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EXPEDIENTE

 DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Neste ano, a comemoração do Dia Internacional da Mulher 
aconteceu no dia 10 de março e contou com programação especial 
feita pela COPASA e o apoio da AECO. Além do momento de interação, 
acompanhado de um café e ao som do saxofone tocado pelo colega 
Emerson de Souza (DVQM), foi exibido o documentário Cronos, 
produzido por Márcia P. Alves (DVSI). A peça Tudo o que você sempre 
quis saber sobre sexo, está na hora de perguntar foi encenada após os 
pronunciamentos do diretor presidente da COPASA, Ricardo Simões, e 
da diretora superintendente da AECO, Maria de Lourdes Cerqueira.

 NOvA DISTRIBUIÇãO DO JORNAL
Como todos provavelmente já notaram, a primeira edição do Jornal 

da AeCo de 2011 (Janeiro/Fevereiro) foi distribuída de uma maneira 
diferente. A partir de agora, não serão mais enviadas individualmente 
e, por isso, não possuem mais etiqueta nominal para cada um dos 
associados. Cada Unidade Organizacional passa a receber, de uma 
única vez, a quantidade de exemplares correspondente ao número 
de associados pertencentes a ela. Por isso, a cada dois meses, se o 
jornal não for distribuído diretamente ao associado, basta buscar um 
exemplar junto ao malote de sua unidade.

Semeie prevenção, colha 
saúde. Foi utilizando esse 
mote que a Associação dos 

Empregados da Copasa (AECO) pro-
moveu, no Dia Mundial de Combate 
ao Câncer, 8 de abril, uma palestra 
de conscientização para seus asso-
ciados. Cerca de 100 pessoas, entre 
empregados e diretores da compa-
nhia de saneamento, médicos, psi-
cólogos e especialistas, ocuparam o 
auditório da Copasa, das 8h às 12h, 
para um debate que focou, principal-
mente, o câncer de mama.  O evento 
ainda teve o apoio da Belo Dente e 
Tokio Marine.

Uma das responsáveis pela coor-
denação do evento e funcionária da 
AECO, Margarete do Carmo Pereira 
Santos, comentou sobre a importân-
cia do encontro. “Divulgar o combate 
ao câncer e, em especial, o câncer de 
mama, atende a um dos objetivos da 
AECO que é o de promover saúde e 
bem-estar aos associados”, diz. 

Nesse sentindo, de acordo com o 
superintendente da Associação de 
Prevenção do Câncer de Mama na Mu-
lher – ASPRECAN -, o cirurgião e mas-
tologista Thadeu Rezende Provenza 
(que realizou palestra no evento), nos 
últimos 20 anos, houve um aumento 
de 100% de mortes provocadas por 
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esse tipo de tumor. “A prevenção e o 
diagnóstico precoce da doença por 
meio do autoexame de mama é a prin-
cipal arma para diminuir esses núme-
ros”, explica o médico. 

Outra palestra realizada foi a da 
psicóloga Vanessa Paulinelli, que 
ensinou homens e mulheres a fa-
zer o autoexame. Em um primeiro 
momento, de forma mais detalha-
da, foi demostrado cada detalhe do 
exame. Logo em seguida, utilizando 
uma animada música, Vanessa colo-
cou as pessoas para realizarem uma 
dança, cujo os passos eram os pro-
cedimentos do autoexame. “Quem 
está 24h por dia com você mesmo 
é você. Apenas 10% da nossa saúde 
depende dos médicos, o restante é 
com a gente. Por isso, temos que nos 
cuidar”, alerta Vanessa.

Vera Caran, do DVMA, esteve 
presente e gostou muito do evento. 
“Achei as palestras excelentes, gos-
tei de como foi abordado o tema, de 
forma bem explicativa, mas sem ser 
chato”, acrescentou. Já Terezinha 
Alves, também do DVMA, destacou 
a importância da iniciativa para os 
empregados da Copasa. “Esse tipo de 
projeto promove descontração e so-
cialização entre os trabalhadores da 
companhia”, diz. 

PreveNção
A ação do Dia Mundial de Com-

bate ao Câncer não ficou restrita 
ao auditório da Copasa. A AECO 
distribuiu material informativo so-
bre a doença em 
todas as portarias 
da sede da compa-
nhia e do Cercadi-
nho. O mesmo ma-
terial foi enviado 
para os distritos 
operacionais da 
RMBH e interior 
do estado. “Não 
dá para realizar a 
mesma palestra 
em todos os luga-

res, mas esperamos que a informa-
ção de que a prevenção e o diag-
nóstico precoce são as melhores 
armas de combate ao câncer tenha 
chegado à casa do associado”, ex-
plica Margarete.

O Seguro Homem/Mulher, ofe-
recido pela AECO Corretora, é um 
importante apoio financeiro em 
caso de diagnóstico de câncer 
(exceto de pele). Esse seguro pre-
vê indenizações entre R$15 mil e 
R$75 mil, caso a doença seja diag-
nosticada, além de dar cobertura 
em caso de morte acidental.

De acordo com o gerente da 
AECO Administradora e Corretora 
de Seguros, Geraldo Costa, ao con-
tratar o seguro, o associado pode 
optar ainda por estender o benefí-
cio para seus dependentes (filhos, 
cônjuge e pais). Os interessados 
devem ir até a sede da AECO ou li-
gar no ramal 1254.

uMA AJuDA A MAis

Associados aprendem a fazer o autoexame 

Vanessa Paulinelli foi uma das palestrantes

 CONCURSO DE REDAÇãO – DATA 
PROLONGADA

Ainda dá tempo do seu filho participar do I Concurso de Redação da 
AECO. Devido à solicitação de associados, o prazo máximo de envio das 
redações foi adiado para o dia 13 de maio. A comissão julgadora já está 
sendo definida e logo que as inscrições se encerrarem o processo de 
seleção para escolher os vencedores começará. 

Associadas da AECO acompanham 
evento do Dia da Mulher
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Outro dia, tive uma lição im-

portante. Antes do início da 

palestra do dia 8 de abril, con-

versando nos bastidores com 

a psicóloga Vanessa, que nos 

brindou com uma excelente 

palestra dançante (quem foi 

sabe o porquê do adjetivo), 

falei que eu tinha delegado à 

minha mastologista a prática 

semestral do autoexame das 

mamas. Achava que estava 

dando uma prova de preo-

cupação com a minha saúde, 

mas na verdade levei uma 

grande lição. 

Na condição de psicóloga, e, 

para mim, na parte mais im-

portante da palestra, que me 

trouxe a lição, Vanessa falou 

que o controle da nossa saú-

de é um assunto indelegável. 

Em outras palavras - e não 

nesta ordem -, ela disse, en-

tre outras coisas, que a saúde 

é a nossa força motriz e cada 

pessoa é insubstituível no 

conhecimento de si mesma. 

Somente você está com você 

24 horas e tem condições de 

perceber sutis alterações no 

funcionamento do seu corpo. 

Tenha uma hora só para você. 

Se olhe, se conheça e compre-

enda o que o seu corpo está 

lhe pedindo ou mesmo lhe 

avisando. Se a solução não es-

tiver ao seu alcance, busque a 

ajuda que houver. A importân-

cia de procurar ajuda médica 

continua inegável. Porém, em 

primeiro lugar, a própria pes-

soa deve ter a capacidade de 

se conhecer e perceber algo 

diferente, não deixando a res-

ponsabilidade para, quando 

muito, uma consulta de rotina.

Além disso, Vanessa colocou 

a saúde como uma questão de 

autoestima. Para ela, quem se 

ama busca o equilíbrio entre 

corpo e mente. Trata dos dois, 

lembrando sempre que são 

insubstituíveis. Cultiva o pra-

zer, o esporte e as horas de la-

zer. Ou seja, não se coloca nas 

mãos dos outros. Você é o seu 

melhor amigo, se ame mais do 

que ama a seu maior amor. Não 

faça com a saúde como os ro-

mânticos costumam fazer com 

a felicidade: “ele/ela não me 

ama, por isso não sou feliz”. 

Pois bem, lição para homens 

e mulheres incorporarem no 

seu ideal de ser. Eu já incorpo-

rei ao meu modelo.

veramaria Franco
Presidente da AECO
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estações musicais

Enquanto caminha pelos 
corredores da Copasa, 
Maurício Castro, 47, cum-

primenta uma infinidade de pesso-
as. O sorriso aberto só aumenta o 
ar “boa praça” do agente de sanea-
mento da companhia. E, ao chegar 
à sala de reunião onde a entrevis-
ta seria realizada, já nos primeiros 
segundos de conversa, é possível 
entender porque ele parece se dar 
bem com tantos colegas de traba-
lho. Seu jeito extrovertido e bom 
de papo, de quem emenda um caso 
interessante em outro, deve real-
mente fazer dele uma pessoa de 
muitas amizades.

Mas Maurício ainda tem outras 
cartas na manga, ou melhor, notas 
musicais. Aos 15 anos de idade, co-
meçou a tocar violão e nunca mais 
largou essa grande paixão. Ele fala 
sobre música com gestos múltiplos 
das mãos e um entusiasmo grudado 
na voz ao relembrar histórias da sua 
primeira banda, a Carambola. Foi 
em 1983, ainda em sua cidade natal 
Patos de Minas, que o grupo deu os 
primeiros acordes. 

PERfIL

O fim das sacolas plásticas

TENDêNCIAS

Em uma iniciativa que visa 

proteger o meio ambiente, 

os vereadores de Belo Ho-

rizonte aprovaram a Lei Municipal 

9.529/2008, que proíbe o uso de sa-

colas plásticas no varejo da cidade 

a partir de 1° de março. Ou seja, os 

consumidores devem buscar alter-

nativas sustentáveis para carregar 

as compras feitas em padarias, su-

permercados, lojas, drogarias, entre 

outros. Entre as soluções ambiental-

mente corretas estão os carrinhos, 

caixas de papelão, sacolas recicla-

das, sacolas retornáveis de tecido 

(ecobags) , TNT, palha, ráfia e outros. 

A cidade é a primeira capital do Bra-

sil a adotar a medida. 
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A banda ficou na ativa até 1987 e 
ganhou diversos festivais, incluindo 
um primeiro e segundo lugares em 
Brasília. Apesar das costumeiras difi-
culdades, esse foi o único período da 
vida em que Maurício pôde viver da 
sua tão amada arte. “Tínhamos um pú-
blico cativo no Alto Paranaíba e Triân-
gulo Mineiro. Tocávamos Beatles, Sá e 

Guarabira, Clube da Esquina e, claro, 
composições próprias”, explica.

Desde o fim da banda, Maurício 
continuou a realizar apresentações 
solo, paralelamente ao trabalho na 
Copasa. E a vontade de manter sem-
pre vivo o seu maior dom finalmente 
foi recompensada e o cantor ganhou 
a amplitude merecida. Gravado en-

Olho a árvore e indago:
está aí para quê?
O mundo é sem sentido
quanto mais vasto é.
Esta pedra esta folha
este mar sem tamanho
fecham-se em si, me
repelem.
Pervago em um mundo 
estranho.
Mas em meio à estranheza
do mundo, descubro
uma nova beleza
com que me deslumbro:
é teu doce sorriso
é tua pele macia
são teus olhos brilhando
é essa tua alegria.
Olho a árvore e já
não pergunto “para quê”?
A estranheza do mundo
se dissipa em você.

Estranheza do Mundo
(Ferreira Gullar)

tre janeiro de 2009 e agosto de 
2010, o CD Estação 21 traz um total 
de 15 faixas, sendo 14 composições 
de Maurício com outros parceiros. 
“São toadas que falam de Minas Ge-
rais, músicas que tratam do universo 
de nosso estado, o povo, as paisa-
gens”, diz o músico, que bancou a 
produção do CD e teve o apoio da 
AECO. O disco pode ser comprado 
diretamente com o artista.

Entre as parcerias presentes no 
disco, uma que merece grande desta-
que é a da canção Estranheza do Mun-
do. Na verdade, a letra é um poema 
de Ferreira Gullar. Um dia qualquer na 
vida, Maurício estava lendo o jornal e 
deu de cara com esse escrito do gran-
de poeta brasileiro. “A melodia veio 
imediatamente em minha cabeça e 
musiquei a poesia. Gravei uma versão 
caseira e entreguei em um envelope a 
Gullar, quando ele veio dar uma pales-
tra em Belo Horizonte. Pouco tempo 
depois, ele aprovou a música e liberou 
os direitos autorais para a gravação no 
CD”, conta orgulhoso e certo de que 
ainda restam muitas boas notas para 
soar em sua vida.

Poema publicado no jornal 
“O Globo”, Caderno “Prosa & Verso”, de 

2/09/2000.

Maurício Castro segue o trilho da música desde a adolescência

Para estimular a mudança de hábi-

to na população, um modelo de sacola 

retornável será vendida a R$1,98 (pre-

ço de custo) a unidade, em diversos 

estabelecimentos. Outra alternativa 

são as sacolas descartáveis compos-

táveis, cuja matéria-prima principal 

é o amido de milho e, por isso, sua 

decomposição ocorre em até 180 

dias, podendo servir de adubo para o 

solo. A sacola compostável também 

estará à venda no comércio varejista, 

ao valor fixo de R$0,19 a unidade. A 

cobrança tem como objetivo desesti-

mular o uso de sacolas descartáveis, 

mesmo que sejam compostáveis. 

Dados do setor varejista indicam 

que o consumo de sacola plástica per 

capita é de 63 unidades por habitan-

te/ano no Brasil, alcançando a marca 

de 12 bilhões de unidades por ano. 

Em Belo Horizonte, chega-se à marca 

anual de 157 milhões de sacolinhas 

plásticas. Estima-se que, com a nova 

legislação, o uso na capital mineira di-

minua 80%. Diariamente são mais de 

430 mil sacolas. Com a medida, cerca 

de 350 mil não serão mais despejadas 

no meio ambiente. 

Por mais de 25 anos, a sacola 

plástica foi a principal ferramenta 

de transporte de mercadorias adqui-

ridas no varejo. Essas embalagens 

demoram até 400 anos para se de-

compor no meio ambiente, além de 

poluí-lo. Com a lei, o belo-horizon-

tino terá que mudar velhos hábitos, 
atitude que beneficiará o planeta. 

eCobAgs
Uma solução bonita e ecologica-

mente correta para substituir as sa-
colas plásticas são as ecobags. A pri-
meira bolsa a receber esse nome foi 
criada em 2007 pela designer inglesa 
Anaya Hindmarch. Ela resolveu incluir 
em sua coleção um modelo polêmico, 
a começar pelo preço, muito abaixo 
da média cobrada por suas criações. 
Ao custo de 15 dólares, a ecobag com 
os dizeres “I’m not a plastic bag” (Eu 
não sou uma sacola de plástico), visa-
va substituir as sacolas plásticas, que 
tanto agridem o meio ambiente.

A lei de proibição do uso de sacolas plásti-
cas ainda está limitada a Belo Horizonte. Mas 
caso ela fosse aplicada em todo o estado, como 
reagiriam as pessoas? Veja, a seguir, a opinião 
de alguns associados da AECO no interior.

opinião do associado

“Minha parte eu já faço, que é 
levar o mínimo de sacolas com 
compras. A única coisa que 
ainda não tenho hábito é levar 
a sacola de pano de casa.” 

leila Aparecida Pereira oliveira
DtPb (Patos de Minas)

“Deveriam até fechar as fábricas 
dessas sacolas plásticas, pois 
tem alternativas, como as sacolas 
retornáveis, que podem ser feitas 
até de saco de cimento. Uso sacolas 
retornáveis quando vou comprar 
pouca coisa. Quando é muito, uso 
caixa plástica. O próprio mercado de 
Frutal tem essas caixas.” 

ricardo leonel gama
Dtgb (Frutal)

“Tem que ter consciência 
de preservação. Sou a 
favor da proibição há 
muito tempo. Quando vou 
ao supermercado, já levo 
minha sacola de pano.” 

Vanda Rosária de Souza Toledo
DtvP (rio Casca)

“Eu tenho quatro sacolas de supermercado, feitas 
de garrafa pet, para compras pequenas. Quando 
a proibição das sacolas plásticas chegar, não terei 
problema. Comprarei mais sacolas, caixas de 
papelão. O papel se deteriora mais rápido.” 

Águida Nere de Almeida Souza
Dter (barbacena)

“Sou a favor de uma mudança neste 
cenário. Teremos certa resistência, 
como acontece em toda mudança, 
isso é natural, mas logo aceitaremos 
esse novo hábito. A partir daí, o meio 
ambiente ficará mais saudável.” 

Albert Mendes gonçalves Dias 
DTSF (São Francisco)
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Novos convênios

ESPORTEMELHORIAS / NOvOS CONvêNIOS

o dono da bola
A Escolinha de Futebol do 

Clube Recreativo da AECO 
está com novo treinador. 

Trata-se de Miguel Arcanjo da Silva, 
mais conhecido como “Tica”, ex-jo-
gador do Atlético Mineiro e Cruzeiro, 
na década de 1970. Ele foi, inclusive, 
um dos fundadores da escolinha, em 
1988, e está de volta para comandar 
os jovens jogadores da associação. 
“Estou muito motivado para desen-
volver este trabalho, pois o projeto é 
orientar os jovens não apenas para o 

belo Dente tem nova opção 
de plano
A AECO assinou com a Belo 

Dente uma nova opção de 
plano odontológico que 

inclui benefícios específicos para 
a terceira idade e que proporcio-
nará mais conforto e qualidade de 
vida aos associados. Podem parti-
cipar, além do associado, a esposa/
marido, os filhos com até 18 anos 
ou com idade máxima de 24, caso 
forem estudantes universitários. O 
novo plano amplia os benefícios do 
Plano Básico, incluindo dois proce-
dimentos: dentadura e roach. Assim, 
o associado pode migrar para o novo 
ou optar por permanecer no atual. A 
nova alternativa surgiu da demanda 
feita pela Comissão do Departamen-
to dos Aposentados no Saneamento 
(DEAPES), em reunião com a presi-
dente da AECO, Veramaria Franco, no 
dia 22 de março (foto ao lado).

Veja o valor do novo plano, com-
parado ao já existente:

EM BELO HORIZONTE:
ACADEMIA DE MUSCULAÇãO
  MACKENZIE ESPORTE CLUBE
DESCONTO DE 25%
Rua Congonhas, 450
Belo Horizonte/MG
Cep: 30330-180

O   judoca patrocinado pela 
AECO, Douglas Ventura Ama-

ral, 13 anos, filho do associado Már-
cio Amaral, conquistou o segundo 
lugar na categoria Sub 15 (até 58 kg) 
do Campeonato Brasileiro Regional 
III. O evento aconteceu na cidade 
de Salvador, entre os dias 8 e 10 de 
abril, e contou com a participação de 
atletas do Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro e Bahia. Esse foi 
o primeiro campeonato nacional de 
Douglas, que tem como grande meta 

lutando pelo 
pódio

em sua carreira esportiva disputar 
as Olimpíadas. 

Já na seletiva para o Campeonato 
Brasileiro de Taekwondo, realizada 
no dia 27 de março, em Conceição 
dos Ouros (MG), o patrocinado da 
AECO, Leonardo Magalhães, termi-
nou em primeiro lugar na catego-
ria Júnior. Na mesma competição, o 
associado Eduardo Magalhães, pai 
de Leonardo e também patrocinado 
pela AECO, conquistou o quarto lu-
gar na categoria Master.

EM MINAS GERAIS:
CONSÓRCIO
  CONSÓRCIO FIAT ON LINE
ATé 12 CONTEMPLAÇõES MENSAIS
PARCELAS A PARTIR DE R$257
Informações e vendas: Casa da AECO 
ou 3271-7826/ 8655-3045
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esporte, mas também para boa con-
vivência com a sociedade, formar 
um cidadão”, explica. O restante da 
comissão técnica é composta por 
Sérgio Silvestre Franco (preparador 
de goleiro) e José Carlos Ferreira da 
Silva (massagista). Hoje a escolinha 
tem cerca de 60 alunos, entre 7 e 17 
anos, divididos em três categorias: 
fraldinha, mirim e infanto-juvenil. 
As aulas acontecem aos domingos, 
de 8h30 às 13 horas, no Clube Re-
creativo da AECO (Barreiro). 

Campeonato 
de Futebol
E o XVII Campeonato de Fu-

tebol de Campo da AECO, 
evento esportivo já  tradi-

cional entre os associados, prome-
te muitas emoções e diversão para 
todos a partir do mês de maio. 
Aguarde!

Os ciclistas patrocinados pela 
AECO tiveram muito o que 
pedalar nos últimos me-

ses em competições pelo interior de 
Minas Gerais. Um deles foi o gerente 
da DVAR, Ângelo Paiva Gomes, que 
participou da primeira etapa da Copa 
Municipal de Mountain Bike de Entre 
Rios, no dia 10 de abril. Cerca de 70 
atletas percorreram os 35km da pro-
va, na qual Ângelo terminou em oita-
vo lugar na categoria Sub 50. 

Outro que enfrentou as montanhas 
de Minas com sua bicicleta foi o ge-
rente da DVAM, Alessandro da Silva 
Perdigão Pontes. No dia 13 de março, 
ele participou da Maratona Serra do 
Cipó, na qual 300 ciclistas tiveram 
que enfrentar chuva e, consequen-

Pedaladas pelo 
interior

temente, muita lama, nos 40km de 
estrada e trilha. Alessandro terminou 
em quarto lugar na categoria Sub 50. 
Outro atleta patrocinado pela associa-
ção, Leonardo Bahia (DVNA), terminou 
a mesma prova em quinto lugar, na ca-
tegoria Over 50, mesma posição que 
alcançou na Copa Metropolitana de 
Subida de Montanha, realizada no dia 
10 de abril.

Alessandro e Leonardo conquistam boas 
colocações em prova na Serra do Cipó

Tica é o novo treinador da escolinha de futebol

PlANo vAlor DA MeNsAliDADe

Plano Básico (atual)

Plano Básico + Plano 
Novo (Dentadura e Roach) R$38,74 

R$10,80

tramontina
Mais uma promoção Tra-

montina realizada com 
sucesso pela AECO! Ao 

todo, foram disponibilizados 27 

Agnustur
A Agnustur oferece aos asso-

ciados uma oportunidade 
imperdível de passar um fim 

de semana em Diamantina (MG). Na 
programação, city tour pelos principais 
pontos turísticos, visita ao Garimpo Real 

e ao Comércio de Cristais. Tudo isso por 
apenas R$250,00 por pessoa, incluin-
do também a hospedagem. A saída da 
excursão acontece no dia 20 de maio, à 
noite, com retorno no dia 22. Informa-
ções: (31)2514-1014 (Agnustur)

Novos agasalhos 
à venda
Os novos modelos dos aga-

salhos da coleção Outo-
no/Inverno da AECO são 

feitos em poliéster e estão dispo-
níveis nas versões cinza com azul 
e preto com amarelo. Os tamanhos 
são P, M, G e GG. O valor do conjunto 
é R$120. As peças não são vendi-
das separadamente e o pagamento 

pode ser dividido em até três vezes 
sem juros, com desconto em folha. 
Para adquirir os produtos, os asso-
ciados da RMBH devem ir até a casa 
da associação e utilizar seu cartão 
AECO - bandeira ECX Card. Já os do 
interior podem emitir guias de com-
pras no site www.aecopasa.com.br e 
receber o material via malote.
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produtos diferentes da Tramontina, 
totalizando cerca de 200 itens, colo-
cados à disposição para compra dos 
associados. 
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JORNAL DA AECO8 INTERIOR

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 D
TM

R

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Dia internacional 
da Mulher em 
leopoldina

homenageadas e também de outros 
associados, totalizando aproximada-
mente 30 participantes. Uma men-
sagem, acompanhada de botões de 
rosa e bombons, foi entregue às mu-
lheres presentes para celebrar a data.

Campo em Coronel Fabriciano 
é reformado

Os representantes Erly 
Fernandes da Silva e 
Adivani Cézar estive-

ram em março na sede da AECO. 
Eles se reuniram com o diretor da 
Associação, Jonas Medina, para 
tratar de assuntos da representa-
ção no DTMP. Em tempo: o campo 
de futebol da associação em Co-
ronel Fabriciano está repaginado. 
No começo de abril, grama nova 
foi colocada e os alambrados já 
estão sendo arrumados. A expec-
tativa é de que no próximo mês o 
campo já esteja liberado para os 
associados.

Antecipação 
da Pl
A AECO avisa que também 

este ano acontecerá a an-
tecipação da 2ª parcela da 

Participação de Lucros (PL) 2011. Os 
trâmites de licitação para definição 
do banco parceiro já estão sendo ini-
ciados pela AECO, para que o proces-
so se realize em julho. 

vem aí o Dia do 
trabalhador
CComo já feito tradicional-

mente, o Dia do Trabalhador 
será comemorado no domin-

go, 1º de maio, no Clube Recreativo da 
AECO. As representações do interior 
já receberam comunicado de verba 
extra para organizarem seus próprios 
eventos. Até o fechamento desta edi-
ção, as seguintes representações já 
haviam começado a planejar festivi-
dades para o dia do trabalho: DTBJ (Al-
menara), DTBM (Teóflio Otoni), DTBP 
(Salinas), DTVG (Montes Claros), DTPB 

Foto: Simone Lacerda Araújo

Homenagem às mulheres em Leopoldina

Representantes da DTMP visital a AECO Campo passa por reforma

Foto: Marcelo Moura
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A DTMR em Leopoldina prepa-
rou, no dia 4 de março, em 
sua sede um café da manhã 

para comemorar o Dia Internacional 
da Mulher. O evento, que começou 
às 9h, contou com a presença das 

(Patos de Minas), DTAR (Ubá), DTER 
(Barbacena), DTCA (Caratinga), DTAM 
(Itajubá), DTAB (Conselheiro Lafaiate), 
DTPU (Paracatu), DTRV (Varginha).


