiLO OtONi: 

ótiCA
  ÓTICA VEJA 
Rua Engenheiro Antunes 241, Centro  
(33) 3522-4737 
 
 ÓTICA MUNIZ

Av. Getúlio Vargas, 772, Centro, (33) 3522-3747

Associado, fique atento às informações 
de suas férias, disponibilizadas em seu 
contracheque mensal 60 e 30 dias antes do 
início do gozo. Atente-se também aos itens:  
registro das opções pelo recebimento do 
Abono Pecuniário, adiantamento do 13° salário 
e parcelamento do desconto do adiantamento 
de férias. Caso você perceba a ausência da 
informação do período do gozo ou erros na data 
de início e nas opções, informe imediatamente 
à sua Supervisão, ao encarregado de Recursos 
Humanos ou diretamente à sua Gerência. 
Assim você, evitará futuros transtornos. 

 GOZO DE féRiAs

Entra ano, sai ano e, diante da correria do dia a dia, 
muitos projetos pessoais, como iniciar uma dieta, por 
exemplo, vão por água abaixo. Para auxiliar quem dese-
ja manter uma alimentação mais saudável, nesta edição, 
o Jornal da AECO traz importantes dicas de manuseio e 
boa conservação de legumes e frutas. Além disso, infor-
ma aos associados a melhor época do ano para encon-
trá-los no mercado. Aproveite! 

 ALimENtAÇÃO sAUDAvEL

As hortaliças continuam vivas após a colheira. O ideal 
é armazená-las sob refrigeração, de preferência, prote-
gidas da umidade em saquinhos plásticos perfurados;

Prefira as frutas e legumes sem “machucados”. As 
aberturas e feridas são portas de entrada para microor-
ganismos, o que facilita o apodrecimento;

Compre somente o necessário, pois esses alimentos 
envelhecem rapidamente após a colheita;

Deixe as frutas amadurecerem antes de colocá-las na 
geladeira.

 CONsERvAÇÃO E mANUsEiO

abacaxi Pérola: junho a novembro
Banana Caturra: março a outubro
Banana Prata: outubro a dezembro
Caqui: abril e maio
Coco: outubro a março
jaca: fevereiro a maio
kiwi: abril a agosto
laranja Bahia: junho a outubro
Manga: outubro a dezembro
Maracujá: janeiro a abril
Melancia: novembro a janeiro
Morango: agosto
Pêra: fevereiro e março
uva itália: dezembro a março

 As fRUtAs E A mELHOR éPOCA 
DO ANO PARA O CONsUmO

 DiCAs PARA As féRiAs 
DE JULHO

O mês de julho está se aproximando. E, se 
você tem criança e não vai viajar, a sugestão é a 
Colônia de Férias do Clube do Barreiro. Ela pro-
mete muita diversão para os dependentes dos 
associados com idades entre 6 e 12 anos. Ainda 
está em fase de definição os detalhes e atrações 
que estarão à disposição das crianças. 

“Mas se você sairá de férias, a sugestão é o 
Hotel Nacional Inn, na cidade de Araxá, localiza-
da a aproximadamente 370 quilômetros da capi-
tal, na região do Alto Paranaíba. A AECO firmou 
um convênio com o estabelecimento, que fica 
ao lado do famoso Grande Hotel de Araxá. Os 
associados poderão usufruir da estrutura de spa, 
espaços de lazer, bela paisagem do Grande Hotel, 
hospedando-se no Nacional Inn. Esses serviços 
deverão ser pagos diretamente no Grande Hotel.  
Para conhecer o hotel acesse: www.nacional-inn.
com.br
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atletismo com sabor de saúde e 
vitória

EsPORtE

em busca da taça prometida

Os benefícios da  prática  de 
uma atividade esportiva, seja 
ela  qual  for,  são  bastante 

conhecidos: bem-estar, perda de peso, 
disciplina, redução do colesterol e da 
pressão  arterial.  Certos exercícios, 
como correr, têm  atraído  cada  vez 
mais adeptos. Por isso, a corrida vem 
se tornando o mais democrático dos 
esportes, praticado  por  milhões  de 
pessoas ao redor do mundo.
Dezenas de associados  sabem  disso.  
Levaram a sério o hobby da  “corrida 
de fim de semana”  e,  motivados,  
acabaram ingressando na  equipe de  
atletismo.  Atualmente  a  equipe  é 
composta por 44 atletas,  com  idade 
entre  20  e  60  anos.  Fundada  em 
1990, participa de algumas das mais 
importantes  competições  no  Estado 
e  no  Brasil  e  até  de  competições 
internacionais.

Para o técnico Roberto Márcio 
Vieira,  que  está  no  comando  da 
equipe  de  atletismo,  a  rotina  de 
treinamentos  é  a  chave  para  o 
bom  desempenho.  “Treinamos no 
Parque Municipal,  às  7  horas,  e  no 

E a bola finalmente rolou! A rede 
já está balançando,pois o 16° 
Campeonato de Futebol de 

Campo da AECO começou no dia 15 de 
maio, sábado. Até o dia 4 de dezembro, 
craques dos 22 times das séries A e B 
desfilarão seus talentos no gramado 
do clube. 

Até o momento, já foram realizadas 
três rodadas com muitos gols e belas 
jogadas. Ainda é cedo para apontar 
favoritos ao título, candidatos a 

 Chave A
Santa Luzia; Associação Atlética DTCN; Associação Esportiva Miramar;  
Nova Lima Futebol Clube; Bugre/DTAP Futebol Clube

 Chave B
DTAS/Bom Despacho; SPIN Futebol Clube; Cercadinho Futebol Clube; 
SPSE; Discon Contagem

 Chave A
Macrooperação; Manchester Lester; Ideal; Santará; DTRN Ascensão;
Associação Atlética DTCN/B

 Chave B
Arrudas Futebol Clube; 5”S” Futebol Clube; Juventos; DTPA/Betinaço; Futebol Clube; 
Cidade Nova Futebol Clube; Unidos do DTPA

Belvedere,  às  19  horas,  todas  as 
terças  e  quintas-feiras.  A  disciplina 
da  equipe  contribui  para  os  bons 
resultados  que  temos  alcançado”, 
conta. Além disso, o técnico ressaltou 
os benefícios do  esporte.  “O  ganho 
em  qualidade  de  vida  é  incrível, 
tanto no campo profissional, pessoal 
ou familiar. O esporte nos faz melhor 
como homens”. 

Um atleta que está há bastante 
tempo na equipe e viu o nascimento 
dela  é  Heloísio  Saraiva.  “Comecei 
correndo com minha filha, em 1990. 
Corremos cinco anos juntos e, depois, 
mais  cinco  atletas  se  juntaram  e  
a equipe  estava  formada”,  revelou. 
Heloisio  ainda  manda  um  recado 
para quem está pensando em praticar 
o  esporte:  “tem  que  abandonar  a 
preguiça, a vontade de beber, fumar 
e  partir  para  uma  coisa  diferente, 
que  traz  bem-estar  e  qualidade  de 
vida”. 

Outro depoimento de incentivo é 
o de Vanessa Josiane Siqueira. Há dois 
anos na  equipe, ela considera que a 
corrida “lava a alma”, pois ela me dá 
energia, disposição e acaba com o stress” 

. E completa: “ para mim, fazer uma prova 
me dá a sensação de superação, vitória 
e conquista”. Mas  para  quem  não  tem  
a pretensão de ganhar medalhas, vale 

também correr como atividade física e 
lazer. Para isso, é só aparecer nos locais de 
treinos, nos horários marcados e receber a 
primeira aula do técnico Roberto Márcio. 

artilheiro e revelação do campeonato, 
mas disputa é o que não vai faltar. 
O certo é que muita emoção está 
reservada para todas as torcidas, as 
quais terão, a cada rodada, diversão e 
entretenimento. Você pode conferir 
os resultados dos jogos no www.
aecopasa.com.br.

Veja ao lado as fotos dos times que 
jogaram na abertura do campeonato. A 
das outras equipes poderão ser vistas 
na próxima edição. 

série a

série B

Cercadinho Futebol Clube

associação esportiva Miramar Nova lima Futebol Clube

santa luzia sPse

associação atlética DtCN
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Segundo Vanessa:“A corrida lava a alma”
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interior comemora Dia do 
trabalhador

iNtERiOR

Na última edição do Jornal da AECO, você acompanhou como foi a festa do Dia do Trabalhador no Recreativo da 
AECO. Pelo interior do estado, também teve comemoração. Confira abaixo.

DtrV – Varginha 

Cerca de 110 empregados compareceram ao Alto do Tide , 
em Varginha, para comemorar a Festa do Dia do Trabalhador 
no Distrito Rio Verde (DTRV). Os associados assistiram à 
duas palestras motivacionais e uma missa. Depois, sorteio 
de brindes, campeonato de truco e um farto almoço com 
arroz, tutu, farofa e churrasco. 

DtBj - almenara 
A festa do Distrito do Baixo Jequitinhonha (DTBJ) em 
Almenara foi extremamente animada. O DJ Beto embalou 
a turma, que teve à disposição muito churrasco, caldo de 

feijão, cerveja, refrigerante e caipifrutas. 

DtBV - Corinto
 

Um campeonato de futebol marcou o Dia do Trabalhador no 
Distrito do Baixo Rio das Velhas (DTBV), na cidade de Corinto. 
A vencedora foi a equipe de Várzea da Palma (DTVG). Após 
o torneio, empregados e familiares saborearam um belo 

churrasco oferecido pela AECO. 

DtBV – Curvelo
O Dia do Trabalhador no Distrito do Baixo Rio das Velhas/
Curvelo foi marcado pela realização de campeonatos de 
Futebol e truco. Não faltou o tradicional churrasco e a 

cerveja gelada, ao som de muita música.

salinas
Em Salinas, o Dia do Trabalhador no Distrito do Baixo Pardo 
(DTBP) foi realizado na localidade de Taiobeiras. Aproxima-
damente 200 pessoas prestigiaram a festa. Além de um tor-
neio de futebol, houve distribuição de picolés e atividades  
como cama elástica e touro mecânico. Tudo isso regado a 

muita música ao vivo e um delicioso churrasco. 

Dtaj – Diamantina
Em Diamantina, as comemorações aconteceram na área de 
convivência do Distrito do Alto Jequitinhonha (DTAJ). Cer-
ca de 60 empregados, com seus familiares, compareceram. 
Além de um torneio de sinuca, foram sorteados brindes di-

versos.

DtVg – Montes Claros
Em Montes Claros, a festa foi realizada no R3, Pátio 
Operacional do  Distrito do Verde Grande (DTVG). A banda 
Conexão 115 animou os associados e houve ainda sorteio 
de vários brindes. O troféu “Raimundo Papagaio”, foi 
conquistado pela equipe administrativa do DTVG, campeã do 
torneio de futebol. Como homenagem, o troféu foi entregue 
aos familiares de Raimundo que estavam presentes na 
festa.

Dtaa – araxá
 

O Clube AECO/Araxá foi o palco da comemoração. 
Compareceram cerca de 300 pessoas, que saborearam um 
delicioso almoço à moda mineira, além de uma cervejinha 

gelada para refrescar o calor. 

Dtar  - ubá
A festa do Distrito Alto Rio Pomba (DTAR) foi bastante 
animada. A equipe azul, capitaneada por Júlio (ROAR), 
foi a campeã do torneio de afutebol. Muitos associados 
marcaram presença, com destaque para os gerentes do 
DTAR, Adailtadeu, do DVGS, Jane Bonfati, do DVSD, Alvim e 

do diretor do Sindágua, William.
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