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Reflexões 
necessárias

Quando a gente entra no 
mês de dezembro, podemos 
esquecer: começa a correria 
para acabar o que já deveria 
estar pronto e só pensamos no 
que faremos na ceia de Natal e 
no Réveillon. Estas duas coisas 
quase que enlouquecem, prin-
cipalmente, a nós, mulheres. É 
o cardápio da ceia, o vestido 
da noite, a roupa das crianças, 
aonde ir no dia 31, a quem pre-
sentear, o que presentear e, o 
pior, com que dinheiro fazer 
tanta mágica assim. Algumas 
vezes até nos lembramos da 
motivação do Natal e, se for-
mos pessoas de boa vontade, 
renovamos nossa esperança 
de paz na Terra.  

  Por isso, meus parabéns 
aos que ainda conseguem vi-
ver no Natal a magia infantil 
da noite mais esperada do 
ano. Para mim, precisamos dar 
um choque de gestão no Papai 
Noel e eliminar todos os ex-
cessos de comida, de bebidas, 
de presentes e de dívidas, e 
focar no essencial da data.

Eu acredito que um Natal 
verdadeiro começa com um 
modo novo de criarmos nos-
sas crianças. Laís Fontanella, 
coordenadora de Educação e 
Pesquisa do Projeto Criança e 
Consumo, do Instituto Alana, 
coloca dez sugestões para isso:

•Não permitir que as crian-
ças sejam educadas para o 
consumo desenfreado e não 
para a cidadania;

•Não permitir o ingresso pre-
coce da criança na vida adulta, 

Notas

iNstitUCiONAL

roubando-lhe a infância; 
•Reduzir o padrão de con-

sumo e a produção de lixo, 
que estão acima da capacida-
de do planeta.

•Numa sociedade pautada 
em valores materiais, os dese-
jos de consumo afetam toda a 
população, aprofundando as 
desigualdades sociais e ge-
rando violência. 

•O consumismo gera estres-
se familiar, já que os pais que-
rem atender aos pedidos de 
consumo dos filhos e acham 
que dar presentes é melhor do 
que estar presente.

•O consumismo infantil não 
é mais um problema familiar, 
com impactos sociais, econô-
micos e ambientais. Temos 
todos nós responsabilidade 
compartilhada.

•As crianças são o futuro 
do planeta e temos o dever 
de preservar seus direitos, 
garantidos pela Constituição 
e pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

•Os hábitos são formados 
na infância, inclusive os ali-
mentares. Hoje já temos 15% 
da população infantil brasi-
leira obesa.

•Nossas crianças estão cada 
vez mais acreditando que é 
preciso ter para ser.

BOA REFLEXÃO, BOM NATAL 
E ÓTIMO ANO NOVO!

Veramaria Franco
Presidente da AECO
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EXPEDiENtE

 sEGURAR É MELHOR QUE REMEDiAR

Fim de ano, hora de viajar com a família e deixar o “lar doce lar” 
para trás. Nada melhor do que saber que sua casa estará protegida 
de quaisquer transtornos e aborrecimentos. O seguro residencial 
da AECO cobre suas perdas em decorrência de incêndio, roubo, 
danos elétricos e danos a terceiros. Você tem três planos à sua 
escolha, por apenas R$ 14,00, R$ 16,00 ou R$ 18,00, por mês. 

Sobre o seguro de Assistência Funeral, o depoimento de 
Francisca Paulina Figueiredo é decisivo. Esposa do nosso colega 
da Divisão do Rio das Velhas, Dinilson Eustáquio da Silva, que 
morreu dia 14 de novembro passado, ela disse que a assistência 
prestada pela Generalli, seguradora da AECO, foi importantíssima. 
“O atendimento foi muito bom, de qualidade e rápido. Em um 
momento desses, de muito sofrimento e transtorno, saber que 
tem alguém tomando todas as providências, inclusive, com 
relação à parte financeira, dá uma tranqüilidade muito grande.” 
O seguro Funeral da AECO custa a partir de R$ 7,74 para toda a 
família, incluindo os filhos com idade até 21 anos. 

VÁ À AECO OU LIGUE 3250.1254

 AECO PARtiCiPA DE CAMPANHA 
PROMOViDA PELO DtPA 
A AECO participou da Campanha do Brinquedo 2010, promovida 
pelo DTPA. Sob a coordenação de Ronaldo Adriano Santos, a 
associação se transformou em ponto de recebimento de doações. 
No dia 7 de dezembro, os brinquedos recebidos foram entregues 
ao Ronaldo. Dessa vez, a creche Pequeno Príncipe, localizada no 
bairro Laranjeiras, em Betim, será a beneficiada. A entidade é hoje 
responsável por 115 crianças. 

 HAPPy HOUR COM ZÉ DA GUiOMAR 

Cerca de 150 pessoas participaram, em 26 de novembro, de um 
charmoso happy hour na casa da AECO. O show com a banda Zé 
Guiomar animou os associados das 18h às 22h. Os tira-gostos e 
bebidas ficaram a cargo do Gil, conhecido dono de restaurante da 
rua Mar de Espanha, onde muitos funcionários da COPASA almo-
çam. Entre as novidades, a iluminação e decoração especiais, 
um misto de natal e boteco, marcaram o início das comemora-
ções de fim de ano na AECO.  

Foto: Arquivo AECO



N° 05 - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2010 3CAPA

aeCo lança cartão para compras 
com desconto em folha
A automação de processos 

chega à AECO. A partir da 
segunda quinzena de de-

zembro, começou a ser distribu-
ído o cartão magnético da AECO, 
que substitui a guia em papel para 
compras com desconto em folha 
de pagamento. 

Essa iniciativa pretende facilitar 
a vida dos associados, que agora 
podem realizar compras em farmá-
cias, óticas, papelarias, livrarias e 
lojas de material esportivo, na hora 
que quiserem, inclusive nos finais 
de semana, utilizando o cartão, sem 
a necessidade de solicitar a emis-
são da guia em papel. 

Numa primeira etapa, o novo 
sistema atenderá aos associados 
da RMBH e, a partir de janeiro do 
ano que vem, começa a interiori-
zação do processo, inclusive para 
os associados das subsidiárias e 
patrocinadas.  

O cartão da AECO tem a bandeira 
ECX CARD, empresa contratada para 
operacionalizar a utilização do car-
tão e manter a rede de credencia-
dos atualizada. O processo funciona 
por meio de um sistema eletrônico 
que atualiza o saldo consignado dos 
associados a cada meia hora, dispo-
nibilizando essa informação para a 
consulta da rede de credenciados. 
Para utilizar essa mais nova vanta-
gem, basta ao empregado apresentr 
o cartão junto com um documento 
de identidade e realizar a compra. 

Os estabelecimentos credenciados 
estão aparelhados para consultar o 
saldo consignado, liberando ou não 
o débito. O parcelamento das com-
pras é feito automaticamente na 
AECO, que o dividirá, em até cinco 
vezes, sempre que o valor permitir 
parcelas acima de R$ 10,00. 

Para saber onde comprar com o 
cartão AECO, bandeira ECX CARD, 
veja a relação da rede credencia-
da, que está incluindo os antigos 
conveniados da associação, no site 
www.aecopasa.com.br/convenios 
ou diretamente no site da ECX 
CARD: www.ecx.com.br. 

taMBÉM É CaRteiRiNha 
Da aeCo

O cartão também pode ser uti-
lizado como identificação do asso-
ciado, garantindo os benefícios ofe-
recidos pela rede de descontos da 
AECO em escolas, academias, res-
taurantes e outros tipos de comér-
cio. Outro benefício importante do 
cartão da AECO é o acesso ao Clube 
Recreativo, localizado no Barreiro. 
Agora, com a instalação da catra-
ca eletrônica na portaria do clube, 
só entra quem apresentar o cartão 
AECO. Por isso, para os dependen-
tes com idade acima de seis anos, 
devem ser solicitado cartões indivi-
duais, que não terão a bandeira ECX 
Card e servirão apenas de identifi-
cação como associado.
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 CiNeMa gaRaNtiDo

Com o Cartão aeCo, você paga apenas meia entrada nos cinemas 
do shopping Cidade, Via shopping, shopping Del Rey, itaú 
shopping e shopping Betim, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados e férias escolares.

Outra novidade que chegou com 
o Cartão AECO, bandeira ECX CARD, 
é que o associado paga apenas meia 
entrada nos cinemas do Shopping 
Cidade, Via Shopping, Shopping Del 
Rey, Itaú Shopping e Shopping Be-
tim, de segunda a sexta-feira, exce-
to feriados e férias escolares.

FaCiliDaDe PaRa toDos

Quem ficou feliz com a mudan-
ça da guia de papel para o paga-
mento eletrônico foi a agente de 
saneamento do DVAR, Rosimere da 
Silva, que auxiliou a AECO, testan-
do o cartão. “Achei muito melhor, 
mais prático, pois não depende-
mos mais de ir até a AECO apenas 
para pegar a guia”, diz ela, que 
utilizou o cartão pela primeira vez 

para comprar um livro de presente.
Outro associado que usou o novo 

serviço foi o auxiliar administrativo 
Lúcio Soares de Paula. Ele também 
foi escolhido para testar as primei-
ras versões do cartão e fez compras 
de medicamentos. “Foi muito mais 
fácil de comprar, pois o atendente 
da farmácia não precisou consultar 
formulários impressos, era só pas-
sar na máquina”, conta Lúcio.

Para a AECO, o cartão com a 
bandeira ECX Card traduz um 
avanço significativo nos seus pro-
cessos, uma vez que aumentou a 
segurança e a confiabilidade nas 
compras para desconto em folha, 
reduzindo custos administrativos 
com a eliminação de papel e a 
conferência individual de mais de 
500 guias por mês. 

Rosimere aprovou o novo cartão

Lúcio Soares faz compras na 
Droganova com o cartão da AECO
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Planejar é o melhor remédio

tENDêNCiAs

É  sempre a mesma história: “Não 
consigo poupar” ou “Gasto 
mais do que ganho”. Realmen-

te se torna inviável traçar sonhos e 
objetivos na vida sem elaborarmos 
um orçamento familiar. Por isso, a 
AECO vem apoiando o Programa de 
Planejamento Financeiro Familiar, 
coordenado pela DVRH, cujo obje-
tivo é a redução do endividamento 
dos empregados por meio de orien-
tações para o planejamento finan-
ceiro familiar e do incentivo à pou-
pança, visando a qualidade de vida. 

A analista de Serviço Social da 
COPASA, Simone Maria Alves Rodri-
gues de Souza, que trabalha nesse 
Programa, afirma que, de uma forma 
geral, as pessoas não têm a cultura 
do planejamento financeiro. “Muitos 
empregados não têm o controle do 
que ganham e do que gastam e aca-
bam sendo levados “na onda” dos 
apelos consumistas”. Ela relata que 
as pessoas se iludem com as facili-
dades de crédito e logo se veem sem 
controle da situação. Para Simone, é 
necessário fazer o planejamento fi-
nanceiro, para evitar o endividamen-
to, que leva, consequentemente, à 
busca constante por empréstimos 
financeiros e o uso o indiscriminado 
do cheque especial e cartão de cré-
dito. As altas taxas cobradas podem 
começar uma bola de neve difícil de 
ser estancada. Nas situações de en-
dividamento, recomenda: “O melhor 
é tentar renegociar as dívidas com 
redução do valor das parcelas men-
sais ou, se possível, fazer pagamen-
tos à vista para ganhar descontos, 
sempre pensando em solucionar o 
problema de forma definitiva”.

A analista recomenda, também, 
sobre a importância de se fazer uma 
reserva estratégica, poupando, a 
cada mês, pelo menos 20% do que 
recebe.” Mas se não for possível 
guardar os 20%, guarde o quanto 
puder. O importante não é guardar 
muito, mas guardar sempre”, diz.

Segundo Simone, o planeja-
mento financeiro familiar é um 
processo educativo que deve en-
volver toda a família na elaboração 
do orçamento, para que todos te-
nham conhecimento da realidade 
financeira do grupo familiar. Outra 
recomendação importante é que 
os empregados devem acompa-
nhar os descontos no contrache-
que, verificando mensalmente o 

que é descontado e respeitando 
suas possibilidades. 

Muita gente desconhece, por 
exemplo, que o Saldo Saúde, que é o 
valor disponibilizado anualmente pela 
Copasa para as despesas de assistên-
cia médica e odontológica, é hoje R$ 
1.550,73, para todo o grupo familiar. 
A realização de alguns tratamentos 
odontológicos, como implantes dentá-
rios e aparelhos ortodônticos, que têm 
custo acima do Saldo Saúde, através 
do Programa Baixo Risco pode reduzir 
muito o líquido salarial e impedir o uso 
de outros benefícios. 

Simone ressalta ainda que é im-
portante acompanhar o saldo con-
signado, pois dele são subtraídas as 
parcelas de desconto da AECO, em-
préstimos etc. 

Outra situação que pode le-
var a um problema financeiro 
significativo acontece quando o 
empregado se afasta do trabalho 
pelo INSS. Simone observa que, 
quando licenciado, o empregado 
não tem todos os descontos com 
assistência médica e odontoló-
gica, lembrando que a utilização 
desses serviços, por um período 
prolongado, leva ao acúmulo das 
dívidas com a AECO e a COPASS. 

A recomendação é que ele procure 
as duas instituições para progra-
mar os pagamentos por meio de 
boleto bancário. Esse cuidado evi-
ta os descontos acumulados quan-
do do retorno ao trabalho, o que 
pode até zerar o contracheque. 

Simone enfatiza que as famílias 
devem se planejar, olhar para o 

futuro, para que os gastos de hoje 
não gerem um transtorno amanhã. 
Para ela, manter as finanças sob 
controle, viver sem dívidas e man-
ter uma reserva estratégica são 
fundamentos que constituem uma 
das condições básicas para se ter 
uma boa qualidade de vida e para 
a concretização dos sonhos. 

Simone realiza atendimento sobre orçamento familiar

Para Simone, conhecer seus gastos mensais é fundamental
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a música está no ar...
Ritmo e musicalidade emba-

laram o dia 3 de dezembro, 
com o espetáculo Canções 

que Marcaram Nossas Vidas, apre-
sentado por professores e alunos 
da Escola Som Maior, no auditório 
da Copasa. A escola e o projeto 
musical nasceram da paixão pela 
música que o associado, Wayner de 
Oliveira, alimentou durante anos. 
Wayner é técnico financeiro e con-
tábil, estudante de Administração 
e professor de música por pura pai-
xão. Desde 1998, ele vem se dedi-
cando a lecionar música com estilo 
popular para os funcionários e fi-
lhos de funcionários da COPASA. A 
ideia vingou, o projeto cresceu de 
acordo com a demanda e, hoje, nas 
horas vagas (horário de almoço) e 
depois do expediente, ele e outros 
colegas ensinam música para mais 
de 110 alunos. Entre as aulas minis-
tradas, os alunos podem escolher 
os instrumentos musicais de per-
cussão, corda e teclado. 

A paixão pela música já levou o 
grupo a várias apresentações em te-
atros conceituados da capital minei-
ra, levantando a bandeira do estímu-
lo da autoconfiança e a socialização 
dos jovens e adultos. “A música é 
uma das mais antigas e valiosas for-
mas de expressão da humanidade 
e está sempre presente na vida das 
pessoas. Fazer música, principal-
mente em grupo, traz a noção da or-
dem, da disciplina, da organização, 
do respeito ao próximo e a si mes-
mo”, ressalta o professor. 

 Wayner diz ainda que a músi-
ca é uma força geradora de vida, 
de energia. Além de alegrar, unir e 
congregar mensagens e valores, a 
música forma o caráter e favorece o 

PERfiL

desenvolvimento integral da perso-
nalidade, o equilíbrio emocional e 
social.“Os ganhos que a prática mu-
sical proporciona, seja pela expres-
são ou não, são imensos. Vejo meus 
ex-alunos hoje se tornando profes-
sores . O projeto estimula também a 
geração de renda, na qual a música 
sai do hobby para o trabalho, como 
no meu caso”, comemorou.

Entre o samba, blues, MPB, rock, 
os alunos da Escola Som Maior es-
colhem o seu ritmo. Segundo o 
Wayner, o objetivo da escola é o 
despertar, da musicalidade das 

Fotos:  Eduardo Rocha

pessoas, o gosto pela metodolo-
gia, mantendo a essência musical 
do autor. 

Hoje, o professor comemora e 
divide o sucesso junto aos colegas 
que fazem parte do projeto:

*André Costa, DVMA - prof. de violão
*Alexandre cruz, DVCB - prof. de 
pandeiro e percussão
*Marina Almeida - prof. de violão
*Guilherme Morais - violão e guitar-
ra (filho dos funcionários da Copasa: 
Eustáquio Morais e Solange Morais)
*Eustáquio Morais, DVSP

*Solange Morais, DVPT
*Hernandez Diegues - prof. de vio-
lão, guitarra e contra-baixo
*Pollyanna Costa - prof. de canto 
e interpretação; teclado e musica-
lização
*Felipe Coimbra - prof. de piano, 
teclado e acordeão
*Rogério de Vasconcellos, DVCG - 
percussionista e apoiador cultural

 Neste ano, Wayner esteve duas 
vezes na AECO se apresentando na 
hora do almoço para nossos asso-
ciados. Ano que vem, a casa conti-
nuará aberta para ele. 

Wayner de Oliveira

Alunos da escola Som Maior em apresentaçao no auditório da copasa.
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Convênios
 academias

Novos convênios

DEtALHEs DOs CONVêNiOs NO sitE DA
 AECO: WWW.AECOPAsA.COM.BR

MELHORiAs / NOVOs CONVêNiOs

Foto: Patryk C
hoiński
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aeCo prepara reforma da sede
Mudanças são necessárias, 

ainda mais quando é para 
melhor. Está se aproximan-

do a tão sonhada reforma de nos-
sa sede, na Mar de Espanha, 480. 
A AECO desenvolveu um projeto 
arquitetônico para 
dotar a associação 
de um ambiente que 
trará mais confor-
to aos associados, 
principalmente no 
salão de festas que 
se tornará um local 
adequado para a re-
alização de eventos do associado e 
sua família e um ambiente propício 
para a realização de atividades vol-
tadas para o lazer e cultura. Algu-

Quando chega o verão, a preocupação com o corpo é 
bem maior. Todo mundo quer estar em forma. Aprovei-
tem os convênios da AECO com as academias de ginásti-
ca e digam sim a malhação e a boa saúde!

Walmart - loja Virtual
A AECO traz mais um benefício para 
seus associados. A partir de agora, 
eles podem fazer compras online na 
rede Walmart, recebendo descontos 
exclusivos de 5% a 10%. As compras 
com desconto somente podem ser 
realizadas no hotsite www.walmart.
com.br/aecopasa, no qual estão 
disponíveis todos os produtos e as 
vantagens oferecidas aos associados.  

mas intervenções já foram feitas na 
casa, como adaptações no salão de 
festas, para atender melhor as co-
memorações de fim de ano, e o jar-
dim, que ganhou nova iluminação.

A outra casa da AECO, localiza-
da à Mar de Espa-
nha, 353, também 
passou por algumas 
intervenções para 
receber a adminis-
tração da Associa-
ção, no início de 
2011, para as obras 
de reforma na Casa 

da AECO. Apesar de menor, o es-
paço permitiu melhor ocupação e 
vai facilitar o atendimento e a in-
tegração entre os setores. 

Nova sede 
proporcionará 

mais conforto aos 
associados da AECO

EM BELO HORiZONtE: 
  DML ORGANIZAÇÕES LTDA - 
HIDROPOINT  (DESCONTO DE 10%) 
Rua Fernandes Torinho, 601 - Funcioná-
rios, Tel: 3287-8673

 MALHAÇÃO RUNNING  (DESCONTO 

DE 10%)

Av. Cristiano Machado, 4001 - São Paulo, 
Tel:  3426-3580

 ESPAÇO SAÚDE E VIDA (DESCONTO 

DE 15%)

Rua Marquês de Maricá, 333  - Santo Antô-
nio, Tel: 3344-4153

 STUDIO SIMONE ARAÚJO (DES-

CONTO DE 10%)

Av. Brasil, 248 Sala 508 - Santa Efigênia, 
Tel: 3241-5114 / 8852-2308

 EXITO MULHER, MM PERSONAL  
(DESCONTO DE 15%)

Rua São Domingos do Prata, 674 - Santo 
Antônio, Tel: 2511-6400

  TKW WORD FITNESS  (20% DE 

DESCONTO NA MENSALIDADE OU 50% NO 

EXAME MÉDICO) 

Av. Afonso Pena, 1148 - Centro, Tel:  
213-4428

EM CONtAGEM: 
 ACADEMIA TOP FIT (DESCONTO DE 10%)

Rua José Maria da Rocha, 3208 Bairro Jar-
dim Eldorado Contagem, Tel: 3392-2201

EM BELO HORiZONtE: 
CURsOs
  COLÉGIO BATISTA (DESCONTO DE 

10%, 15% E 20%) 
Rua Ponte Nova, 728 - Floresta

 PÍTAGORAS  (DESCONTO DE 12% E 

15%)

Rua Paraíba, 330/ 18º Parte - Santa 
Efigênia 
 
CONsóRCiO fiAt
 GOOD NEW REPRESENTAÇÕES 
Av. do Contorno, 5656 - Funcionários BH/MG

EstÉtiCA MÉDiCA
 PEIXOTO E TAÍSS ESTÉTICA (DES-

CONTO DE  10% E 20%)

Rua Congonhas, 692 - Santo Antônio 

EM VARGiNHA:  
fARMÁCiA
  ACACIO COMERCIO DE MEDI-
CAMENTOS  (DESCONTO DE 15% A 40%) 

Praça Quintino Bocaiúva, 40 - Centro 

EM LiBERDADE:
fARMÁCiA
 SR DROGARIA E PERFUMARIA 
(DESCONTO DE 10%)

Av. Ministro Barbosa Lima, 182 A - Centro 

EM sALiNAs: 
MAtERiAL EsPORtiVO
 CARLOS CALÇADOS (DESCONTO DE 

10%)

Rua Raul Soares, 142 - Centro

JOãO PiNHEiRO: 
fARMÁCiA
 FARMÁCIA PAGUE MENOS
(DESCONTO DE 10% A 30%)

Rua Lindolfo Carneiro, 702 - Centro

EM MONtEs CLAROs:
CURsOs
 YAZIGI INTERNEXUS (DESCONTO DE 

10% A 30%)

Rua Lindolfo Carneiro, 702 - Centro
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aeCo apoia 
jovem campeão 

EsPORtE

santa luzia é tri

O judoca Douglas Ventura 
Amaral, 13 anos, filho do 
associado da AECO, Márcio 

Amaral, já vem se despontando 
no esporte. Douglas despertou o 
interesse pelas artes marciais ao ver 
seu pai lutar juijitsu e, aos 7 anos, 
ingressou no judô no Colégio Santo 
Agostinho. Segundo ele, a escolha foi 
certa.“O judô me trouxe disciplina, 
respeito ao próximo.” Já na faixa 
verde, o judoca diz querer se esforçar 

MaCRooPeRação

CiDaDe NoVa tRio De aRBitRageM

DisCoN CoNtageM

Foto:  A
rquivo Pessoal

Fotos:  Arquivo AECO 

O Campeonato de Futebol da 
AECO 2010 consagrou o Santa 
Luzia tricampeão da série A e 

o Macrooperação campeão na série 
B. Após partidas disputadíssimas, as 
equipes vencedoras e os jogadores 
que se sobressaíram durante o cam-
peonato receberam as medalhas e os 
troféus. O técnico do Macrooperação, 
Gercianísio, afirmou que o principal 
motivo que os levou à vitória foi a 
união do grupo. “Colocamos na ca-
beça que todo mundo era titular. Fi-
camos dois anos sem participar do 

FiNal

seRie- a

STA. LIZIA & CIA. 2 X 1 DISCON CONTAGEM

FiNal

seRie- B

MACROOPERAÇÃO. 4 X 0 CIDADE NOVA 

para chegar à faixa preta e, quem 
sabe, ser um campeão olímpico e 
mundial. A AECO dá todo o apoio ao 
esportista, patrocinando seus treinos 
para melhoria do desempenho do 
atleta. Suas principais colocações 
em competições foram um oitavo 
lugar nos Jogos Escolares de Minas 
Gerais (JEMG), um sexto lugar no 
Campeonato Mineiro por peso 
e terceiro lugar no Campeonato 
Mineiro por faixa. 

campeonato, essa vitória foi muito 
importante para a equipe”, desaba-
fou. Marcelo (artilheiro da série B) 
confirmou que é muito bom ser reco-
nhecido. Milton, técnico do Santa Lu-
zia, comemorou a vitória e destacou 
que em seu time todos são iguais. 

O comentarista da Rádio Itatiaia, 
Mauro Neto, deu sua opinião sobre 
o campeonato: “Achei o campeona-
to bem feito e com participação de 
grandes clubes da região. Esse tipo 
de campeonato é bom porque con-
grega as pessoas.

1º lugar série a - Santa Luzia 
2º lugar série a - Discom Contagem

3º lugar série a - DTAS Bom Despacho

1º lugar série B - Macrooperação 
2º lugar série B - Cidade Nova

3º lugar série B - Arrudas Futebol Clube

artilheiro série a - Luciano
 (Discom Contagem)

goleiro menos vazado - Luiz Henrique 
(Santa Luzia)

artilheiro série B - Marcelo 
(Macrooperação)

goleiro menos vazado série B - Fábio Araujo 
(Arrudas Futebol Clube)

Douglas exibe uma de suas medalhas

Jogadores do Santa Luzia comemoram o tricampeonato
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Celebração 
em salinas

Festas de fim ano

O DTBP usou toda a sua energia 
no encerramento do ano de 
2010. Foram realizados, no dis-

trito, três eventos para a confraterniza-
ção entre os associados. No dia 03 de 
dezembro, junto com os associados dos 
sistemas de Virgem da Lapa e Coronel 
Murta, foi realizado um jogo de fute-
bol, em Virgem da Lapa, finalizado com 
um churrasco e jantar. Já no dia 10, foi 
a confraternização de fim de ano, com 
banda, ao vivo, e festa atrelada à uma 

campanha Natal Solidário, que arreca-
dou 300 quilos de alimentos não pe-
recíveis. Badalada e animada, o evento 
contou com cerca de 230 participantes. 
No dia, a associada Gislane Dias Oliveira 
Santos foi homenageada pelos seus 25 
anos de Empresa. Como a energia era 
de sobra, no dia seguinte (11), no Clube 
da AABB, mais uma famosa peladinha 
do DTBP, aberta a todos os associados 
e encerrada também com um delicioso 
almoço, churrasco e música ao vivo.

Ter você como associado é motivo de alegria e orgulho para 
a AECO. Por isso, aproveitamos para desejar a todos um 
Feliz Natal e um Ano Novo de boas novas. 

Viva a magia de ser feliz. Boas Festas!

Baile animado em Frutal

Festa animou os empregados da Copasa

No momento em que fecha-
mos esta última edição do 
ano, a Copasa e suas sub-

sidiárias, além, é claro, da AECO e 
da Copass, comemoram o Natal e 
o encerramento do ano. Na RMBH 
e no Interior do estado, todas as 
festas realizadas em distritos ope-
racionais tiveram a participação 
efetiva da AECO, por meio do re-
passe de recursos financeiros. 

Para a AECO, essa é uma das for-
mas de contribuir para que asso-
ciados e suas famílias se reúnam e 
festejem as conquistas realizadas 
no ano que se encerra, além de 
estreitarem os laços de amizade e 
companheirismo que se estendem 
para além dos muros da empresa 

e que congregam mulheres ou ma-
ridos e filhos. Na impossibilidade 
de fazermos uma verdadeira via-
gem fotográfica por todas as fes-
tas, registramos, como exemplo, a 
imagem da comemoração realiza-
da dia 10, em Frutal (DTBG).

Alegria, confraternização, espí-
rito fraternal e esperança de um 
ótimo 2011. Esse é o verdadeiro 
espírito de Natal que a AECO bus-
cou traduzir nos banners os quais 
foram enviados para todas as re-
presentações do Interior e distritos 
da RMBH e que publicamos aqui, 
como a nossa mensagem. Agrade-
cemos a todos os associados por 
terem ficado conosco este ano. Es-
peramos um 2011 melhor ainda. 


