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Do tamanho 
de Minas

A cada dia vemos o gran-
de desafio que é a AECO. 
São quase 12 mil associa-
dos, uma “família” com cer-
ca de 60 mil pessoas, entre 
titulares e dependentes, dis-
tribuídas em 30 representa-
ções no interior e unidades 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 

E se a AECO é do tama-
nho de Minas Gerais, vale o 
que Guimarães Rosa falou 
do nosso estado: “Minas são 
muitas”. Por isso, conciliar 
culturas diferentes, superar 
distâncias e atender as mais 
variadas demandas é um 
grande desafio. Os repre-
sentantes da AECO no inte-
rior do estado têm um papel 
importante nesse aspecto.  
Precisamos rever nossa for-
ma de atuar no interior, dan-
do prioridade à parceria com 
clubes que possam oferecer 
lazer, esporte e cultura. Ao 
mesmo tempo, há a neces-
sidade de ampliar a cartei-
ra de convênios para que os 
associados de todo o estado 
tenham descontos em aca-
demias, teatros, cinemas, 
instituições de ensino etc. 

 A despeito desse cenário 
tão diversificado, não po-

Notas

iNSTiTUCiONAL

demos perder de vista que, 
para gerenciar, precisamos 
ter padrões que garantam a 
qualidade e o cumprimento 
dos processos mais impor-
tantes. Portanto, desde ja-
neiro, estamos trabalhando 
com uma previsão orçamen-
tária para cada representa-
ção e com regras específicas 
para a aplicação desses re-
cursos financeiros. Esse mo-
delo tem permitido maior 
controle nos gastos e feito 
com que os recursos sejam 
investidos ao longo do ano 
em ações voltadas para o 
lazer e o bem-estar do asso-
ciado e sua família. 

Estamos preparando a 
AECO para que ela tenha 
uma estrutura forte e profis-
sional. Nosso objetivo não é 
o lucro. Precisamos ter re-
sultados positivos que ga-
rantam cada vez mais vanta-
gens aos empregados. Essa 
é base do associativismo: 
pessoas com objetivos co-
muns que se unem para su-
perar obstáculos, fortalecer 
relações e promover a me-
lhoria individual e coletiva.  

         Veramaria Franco
Presidente da AECO
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EXPEDiENTE

 CAmPANHA DO AGASALHO
Durante todo o mês de maio até o dia 21 de junho, a AECO realizou 

a Campanha do Agasalho, que arrecadou roupas para serem doadas ao 
Projeto Providência. Ao todo, foram recebidos 8 cobertores, 8 pares de 
sapato, 2 toalhas, 69 blusas e 11 calças, num total de 98 peças.

O Projeto Providência é uma associação que atende 3 mil crianças, 
adolescentes e jovens, oferecendo alimentação, oportunidades 
de lazer e formação sóciocultural. Atualmente, o projeto tem três 
unidades: Vila Maria, Taquaril e Fazendinha.

 PESqUiSA FESTA DO TRAbALHADOR
Durante a última Festa do Trabalhador, empregados da AECO 

aplicaram uma pesquisa de satisfação em cerca de cem associados 
que participaram do evento. 

O objetivo foi conhecer a opinião dos presentes sobre a organização 
da festa para orientar produções futuras no clube.

Veja o que as pessoas disseram:
 60% classificaram o atendimento e controle na portaria, que 

reduziu o número de “penetras”, como excelente. A limpeza dos 
banheiros e áreas comuns do Clube foi considerada boa por 57% 
dos entrevistados, mesma porcentagem dos que afirmaram ter sido 
excelente a estrutura montada para os shows no campo de futebol. 
A qualidade dos brindes sorteados também foi tida como excelente 
por 53% das pessoas, enquanto 52% delas consideraram bom o 
atendimento no restaurante. Para finalizar, 63% dos entrevistados 
acharam a festa melhor do que a do ano passado, enquanto 28% 
disseram que o evento estava no mesmo nível de 2009. 

 ANTECiPAçãO DA PL SEGUE ATé O 
DiA 30 DE SETEmbRO 

AECO, Copasa e Banco Real firmaram a parceria que está 
permitindo desde o dia 13 de julho o pagamento antecipado 
da 2º parcela da PL para os empregados com direito ao 
benefício. 

A antecipação da parcela está sendo feita por meio de 
empréstimo consignado com taxa de 1.25% ao mês. O prazo 
das solicitações vai até 30 de setembro.  

Para quem está na RMBH, a AECO montou um posto 
de atendimento para o Banco Real localizado na sala ao 
lado do ambulatório médico/odontológico (foto), que está 
funcionando das 8h às 18h, sem intervalo de almoço.

O associado que estiver interessado na antecipação, deve 
primeiro ligar para o call center do Banco Real (0800-770-
8088), que funciona de 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. 
Por meio das opções 2 ou 4 do call center, o empregado 
pode fazer a simulação 
da proposta, verificar as 
taxas e juros e, também, se 
certificar da documentação 
proposta. É importante que 
os interessados fiquem 
atentos aos procedimentos 
e documentos necessários. 

Todas as informações 
estão disponíveis no site da 
AECO: www.aecopasa.com.br.

Sim
one de Lacerda A

raújo
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Melhorias para o Clube da aeCo
O Clube Recreativo da AECO é 

o maior patrimônio de seus asso-
ciados. Localizado no Barreiro, o 
clube ocupa uma área de 44 mil 
m2 e tem uma infraestrutura com-
parável aos melhores da RMBH. 

Os associados e seus convida-
dos têm à disposição 11 churras-
queiras; quatro quiosques, sen-
do um deles com fogão e forno 
a lenha; salão de jogos; salão de 
TV com um telão; restaurante; 
piscina; campo de futebol socie-
ty; playground; cinco quadras e 
uma grande área arborizada. 

Todo esse conjunto passará, 
aos poucos, por uma série de 
modificações estruturais e pai-
sagísticas, cujo objetivo é aper-

Meio aMbieNte
eM ChaMas 

O fato do Clube da AECO estar 
perto de uma área preservada, o 
Parque Estadual da Serra do Rola 
Moça, traz algumas vantagens 
como ar puro e muito verde. Tal lo-
calização permite ainda a desco-

1) Reforma da sala de troféus, adaptando-a para um salão onde os associados  
podem assistir os jogos do Brasileirão no horário de funcionamento do clube. O 
local já conta com uma TV de 52 polegadas e um hometheater com sistema a 
cabo, instalados para a transmissão dos jogos da Copa; 
 
2) Retirada da cerca da piscina, a fim de facilitar o acesso à mesma. Essa medida 
não prejudica a segurança das pessoas, uma vez que o clube mantém serviço de 
salva-vidas;

3) A portaria foi adaptada para as novas catracas em fase de instalação.
Computadores foram conectados a elas para facilitarem o controle do acesso dos 
associados ao clube. Os funcionários estão sendo treinados para uso adequado 
do software.

feiçoar a administração do clube 
e oferecer a seus frequentado-
res mais conforto e lazer. 

A execução das reformas será 
orientada por um Plano Diretor, 
que tratará do planejamento da 
obra como um todo. Nesse Pla-
no, serão listados todos os itens 
a serem executados e, também, 
definida a prioridade das ações 
de acordo com a necessidade de 
reforma e com a disponibilidade 
de recursos.

O Plano Diretor ainda não está 
concluído, mas isso não impediu 
que algumas medidas prioritá-
rias já fossem tomadas. 

Veja aqui as obras já realiza-
das e as em curso:

berta da natureza e uma relação 
harmoniosa com ela. No entanto, 
essa vizinhança atrai também 
responsabilidades: dia 17 de ju-
lho, um grande incêndio destruiu 
10 hectares da mata. Acionado 
pela Copasa, um helicóptero dos 
bombeiros participou do comba-

Novas catracas na portaria: melhor 
controle do acesso ao Clube

Amplo salão promete ser ponto de 
encontro de todas as torcidas

Foram necessários mais de 8 
mil litros de água da piscina do 
Clube para apagar o fogo

A
rquivo A

ECO

Tiego José

Arquivo AECO

te ao fogo, utilizando a água da 
piscina do clube. 

Essa não foi a primeira vez que 
a Associação participou do com-
bate ao fogo na região. Segundo 
Adair Silva, presidente do Clube 
da AECO, nas épocas mais secas 
são bastante recorrentes os in-

cêndios na serra. Dessa vez, fo-
ram retiradas da piscina 16 bolsas 
com capacidade para 540 litros 
cada, as quais transportaram um 
total de 8.640 litros de água da 
piscina para os focos de incêndio 
até que o fogo fosse extinto. 

PreserVar É PreCiso

Para Adair, a participação da 
AECO na preservação do entorno 
é importante não só pela ques-
tão ambiental, mas também pelo 
quanto a natureza ao redor sig-
nifica para o clube. “São poucos 
os clubes de Belo Horizonte que 
têm uma localização tão privi-
legiada como a nossa. Temos o 
terceiro maior parque urbano do 
país como vizinho e, ao mesmo 
tempo, estamos no coração do 
Barreiro”, disse. De acordo com 
Adair, várias espécies de pássaros 
são vistas no parque. “Além disso, 
animais como quati, veado e gavião 
também nos visitam frequente-
mente, mas eles vêm à noite, quan-
do não tem ninguém”, finaliza. 
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Transtorno do Déficit de Atenção 
e hiperatividade (tDah) 

TENDêNCiAS

Você já deve ter escutado ex-
pressões como “fulano é avo-
ado” ou “sicrano vive no mun-

do da lua”. Ou ainda “nossa, como ele 
é estabanado” e “essa criança é uma 
pilha, não para nunca”. Tais comentá-
rios são inocentes, mas podem estar 
associados a sintomas que caracte-
rizam uma doença conhecida como 
Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH).

O TDAH atinge uma em cada 20 
crianças a partir dos seis anos de 
idade e pode ser classificado em 
três subtipos: predominantemen-
te desatento, predominantemente 
hiperativo/impulsivo e combinado. 
Tanto na infância quanto na fase  
adulta, a doença leva a um desem-
penho escolar insatisfatório. 

Na criança, os sintomas clássicos 
são a dificuldade em manter aten-

PriNCiPais CaraCterÍstiCas Do tDah

- Dificuldade em manter a atenção;
- Dificuldade em terminar tarefas;
- Cometer erros por descuido;
- Falar muito;
- Agitação;
- Dificuldade em esperar sua vez;
- Responder perguntas antes delas 
 terem sido completadas.

 Em crianças:
- Dificuldade para se concentrar;
- Dificuldade para tomar iniciativa;
- Dificuldade para estabelecer prioridades;
- Dificuldade de organização;
- Problemas na estimativa de tempo;
- Declínio rápido de motivação, “fogo 
de palha”;
- Inconsistência no desempenho.

 em adultos:

A neuropsicóloga Ana Paula 
Assis diz que, em grande parte, 
o TDAH é hereditário

utilidade pública

A AECO estabeleceu um convênio com o 
Parque Guanabara, também conhecido como 
Mangueiras. O passeio é uma ótima opção para 
quem deseja fazer um programa divertido com 
as crianças. 

O Parque Guanabara está instalado às mar-
gens da Lagoa da Pampulha. E lá, brinquedo é o 

 CONvêNiO COm O
 PARqUE GUANAbARA

A AECO distribuiu este ano 2,4 mil kits 
com material escolar para os associados 
com remuneração de até R$ 2 mil e que 
têm filhos com idade entre 6 e 14 anos. 

Já estamos pensando na versão do 
kit escolar para 2011. Mas, para torná-lo 
ainda mais completo, precisamos saber 
sua opinião. 

O que você, associado, sugere como 
melhoria para o próximo kit?

Mande suas sugestões para o e-mail 
da AECO : aeco@copasa.com.br

A Grife da AECO continua oferecendo produ-
tos de excelente qualidade a preços especiais. 
São mochilas, bolsas térmicas, pastas e nécessai-
res de várias cores e modelos. E, o mais importan-
te: tudo mais barato do que no mercado tradicio-
nal. Os associados que optarem pelo pagamento 
à vista terão 5% de desconto. Veja as novidades 
no site da AECO: www.aecopasa.com.br

No mês de julho, a Associação disponibili-
zou mais um convênio para que você, associa-
do, possa aproveitar mais seus momentos de 
descanso. Trata-se da empresa Agnustur, que 
oferece ótimos pacotes para diversas cidades 
brasileiras como Gramado, Foz do Iguaçu, Porto 
Seguro, Rio de Janeiro, entre outras. Para faci-
litar ainda mais, os pacotes de viagem, que já 
estão com preços especiais, podem ser dividi-
dos em até 10 vezes. Para mais informações, 
acesse o site da AECO: www.aecopasa.com.br. 

 ENqUETE

 bOLSAS DA AECO

 viAGENS é COm A AGNUSTUR

ção, em terminar tarefas e em se 
organizar. Nessa fase, também é co-
mum a perda de objetos. Em adultos, 
verifica-se a dificuldade de concen-
tração, de tomar iniciativa, de plane-
jar, de estabelecer prioridades, entre 
outras. Geralmente, o adulto porta-
dor do TDAH não consegue obede-
cer os horários de suas obrigações.

De acordo com a neuropsicólo-
ga Ana Paula Assis, as evidências 
vêm mostrando que o TDAH está 
associado a alterações funcionais 
e/ou estruturais em determinadas 
áreas do cérebro. “O transtorno, 
em grande parte, é hereditário. 
Por isso, é comum que, além da 
criança, outros adultos da família 
também apresentem o mesmo dis-
túrbio”, disse. 

Ana Paula conta que o TDAH 
ainda é uma doença sem cura. 
No entanto, o acompanhamento 

com psicólogos, neurologistas e 
psiquiatras resulta em uma mini-
mização dos sintomas e dos pre-
juízos causados pelo quadro. O 
Tratamento do TDAH deve ser mul-
timodal, ou seja, uma combinação 
de medicamentos, orientação aos 
pais e professores, além de técni-
cas específicas que são ensinadas 
ao portador. A medicação é parte 
muito importante do tratamento.

Arquivo

A
rquivo Parque G

uanabara

que não falta! A criançada pode curtir os tradi-
cionais minhocão, roda-gigante, trem fantas-
ma bate-bate e, ainda, atrações como o kara-
okê, o pula-pula, o fliperama, o bumper boat, 
entre outros.

O interessado pode comprar os vouchers na 
Associação por R$18. Esse valor pode ser divi-
dido em duas vezes, com desconto em folha. 
O custo médio de cada brinquedo é de aproxi-
madamente R$2,80. Comprando na AECO, o as-
sociado ainda ganha R$4,00 de bônus. Como? 
Basta trocar o voucher em qualquer guichê do 
parque por um cartão que, com o bônus, tota-
lizará R$22. O Parque cobra R$1 por esse pro-
cedimento de troca. 

A compra pode ser feita somente na casa 
da AECO.
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a arte da marchetaria
Em praticamente toda em-

presa há aquele funcio-
nário que toca algum ins-

trumento, um músico nas horas 
vagas. Há também os que pra-
ticam esportes, pintam ou es-
crevem. Enfim, pessoas as quais 
cultivam os mais variados hob-
bies. E na Copasa, com seus 12 
mil empregados, isso não é dife-
rente. Em muitos departamentos 
e divisões, podemos encontrar 
pessoas talentosas, verdadeiros 
artistas, que utilizam o tempo li-
vre para se dedicarem a uma de-
terminada paixão. 

É o caso do agente de sanea-
mento da Divisão de Obras Nor-
deste (DVND), Giovani Castro 
Machado, um talentoso artista na 
arte da marchetaria. Isso mesmo, 
marchetaria, ato de ornamentar 
superfícies planas de móveis, 
painéis e pisos com materiais 
como madeira, metais e pedras. 

Morador da cidade de Teófi-
lo Otoni, Giovani conta que se 
apaixonou pelo ofício ao ler uma 
reportagem sobre o tema, há 18 
anos. “Era uma revista importa-
da, que me chamou muita aten-
ção. Então, comecei a aprender 
mais sobre as técnicas e a colo-
car tudo em prática”, contou. O 
agente revela ainda que herdou 
o talento dos pais: “Meu pai tra-
balhava com aeromodelismo e 
minha mãe bordava. Acho que 
herdei deles essa habilidade 
com as mãos ”, brinca. 

Empregado da Copasa desde 
1990, Giovani conta que come-
çou a se interessar pela arte dois 
anos depois de entrar na empre-
sa. “São muitos anos envolvidos 
com a arte. Atualmente, além da 
madeira encrustada, trabalho 
com chapa de aço, latão, fio de 
latão e pedra preciosa”, diz. 

teraPia

Giovani também falou sobre 
como é prazeroso trabalhar com 
marchetaria. “É uma atividade 
morosa, trabalhosa, mas extre-
mamente gratificante. O estres-
se vai embora e não penso em 
mais nada. Funciona para mim 
como uma espécie de terapia”, 
conta o artista. 

Apesar da perfeição de suas 
obras, ele diz que tudo é apenas 

o que É MarChetaria? 

Marchetaria (do francês, marqueter, embutir): arte de ornamentar as superfícies planas de móveis, painéis, 
pisos, tetos, através da aplicação de materiais diversos, tais como: madeira, metais, pedras, plásticos, 
madrepérola, marfim e chifres de animais, tendo como principal suporte a madeira. De acordo com a técnica 
utilizada, pode-se construir objetos tridimensionais, esculturas, utilitários, joias etc. 

PERFiL

Giovani Castro e a marchetaria: talento 
herdado dos pais. Abaixo, algumas de 
suas obras

um hobby, mas que não descar-
ta viver da arte no futuro. “Não 
tenho muito tempo para me de-
dicar hoje. Faço minhas peças 
à noite e aos fins de semana. 
Quando coloco uma obra à ven-
da, não dura nem um dia. Quem 
sabe, quando me aposentar, não 
monto uma marcenaria para tra-
balhar mais um pouco?”, revela. 

Arquivo Pessoal Giovani Machado
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Convênios para educação 
ATUALmENTE, A AECO mANTém CONvêNiO COm 42 iNSTiTUiçõES DE ENSiNO, qUE vãO DESDE AqUELAS 
voltadas para a educação infantil até as dedicadas aos cursos de pós-graduação. essas 
EmPRESAS, Em SUA mAiORiA, ESTãO LOCALizADAS Em bELO HORizONTE E ATENDEm DEPENDENTES DE 
ASSOCiADOS DA CAPiTAL E DO iNTERiOR qUE mORAm Em bH PARA ESTUDAR.  SUGESTõES DE NOvOS 
convênios são bem-vindos. principalmente para o interior.

 Em bELO HORizONTE: 

CURSOS DE iDiOmAS
  CULTURA INGLESA (10% DE DESCONTO 
EM HORÁRIOS NOBRES E 20% EM HORÁRIOS NÃO 
NOBRES)

Tel.: 3284-1307

  YAZIGI (20% DE DESCONTO A VISTA)

Tel.: 3332-2292 

  ALPS IDIOMAS (15% DE DESCONTO)

Tel.: 3262-0101

  WIZARD SAVASSI (20% DE DESCONTO)

Tel.: 3261-5510 / 3261-2110

  CCAA (50% DE DESCONTO NOS 2 PRIMEIROS 
SEMESTRES PARA PAGAMENTO A VISTA)

Tel.: 3671-4701

  FISK (30% DE DESCONTO)

Tel.: 3423-9924

  GREENWICH SCHOOL  (30% DE DESCONTO)

Tel.: 3245-1399

   NUMBER ONE SANTO ANTÔNIO  (DES-
CONTO A PARTIR DE 10%)

Tel.: 2515-6371

   RN ASSESSORIA LINGUISTICA  (30% DE 
DESCONTO)

Tel.: 3292-7015

  ESCUELA INTERNACIONAL DE LINGUA 
ESPANHOLA (10% NAS MENSALIDADES E 50% NA 
MATRÍCULA)

Tel.: 3293-3099

  MAI ENGLISH SCHOOL
 (15% DE DESCONTO)

Tel.: 3232-6360

faculdade e pós-graduação
  FACULDADE SÃO CAMIL0 ( DESCONTO DE 
30% NAS MENSALIDADES)

Tel.: 3308-6820

  SIEMG - SISTEMA INTEGRADO DE EN-
SINO DE MINAS GERAIS - FEAD (DESCONTO 
DE 20% PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO MODALIDADE 
PRESENCIAL E ENSINO À DISTÂNCIA, 20% PARA CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO E MBA’S E 12% MESTRADO)

Tel.: 3281-1330 / 3264-9969

  FACISA BH  (10% NO TURNO DA NOITE, 20% 
TURNO DA MANHÃ PARA GRADUAÇÃO, PÓS GRADUA-
ÇÃO: DESCONTO DE 15% NOS CURSOS À DISTÂNCIA)

Tel.: 3421-2207

  INSTITUTO EDUCACIONAL CÂNDIDA 
DE SOUZA FEAMIG  (10% DE DESCONTO NAS 
MENSALIDADES)

Tel.: 3274-1974

  CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA  (15% DE 
DE DESCONTO NAS MENSALIDADES)

Promoção por tempo limitado: 27% de desconto 
em todos os cursos de pós-graduação da UNA.

Tel.: 3290-8912 / 3290-8900

  UNI-BH  (10% DE DESCONTO NAS SEMESTRALI-
DADES PARA GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO )

Tel.: 3423-9500 

  FACULDADE PROMOVE   (10% DE DESCONTO 
NA MATRÍCULA E MENSALIDADES PARA GRADUAÇÃO PARA E 
PóS-GRADUAÇÃO)

Tel.: 2103-2131 / 2103-2103

  INSTITUTO DE PóS GRADUAÇÃO - IPOG 
MG (DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO À VISTA)

Tel.: 3889-5885

  FACULDADE KENNEDY (10% DE DESCONTO NA 
MATRÍCULA E MENSALIDADES PARA PÓS GRADUAÇÃO)

Tel.: 3408-2382 / 3408-2350

 FUMEC - FACE (15% DE DESCONTO NAS MENSA-
LIDADES PARA CURSOS TECNOLÓGICOS, GRADUAÇÃO E 
PóS-GRADUAÇÃO)

Tel.: 3228-3060

ENSiNO méDiO E SUPLETivO
  CARRIER SISTEMAS DE ENSINO  (COLÉGIO, 
SUPLETIVO, PRÉ VESTIBULAR COM DESCONTO, CEFET - COL-
TEC 10% ENEM 10% COLÉGIO SEMESTRAL 1 E 2 GRAU 40% 
PARA PAGAMENTO À VISTA)

Tel.: 3226-2855

 COLÉGIO EDUCACIONAL METROPOLE  
(10% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES)

Tel.: 3322-8941

 COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES  
(DESCONTO DE 15% NAS PARCELAS)

Tel.: 3226-6993

 COLÉGIO CRISTAO DE BELO HORIZONTE 
(FUNDAÇÃO OÁSIS)  (DESCONTO DE 20% NA MEN-
SALIDADE)

Tel.: 3429-6512

 SUPLETIVO PROMOVE (10% SOBRE O VALOR DA 
MATRÍCULA E MENSALIDADES)

Tel.: 2103-2110

 EDUCADORA JORGE ABRAÃO -  POLIMIG 
(20% DE DESCONTO  NA MATRICULA E 15% DE DESCONTO 
NAS MENSALIDADES)

Tel.: 3422-4405

 COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE 
CALVÁRIO (20% DE DESCONTO )

Tel.: 3045-5210

EDUCAçãO iNFANTiL
  CENTRO EDUCACIONAL CIA DO VERDE   (5% DE 
DESCONTO NA MENSALIDADE)

Tel.: 3221-8036

 COLÉGIO COLIBRI  (12% DE DESCONTO NA MENSALIDADE)

Tel.: 3227-3012

  INSTITUTO EDUCACIONAL SANTANA  (15% 
DE DESCONTO NA MATRÍCULA E  MENSALIDADES)

Tel.: 2555-5368

  ESCOLA INFANTIL CATA VENTO (20% DE 
DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA NA MATRÍCULA E NAS 
MENSALIDADES)

Tel.: 3342-3838

  CENTRO EDUCACIONAL NOVO PROGRES-
SO (20% DE DESCONTO)

Tel.: 3278-2090

  INSTITUTO EDUCACIONAL RECANTO DOS 
ANJOS  (5% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA)

Tel.: 3492-9255

  VIVA ESPAÇO LÚDICO INFANTIL LTDA  
(DESCONTOS DE 15% NA MENSALIDADE MAIS ISENÇÃO DA 
MATRÍCULA)

Tel.: 2555-1055

  ARCO IRIS SISTEMA DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL  (15% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES)

Tel.: 3296-7055

  CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELE-
FANTINHO COR DE ROSA (ISENÇÃO DA TAXA DE 
MATRÍCULA)

Tel.: 3417-5329

  SISTEMA DE ENSINO MODELLO  (15% DE 
DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA)

Tel.: 3378-8850

EDUCAçãO ESPECiAL
  BRINCAR CENTRO DE ESTIMULAÇÃO ES-
PECIAL (DESCONTO DE 10% )

Tel.: 3226-8292

Em SANTA LUziA 

EDUCAçãO iNFANTiL
  ESCOLA INFANTIL PEQUENO GALILEU 
(20% DE DESCONTO NA MENSALIDADE E ISENÇÃO DA TAXA 
DE MATRÍCULA)

Tel.: 3637-4000

 Em mONTES CLAROS 

CURSO DE iDiOmAS
  SABER COMERCIO DE LIVROS DE IDIO-
MAS (50% DE DESCONTO)

Tel.: (38) 3213-4444

Em JOãO PiNHEiRO 

CURSO DE iDiOmAS
   NUMBER ONE JOÃO PINHEIRO (20% DE 
DESCONTO À VISTA OU 15% NAS MENSALIDADES)

Tel.: (38) 3561-3053
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taekwondo para a vida

ESPORTE

Em busca da taça prometida

Chutes precisos, golpes cer-
teiros, adversário derrotado. 
A medalha? Quase sempre 

de ouro. Essa é a rotina do jovem 
Douglas Alves Simões, 18 anos, 
membro da equipe de Taekwondo 
da AECO. Colecionador de meda-
lhas, o jovem atleta, que pratica 
o esporte desde 2006, é presença 
quase certa no pódio dos campeo-
natos os quais disputa.

Competindo pela AECO desde 
2007, Douglas sabe reconhecer a 
importância que um patrocínio re-
presenta para a formação de atletas 
de ponta. “É imprescindível. Em Mi-
nas Gerais, não temos o incentivo 
que gostaríamos de ver no esporte 
especializado. Para atletas que so-
nham em disputar uma Olimpíada, 
como eu, patrocínio é fundamental. 
Com isso, consigo treinar três vezes 
por semana, além de ter mais tem-
po e tranquilidade para me dedicar 
aos estudos”, revelou.

Em 2010, o taekwondista começou 
a competir pela categoria adulta (18 a 
30 anos), com peso entre 58 e 63 qui-
los. “Até então, disputava campeona-
tos na categoria juvenil. Me sinto um 
privilegiado por ter começado a prati-
car o esporte ainda cedo”, conta Dou-

O Campeonato de Futebol de Campo da Aeco continua a todo vapor. Inspi-
rados pela Copa da África do Sul, os atletas têm proporcionado, a cada ro-
dada, lances cada vez mais bonitos para as torcidas e, é claro, muitos gols. 

A rodada do dia 17 de julho foi adiada para o dia 4 de setembro, a fim de 
compensar a folga do dia 2 de julho, quando não houve expediente em função 
do jogo Brasil x Holanda, pela Copa do Mundo. Confira os principais resultados 
até o momento.

glas. Ele ainda ressalta o taekwondo 
como uma modalidade saudável, 
aeróbica e sem limite de idade, que 
melhora a disciplina e a concentração. 
“Na minha academia, tem um senhor 
de quase 80 anos e uma senhora da 
mesma idade que treinam com uma 
disposição incrível”.

 
Filho de Peixe

Douglas é filho do encarregado 
administrativo do Distrito Noroeste 
(DTNO), Nélson Fátima Simões, que 
foi o responsável por ensinar os pri-
meiros passos do esporte ao garoto. 
“Eu mesmo pratiquei taekwondo 
quando era mais jovem, mas não 
pude ir muito adiante por motivos 
profissionais e familiares. Começa-
mos a treinar juntos, do zero, e hoje 
ele se transformou em um cam-
peão”, disse o pai do atleta. 

Outro grande benefício que o es-
porte proporciona, segundo Nélson, 
é a disciplina, pois incentiva o indi-
víduo a estudar e a buscar seu lugar 
no mundo. No caso de Douglas, ele 
descobriu a vocação profissional 
para a educação física, para o espor-
te. “É bonito ver jovens determina-
dos, entusiasmados”, completou. 

Principais resultados

  Campeonato Mineiro de Taekwondo 2007 – OURO;
  Copa América de Taekwondo 2008 – BRONZE;
  Campeonato Mineiro de Taekwondo 2008 – OURO;
  Medalha de OURO em KYOPA (Quebramento - Demonstração) no 
Campeonato Mineiro de Taekwondo 2008;
  Campeonato Mineiro de Taekwondo 2009 – OURO;
  5º Copa Solidariedade de Taekwondo 2009 – OURO;
  Campeonato Mineiro de Taekwondo 2010 3º Etapa – OURO;
 No Mineiro de 2009, conquistou o prêmio de ATLETA DESTAQUE na 
categoria Juvenil Faixa Preta.

CIDADE NOVA F.C.

iDeal JUVENTUS F.C.

saNtará uNiDos DtPa 

DtPa/ betiNaço

Fotos: A
rquivo A

ECO

Douglas exibe mais uma 
de suas medalhas: amor 
pelo esporte

7ª rodada – série a 

                              03/07/10 – Sábado Hora

DTAS/ B. DESPACHO 4 X 3 CERCADINHO F.C. 08:45

STA. LIZIA & CIA. 4 X 1 NOVA LIMA F.C. 10:45

SPIN F.C. 2 X 11 SPSE 12:45

8ª rodada – série b 

                              10/07/10 – Sábado Hora

JUVENTUS F.C. 0 X 2 CIDADE NOVA F.C. 08:45

ASS. ATLÉTICA DTCN-B 0 X 12 SANTARÁ 10:45

5 “S” F.C. 2 X 1 DTPA/ BETINAÇO 12:45

14ª rodada – série b

                              21/08/10 – Sábado Hora

ASS. ATLÉTICA DTCN - B 0 X 9 IDEAL 08:45

DTRN ASCENÇÃO 0 X 8 MACROOPERAÇÃO 10:45

JUVENTUS F.C. 3 X 5 UNIDOS  DTPA 12:45

10ª rodada – série b 

                              24/07/10 – Sábado Hora

DTRN ASCENÇÃO 3 X 2 MACHESTER LESTE 08:45

DTPA/ BETINAÇO 4 X 3 UNIDOS DTPA 10:45

MACROOPERAÇÃO 4 X 5 SANTARÁ 12:45

12ª rodada – série b 

                              07/08/10 – Sábado Hora

MACROOPERAÇÃO 12 X 0 ASS.ATLETICADTCN -B 08:45

ARRUDAS F.C 3 X 2 JUVENTUS F.C 10:45

IDEAL 2 X 4 MANCHESTER LESTE 12:45

11ª rodada – série a

                              31/07/10 – Sábado Hora

DTAS / B. DESPACHO 1 X 3 SPSE. 08:45

ASS. ATLÉTICA DTCN 2 X 3 ASS. ESP. MIRAMAR 10:45

DISCON CONTAGEM 12 X 1 CERCADINHO F.C. 12:45

Arquivo Pessoal Douglas Simões
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Festividades

iNTERiOR

Momentos de alegria e diversão tomaram conta de di-
versos distritos durante o mês de junho. Confira a seguir,  
o que aconteceu em algumas localidades pelo interior 
do estado:

Festa junina do DtrV e DPsl

A proximadamente 250 
pessoas participaram da 
festa realizada no pátio 

do DPSL, em Varginha. A doa-
ção de uma prenda para o bingo 
beneficente garantia a entrada 
no evento. A verba arrecadada 
foi revertida na compra de uma 
bomba d’água de 0,5 cv, que 
será utilizada para abastecer os 
alojamentos da Associação Co-
munitária de Recuperação Novo 
Caminho, a qual atende pessoas 
com dependência em álcool e drogas. 

Para animar a festa, muito caldo de feijão e mandioca, canjiquinha, quentão e pé 
de moleque. E, claro, não poderia faltar a tradicional fogueira, a barraquinha de pes-
caria e o tiro ao alvo. No sul de Minas, a festa junina combinou com trabalho social.

1° Arraiá do DTVA

C erca de 230 pessoas participaram do 1° Arraiá do DTVA, realizado em 
Ipatinga, no dia 9 de julho, na Escola Municipal Maria Rodrigues Bar-
nabé. Quem compareceu 

à festa se divertiu muito com a 
quadrilha improvisada,  curtiu 
atrações como bingo e cama 
elástica e, claro, se deliciou 
com as tradicionais guloseimas 
juninas. Nos dias seguintes à 
festa, muitos empregados elo-
giaram e parabenizaram a Di-
retoria Distrital da AECO pela 
divertida confraternização. 

jogos da copa

A representação da AECO no 
DTAA, em Araxá, comprou uma 
TV LCD 42” Full HD para os em-

pregados poderem assistir os jogos da 
Copa. Durante o jogo Brasil x Portugal, 
cerca de 40 pessoas saborearam um al-
moço especial oferecido pela Copasa. 

Para ampliar a área de lazer ofe-
recida, a representação da AECO no 
DTVS, em Pouso Alegre, comprou uma 
TV de 42 polegadas, com antena parabólica. Além disso, adquiriu também 
uma nova mesa de sinuca, que já está à disposição de todos os funcionários. 

Os empregados do DTMG também 
ganharam uma TV de 42 polegadas, 
comprada pela representação da 
AECO em Alfenas. Colocada na can-
tina, ela foi devidamente enfeitada 
durante os jogos do Brasil na África. 
O local é o maior ponto de sociali-
zação entre os funcionários, que se 
reuniram no dia 7 de julho para uma 
deliciosa canjicada. 

O técnico de Segurança do Trabalho José Roberto de 
Souza (camisa amarela), sua esposa, Maria Lúcia, e 
seu filho, Thailon; ao fundo, o leiturista Irineu Ângelo 
e sua esposa, Mirela, em momento de descontração 
durante a Festa Junina do DTVA

Arilton (de camisa amarela) com 
as filhas e o genro, durante visita à 
casa da AECO

Diretor Presidente..........................................................Hudson Muinhos de Paula
Diretor Vice-Presidente................................................Cleide Lucide F. Silva Leal 
Diretor 1º tesoureiro..........................................................................Rosana Lemos
Diretor Secretário..................................................................Aline Ferreira Martins 
Diretor social...............................................................Juliano Alexandre Cangussu
Diretor de esportes.............................................................Erly Fernandes da Silva
Diretor de Patrimônio.......................................................Wesley Osorio da Silva

Funcionários do DTVS 
ganharam mais uma 
opção de lazer

Festa com quadrilha

Ação social com
festa junina

Cantina do DTMG, em 
Alfenas, é o ponto de 
encontro dos empregados

DtMP tem nova diretoria

A nova diretoria da Representação da AECO no DTMP, em Coronel Fabricia-
no, tomou posse no dia 1° de junho. Veja aqui quem está à frente da AECO 
no Distrito.

Festa junina do Dtaj

Um show com a banda Fer-
tilidade Sertaneja e mui-
tas comidas típicas mar-

caram a confraternização dos 
empregados do DTAJ, em Dia-
mantina. A festa foi realizada 
no dia 26 de junho, no Centro 
de Convivência dos Emprega-
dos da Copasa, o grande ponto 
de encontro dos funcionários 
da cidade. 

Visita à aeCo

De férias em Belo Horizon-
te, o associado Arilton de 
Souza Oliveira, encarregado 

do sistema de São José do Divino, 
esteve na Casa da AECO, dia 28 de 

julho, para conhecer a equipe e, é ló-
gico, tomar um cafezinho. 

Associado da AECO há 26 anos, 
Arilton tem três filhas: a mais velha é 
formada em enfermagem, a do meio, 
estudante de nutrição, e a caçula 
está finalizando o Ensino Médio. 

A presidente da Associação, Vera-
maria Franco, retribuiu a atenção. “É 
nessas horas que a gente vê como as 
pessoas dão importância à AECO. O 
Arilton é exemplo de uma vida dedica-
da ao trabalho e à família. É sempre um 
prazer receber os associados”, disse.
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