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 SITE DA AECO: NOVO ÍCONE PARA O 
ASSOCIADO

A AECO lança uma nova facilidade para seus associados. O site 
oficial da associação (www.aecopasa.com.br) tem, agora, um link para 
consulta do usuário efetivo ou aposentado, dos extratos dos benefícios 
proporcionados pela AECO. Assim, o associado pode saber o que já 
pagou nos últimos seis meses e o que ainda pagará por meio de folha 
de pagamento da Copasa ou subsidiárias/patrocinadas, Previminas ou 
boleto de pagamentos. O link “Sistema de Informações de débitos” 
poderá ser encontrado na página inicial no site da AECO, e o acesso 
será feito por meio de um login (CPF do titular) e senha (cadastrada 
pelo usuário no primeiro acesso). 

 NOVA SALA WIzARD

A Wizard retomou em maio as aulas de inglês para os associados 
da AECO. Agora, em uma sala localizada no térreo do COPE, a escola 
continua oferecendo aulas em horários flexíveis, de acordo com a 
disponibilidade dos associados. Se você está pensando em estudar 
inglês, não deixe de consultar as condições da parceria AECO & Wizard.

Novas instalações 
da Wizard oferecem 
mais conforto aos 
associados

 VISITA À AECO

No dia 24 de maio, a representante da AECO em Ipatinga (DTVA), Rosália 
Faraci Moreira, junto a Maria Ester Moreira Silva (DTMP), veio à AECO para 
se reunir com a presidente Veramaria Franco. Elas conversaram sobre 
assuntos gerais referentes às representações. 
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Rosália (DTVA), e Maria Ester (DTMP) em 
reunião, na AECO, com Veramaria e José Carlos

Todo jornalista sabe que 
nem sempre muita notícia sig-
nifica um jornal fácil de fazer. 
Esse é o caso desta edição. 
Como as novidades não fal-
taram, o jornal ficou pequeno 
para tanta informação: encer-
ramos a reforma da casa da 
rua Mar de Espanha - 353, im-
pulsionamos a obra do Clube 
da AECO, fechamos o concur-
so de redação, tivemos vários 
eventos juninos no interior e 
estamos finalizando os proje-
tos da antiga Casa da AECO. 
E toda essa sequência de ati-
vidades foi realizada com a 
equipe de sempre e mantendo 
a rotina de novos convênios e 
os demais atendimentos. 

Esse resultado é fruto do en-
trosamento e da motivação da 
equipe da AECO. Quando cada 
um sabe o que fazer, como e 
quando, ninguém fica sobre-
carregado, os atropelos são 
menores e o retrabalho mini-
mizado. Com isso, o dia a dia 
se torna ameno, a relação en-
tre as pessoas mais amistosa 
e a disposição e criatividade 
têm espaço para acontecer. 

Fato importante a ser regis-
trado é que, no momento em 
que escrevo este editorial, 

o jornal está praticamente 
pronto. Estávamos esperan-
do somente a premiação do 
concurso para fecharmos a 
edição. Posso adiantar aos 
nossos leitores que a entre-
ga dos prêmios foi demais! 
Encheu os olhos (inclusive, 
literalmente, de lágrimas) de 
quem participou. As crianças 
trouxeram consigo esponta-
neidade e alegria e fizeram 
da solenidade um encontro 
festivo. Especial também foi 
a vinda dos premiados e seus 
pais do interior. A eles, o nos-
so obrigado por não terem se 
importado com o desconfor-
to de uma viagem tão corrida 
assim. Acredito que trazê-los 
para a festa foi uma forma 
de a associação se fazer mais 
presente, encurtando a dis-
tância que existe entre a sede 
e seus associados do interior 
do estado.

Finalmente, gostaria de con-
vidar a todos a nos visitarem 
na nova Casa da AECO. Ela 
está um brinco!

veramaria Franco
Presidente da AECO

aeCo de 
casa nova
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Neste ano, a AECO está com 
grandes novidades para 
seus empregados e asso-

ciados. Desde o dia 10 de junho, a 
sede da Associação está funcionan-
do em um novo espaço, localizado a 
um quarteirão abaixo da antiga casa 
da AECO, na altura do número 353. O 
local, patrimônio da AECO, passou por 
melhorias fundamentais  para propor-
cionar, além de maior conforto, um 
atendimento mais ágil aos associados.

O espaço possui um ambiente 
cuidadosamente organizado e uma 
divisão interior mais funcional que 
o antigo endereço. Segundo o di-
retor da associação, Jonas Medina, 
a ideia da mudança surgiu devido à 
necessidade de um local mais bem 
adaptado para acomodar a equipe da 
AECO. “Na nova casa, a estrutura foi 
planejada para receber um escritório, 
o que trará mais eficiência e conforto 
para todos nós”, destacou. 

A nova sede proporciona ainda 

reformas no Clube
O Clube Recreativo da AECO, no 

Barreiro, também está pas-
sando por reformas impor-

tantes em sua estrutura. As obras fazem 
parte de um plano, que 
prevê melhorias na ocu-
pação de todo o espaço 
do clube. O projeto está 
sendo efetivado aos pou-
cos e proporcionará mais 
conforto e segurança aos 
associados. Dentre as 
obras que estão sendo 
realizadas, o destaque é 
a reforma do piso e dos 
jardins no entorno da 
piscina. A ampliação e a 

mais benefícios para os associados. 
No local, há um espaço reservado 
para a Corretora de Seguros da AECO, 
além da melhor distribuição das se-
ções e da implantação de uma sala 
de reuniões. Os espaços mais amplos 
e sinalizados do escritório também 
facilitam a circulação e a orientação 
dos associados.

A partir do mês de julho, reco-
meçam as obras na quadra 
poliesportiva do Cercadinho. 

O piso será trocado e uma nova ilu-
minação está sendo preparada para 
receber os jogos noturnos. Um sistema 
de drenagem da quadra também será 

reestruturação do 
espaço de lazer

implantado, o que evitará que as águas 
das chuvas prejudiquem o andamento 
dos jogos. A reforma, que proporcio-
nará o aprimoramento do espaço de 
lazer, beneficiará mais de 500 associa-
dos do local. A previsão é de que, até 
setembro, as obras sejam finalizadas.

associação dos empregados da Copasa inaugura nova sede e 
proporciona maior comodidade e benefícios aos associados

melhoria das quadras de futebol de sa-
lão, peteca e vôlei, que também fazem 
parte do projeto, já foram concluídas e 
estão em pleno funcionamento.

área raMal resPoNsável

                        GERAL 1100 DANIELA/JONAS/VERAMARIA

ADMINISTRAÇÃO 2281 MARGARETE

CONTABILIDADE 2225 ADILSON/ SABRINA

FINANCEIRO 2225 FABIO

COBRANÇA 1236 ELIZETE/JUNIOR

COMPRAS 1395 MANUEL

COMUNICAÇÃO 6324 SIMONE/SILVIA

EXC CARD 2293 VANDER

COORDENAÇÃO DO INTERIOR 2293 VANDER

CONVÊNIO/PRODUTOS AECO 2293 TIEGO

EMPRESTIMOS 1804 ROGER

CLUBE RECREATIVO AECO 3383-6559 ADAIR

FAX - ASSOCIAÇÃO 2555-8063 AECO

FAX - CORRETORA DE SEGUROS 2555-8064 CORRETORA

VEICULOS 2280 CRISTIAN

 VEICULOS 1744 ELISANGELA

SINISTROS/ UNIMED 2284 ALEXANDRE/JOSÉ CARLOS

SEGURO DE VIDA 1749 PATRICIA

BELO DENTE 2280 MARINALVA
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Espaço conta com estrutura 
externa para espera e descanso

Entrada da nova sede traz mais 
conforto para associados

AECO está pronta para receber associados

mailto:silvia.aeco@hotmail.com
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Estimular a criatividade das crianças por meio 
da leitura e da escrita pode transformar um 
futuro de sonhos em realidade. Acreditando 

nessa ideia e reforçando a importância da educação 
para o desenvolvimento do país, a AECO realizou, 
neste ano, seu primeiro concurso de redação. 

Quase 500 crianças de escolas públicas e particu-
lares de todo o estado participaram da promoção, 
que teve como objetivo incentivar os filhos dos as-
sociados que receberam o kit escolar a se engaja-
rem no processo educativo sem perderem a leveza 
da infância. O concurso, intitulado Eu só quero es-
tudar e brincar, abordou as principais atividades da 
infância, assuntos que a garotada conhece bem. “O 
título resume as duas responsabilidades da crian-
ça: estudar para garantir seu futuro e brincar para 
aprender as primeiras regras da socialização”, ex-
plica Veramaria Franco, presidente da AECO.

O concurso foi realizado em três categorias, defi-
nidas de acordo com a faixa etária dos participan-
tes. A categoria A reuniu redações de crianças de 
seis a oito anos. A categoria B, composta por crian-
ças de nove a 11 anos, registrou o maior número de 
inscrições, 206. Já a terceira categoria foi composta 
por estudantes de 12 a 14 anos.

Após uma cuidadosa triagem realizada, primeira-

mente pela AECO, e depois correção das redações pela 
NEO – Núcleo de Estudos Orientados –, 90 redações foram 
pré-selecionadas para a final. Nessa última fase, jurados 
de renome (ver quadro ao lado) abraçaram a difícil missão 
de escolher, entre tantas histórias marcantes, as três gran-
des finalistas de cada categoria.

tinuem acreditando em seus sucessos. Na categoria A, 
o 1° lugar foi premiado com uma mesa de pebolim, o 2° 
com um Playstation 2 e o 3° com um Lego de mil peças. 
Na categoria B, os três primeiros lugares receberam, res-
pectivamente, Playstation 3, bicicleta e câmera digital. 
Já os vencedores da categoria C ganharam um XBOX 360 
(1° lugar), um netbook (2° lugar) e um Playstation 2 (3° 
lugar). Os 30 primeiros classificados em cada categoria 
também foram premiados com um livro da editora Au-
têntica e, assim como os primeiros colocados, receberam 
um kit escolar e o certificado de participação no concurso. 

A final do concurso foi realizada em uma festa espe-
cialmente dedicada às crianças. Durante a cerimônia de 
premiação, a energia da apresentadora infantil Rúbia 
Mesquita contagiou não só a garotada, mas também as 
famílias e os convidados presentes no auditório da Copa-
sa, local do evento. O momento foi de muita brincadeira, 
música e contação de história. 

O auge da festa foi a revelação dos grandes finalistas 
do concurso. Com muita emoção e alegria, foram anun-
ciados os vencedores de cada categoria (ver quadro ao 
lado) que, em grande parte, residem no interior do esta-
do. Rafael Lacerda Leão de Oliveira, filho de Kenio Flavia-
no de Oliveira, do DTAP de Divinópolis, não escondeu a 
alegria em ganhar o primeiro lugar da categoria B: “Foi 
difícil fazer a redação, mas comecei a empolgar por causa 
da insistência do meu pai”. Na categoria C, Érica Morato 
Xavier Costa, filha do associado João Batista Gouvea Cos-
ta, da Procuradoria Jurídica, foi a grande vencedora. “Eu 
não queria participar, mas meus pais e minha professora 
me incentivaram. Eles acham que eu escrevo bem. Estou 
muito feliz.” Já na categoria A, o destaque foi o pequeno 
João da Cruz Neto, de 7 anos. “Estou orgulhoso demais. 
Vimos que o esforço do nosso filho foi recompensado e 
isso é maravilhoso”, afirmou seu pai, o associado Mário 
Antônio da Cruz, do DTAP de Divinópolis.

Os talentosos pequenos escritores receberam vá-
rios prêmios como um incentivo para que eles con-

aeCo incentiva talentos de ouro

Premiados em  
grande festa

i Concurso de redação da aeCo movimenta associados de todo o estado e revela pequenos grandes escritores 

I Concurso de Redação da AECO premia finalistas em grande festa

Nathane, Giovana e João, 
vencedores da categoria A

Eduardo, Raul e Rafael, vencedores da categoria B

Érica, Victor e Inês, vencedores da categoria C

Histórias e brincadeiras da apresentadora 
Rúbia animaram o público

Júri de peso
escritores, educadores e 
convidados da Copasa  se 
dividiram entre as categorias 
do concurso, na difícil tarefa 
de eleger os vencedores.

Pingue-pongue 
com os vencedores

Categoria a 

Rúbia Mesquita – Contadora 
de histórias, educadora, atriz e 
bailarina. Foi apresentadora do 
programa TVX, da TV Horizonte.  

Mariângela Haddad – Ilustradora. 
Suas obras receberam prêmios, 
como o Prêmio de Incentivo no 
Concurso NOMA e o Prêmio Barco 
a Vapor.  

Haroldo Nogueira – Presidente 
da Comissão de Ética da Copasa. 
É empregado da empresa há 22 
anos e já foi diretor da AECO. 

João da Cruz Neto (1º lugar) 
idade: 7 anos 

onde mora: Divinópolis
Comida preferida: batata frita  

com arroz e linguiça
Matéria preferida: história

Brincadeira preferida: peteca 
viagem dos sonhos:  Porto Seguro

Giovana Dias de Castro (2º lugar) 
idade: 8 anos 

onde mora: Campos Gerais
Comida preferida: lasanha

Matéria preferida: matemática
Brincadeira preferida: Barbie 

viagem dos sonhos: Rio de Janeiro

Nathane Caroline A. de Lima  
(3º lugar) 

idade:  7 anos
onde mora: Araxá

Comida preferida: estrogonofe
Matéria preferida: matemática
Brincadeira preferida: casinha 

viagem dos sonhos: Disney

Érica Morato Xavier Costa (1ºlugar) 
idade:  13 anos
onde mora: Belo Horizonte
Comida preferida: chocolate
Matéria preferida: inglês
Brincadeira preferida: adedanha 
viagem dos sonhos: Nova Iorque

Victor Almeida Camargos  
(2º lugar) 
idade:  12 anos
onde mora: Igaratinga
Comida preferida: sorvete
Matéria preferida: matemática
Brincadeira preferida: queimada 
viagem dos sonhos: Disney

Inês Veloso Moura (3º lugar) 
idade:  14 anos
onde mora: Belo Horizonte
Comida preferida: lasanha
Matéria preferida: matemática
Brincadeira preferida: nadar 
viagem dos sonhos: Disney

Categoria a

Categoria C
Rafael Lacerda L. de Oliveira 

 (1º lugar)
idade: 11 anos

onde mora: Divinópolis
Comida preferida: lasanha
Matéria preferida: ciências

Brincadeira preferida: futebol 
viagem dos sonhos: Fortaleza

Raul Guilherme S. G. Queiroz (2º lugar) 
idade: 11 anos

onde mora: Belo Horizonte
Comida preferida: sushi

Matéria preferida: história
Brincadeira preferida: futebol 

viagem dos sonhos: Japão

Eduardo Guimarães Machado   
(3º lugar) 

idade: 11 anos
onde mora: Cataguases

Comida preferida: estrogonofe
Matéria preferida: matemática

Brincadeira preferida: pique-esconde 
viagem dos sonhos: Paris

Categoria B
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Categoria B

Neusa Sorrenti – Escritora. Já publi-
cou 24 livros para crianças e jovens. 

Gabriel Verdin – Professor de histó-
ria e filosofia e membro da NEO. 

Ângela Leite de Souza – Escritora, 
ilustradora e crítica literária 
especializada em Literatura Infantil.

Categoria C

Paula Pimenta – Escritora, autora 
da coleção Fazendo Meu Filme, 

campeã de vendas da editora 
Autêntica. 

Ronaldo Simões Coelho – Psiquia-
tra e escritor. Possui mais de 40 

livros infantojuvenis publicados, 
muitos deles premiados. 

Jonas Medina – Além de diretor 
da AECO, é também ilustrador e 

cartunista.
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Haroldo, Rúbia e Mariângela 
trabalharam na seleção da categoria A

Gabriel, Ângela e Neusa escolheram 
os vencedores da categoria B

Jonas, Paula e Ronaldo definiram 
os ganhadores da categoria C
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Novos convênios

ESPORTEMELHORIAS / NOVOS CONVêNIOS

ESPORTE

aeCo e Minas 
tênis Clube 
juntos no judô

Mountain Bike

A partir de agora, o Minas Tênis 
Clube se tornou parceiro da 
AECO no patrocínio do judo-

ca Douglas Ventura Amaral, filho do 
associado Márcio Fernandes Amaral 
(DTCM). O copatrocínio reforça a cre-
dibilidade do talento de Douglas no 
esporte. “Fico alegre pela oportuni-

No dia 15 de maio, o 
atleta Ângelo Paiva 
Gomes (DVAR) partici-

pou da 2ª etapa da Copa Muni-
cipal de Mountain Bike, na qual 
realizou um percurso de 33km. 

expansão do  
Cartão eCX CarD

ODPSL já recebeu os cartões 
AECO – bandeira ECX Card, 
sendo este o primeiro de-

partamento do interior a aderir à nova 
rede de conveniados. Para iniciar o 
uso, os associados devem desbloque-
ar seus cartões, enviando duas vias do 
contrato assinadas para a AECO.

A AECO, por meio da ECX Card já está 

EM BELO HORIzONTE:
CURSO DE IDIOMAS
  PIROLI E PIROLI LTDA
DESCONTO DE 10%
Rua Domingos Vieira, 343/1408 
Santa Efigênia – Tel: 3077-6995 
2555-1621 / 9818-4586

COLCHÕES
  O&M COLCHÕES ORTHOCRIN
DESCONTO DE 5% A 12%
Av. Contagem, 2005 - Santa Inês
Tel: 3657-0225

AUTOMÓVEIS
  AUTOMR CAR LTDA
DESCONTO DE 10%
Rua Tabelião Ferreira de Carvalho, 
49, Cidade Nova
Tel: 2531-2777

EM NANUQUE:
FARMÁCIA
  IRIS FARMA
DESCONTO DE 10% A 20%
Rua Águas Formosas, 1597
Tel: (33) 3621-8973

EM MINAS GERAIS:
AUTOMAX (FIAT)
  VEíCULOS ZERO KM A SEUS 
ASSOCIADOS, COM CONDIÇÕES 
ESPECIAIS. MONTE O VEíCULO 
DESEJADO PELO SITE WWW.FIAT.
COM.BR/MONtE-sEu-CARRO/ E 
DEPOIS ENTRE EM CONTATO COM A 
EQUIPE AUTOMAX. 
DESCONTOS DE 3% A 8%
(31) 3299-0412 (Guilherme); (31) 
3299-0467 (Jairo); (31) 3299-0454 
(Ivisson)

EM MONTES CLAROS:
FACULDADE
 FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA
DESCONTO DE 10% A 30%
Av. Nice, 99, Ibituruna
Tel: (38) 3690-6600

EM DIAMANTINA:
ACADEMIA DE MUSCULAçãO
  ACADEMIA FORMA FITNESS LTDA
DESCONTO DE 10% A 20%
Rua João Avelino, 75  
Diamantina/MG 
Tel: (38) 3531-1926
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Participante da categoria Over 
45, Ângelo conquistou sua me-
dalha pelo 6º lugar na prova. 
 Já os ciclistas Leonardo Bahia 
(DVNA) e Jacques Cordeiro (DVPD) 
participaram, no dia 22 de maio, 
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Leornado e Jacques conquistaram os 3° e 4° 
lugares da Copa Metropolitana de Montanha

O judoca Douglas é nova promessa da AECO e do Minas Tênis Clube
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Ângelo participou da Copa 
Municipal de Mountain Bike

Entre os dias 18 e 19 junho, 
Varginha (MG) recebeu o 
1º Festival de Taekwondo. 

Dele, participaram delegações de 
mais de 20 cidades do Sul de Mi-
nas, cerca de 10 de São Paulo e uma, 
convidada especialmente para o 
evento, da Argentina. Com apoio da 

taekwondo

seguro DPvat
Oassociado que necessitar 

de auxílio para resgate do 
Seguro DPVAT (que indeni-

za vítimas de acidentes causados por 
veículos em caso de morte e invalidez 
permanente) já pode contar com a 
ajuda da AECO para acompanhamen-

to do processo. O serviço é gratuito e 
o benefício é estendido também para 
a família do associado. Para o atendi-
mento, o interessado deve procurar a 
AECO Corretora de Seguros, para saber 
a relação dos documentos e dar início 
ao processo. 

Vem aí o II Torneio Integra-
ção Copaclube AECO, com 
competições em várias 

modalidades, entre elas futsal, pe-
teca, tênis e sinuca. A previsão de 

com rede credenciada para compras 
em farmácias, óticas, materiais esporti-
vos e livrarias/papelarias, para descon-
to em folha de pagamento, em toda 
região do DPSL.

O próximo departamento a migrar 
para a Rede ECX Card será o DPCO, 
onde já se iniciaram os contatos para 
adesão dos credenciados locais.

dade e pelo que a AECO faz por mim. 
Com o Minas vai ficar melhor ainda”, 
diz o judoca de 13 anos, garantindo 
que continuará se empenhando para 
obter bons resultados. “O Minas é um 
clube de nível profissional. As chan-
ces para eu ser um atleta de elite 
agora são maiores”, aposta Douglas.

Arquibancada, árbitro, mas-
sagista, um campo de di-
mensões oficiais e times 

que garantem a alegria da torcida. 
Esses são alguns dos ingredientes 
do XVII Campeonato de Futebol da 
AECO. Os jogos já começaram e, de 
acordo com o diretor da associa-
ção, Jonas Medina, “tudo é feito 
para que os jogadores se sintam 
profissionais”. Os jogos são uma 
importante forma de interação 
entre os associados de diferentes 
áreas da Copasa. 

A divisão do campeonato é feita 

Campeonatos de 
Futebol

em duas séries, A e B, seguindo os 
padrões de uma competição oficial 
e acirrando ainda mais a disputa. 
Neste ano, as equipes participan-
tes são da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte e os jogos estão 
sendo realizados no Clube Recrea-
tivo da AECO (Barreiro). A previsão 
é de que a grande final aconteça em 
novembro, quando haverá uma pre-
miação para os primeiros, segundos 
e terceiros lugares das duas séries, 
além da escolha de Artilheiro do 
Campeonato, Goleiro Menos Vaza-
do e Time Mais Disciplinado.
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torneio society em Coronel Fabriciano

Já começou o IV Torneio de 
Futebol Society AECO Vale 
do Aço. Participam dos jogos 

as equipe do DTMP (Coronel Fabri-
ciano), ELTM (Timóteo) e DTVA (Ipa-

Campeonato de 
damas
No dia 22 de maio, o patro-

cinado Antônio Agostinho 
Queiros (DTNO) participou 

do Open de Damas, em Belo Horizon-
te, representando a AECO. Ele con-
quistou o 4º lugar na disputa, ficando 
à frente de renomados damistas do 
Brasil. Competiram também no even-
to participantes do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia, além da pre-
sença de competidores do interior de 
Minas Gerais.
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Antônio foi destaque no 
torneio Open de Damas

Eduardo, entre os filhos Leonardo e Gustavo, 
comemoram bom desempenho

AECO, fizeram parte da competição 
o associado Eduardo Magalhães, que 
conquistou o 2º lugar na categoria 
Master, e seus dois filhos, Gustavo 
Magalhães, que ficou em 1º lugar da 
categoria Infantil, e Leonardo Maga-
lhães, que alcançou o 2º lugar na ca-
tegoria Juvenil.

torneio Copaclube 
aeCo

início dos jogos é para o final de 
julho ou início de agosto. Acompa-
nhe o site da AECO para saber das 
novidades e de outras informações 
sobre o torneio.

tinga), além da COR (Construtora 
Oliveira Ribeiro), que atua nas três 
cidades. O torneio promete animar 
os distritos, e tem a fase final previs-
ta para 7 de julho.

da 2ª etapa da Copa Metropolita-
na de Montanha. Disputando a ca-
tegoria Master C, Leonardo termi-

nou em 3º lugar, enquanto Jaques, 
pela categoria Master B, alcançou 
o 4º lugar na competição.

http://www.fiat.com.br/monte-seu-carro/
http://www.fiat.com.br/monte-seu-carro/
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Noites de  
arrasta-pé

homenagem  
às Mães

V árias representações do in-
terior realizaram em junho 
suas festas juninas. Entre 

elas, está Diamantina, que fez o Ar-
raiá do DTAJ no dia 12 de junho, com 
direito a quadrilha, fogueira, canjica, 
caldo, quentão e muito mais.

Já o 2º Arraiá DTVA e divisões foi 

O dia das mães foi comemo-
rado em grande estilo no 
DTMR. Não só as associa-

das que são mães, mas também as 
mães dos empregados, participaram 
da homenagem, realizada em maio 

Desde o princípio deste 
ano, o DTMR (Leopoldi-
na) começou a comemo-

rar, todo mês, o aniversário dos 
empregados. Essa foi a comemora-

Clubes no interior

aniversariantes 
do mês no DtMr

A AECO vem mantendo con-
tato com as representações 
distritais para que os inte-

ressados possam iniciar o processo 
de parceria com clubes locais. Al-
guns distritos, como o DTCA (Cara-
tinga), já estão com o processo em 
andamento e, em breve, os associa-
dos já começarão a usufruir dessa 
nova parceria. O objetivo da ação 
é proporcionar aos associados da 
AECO no interior, acesso a clubes 

Mães recebem grande 
homenagem em Leopoldina

Aniversariantes de maio participam das comemorações da DTMR Fo
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Arraiá do DTAJ esquentou a noite em Diamantina
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...e a alegria da festança 
contagiou a todos
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Associados entraram no clima dos 
festejos no 2° Arraiá DTVA e Divisões...
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recreativos com mensalidades mais 
baixas e, em alguns casos, a exclu-
são do valor da joia. Os interessados 
devem solicitar aos seus represen-
tantes que entrem em contato com a 
AECO, para que o processo de negocia-
ção seja analisado. Para saber das con-
dições, o contato deve ser realizado 
diretamente com Vander (ramal 2293) 
que, no lugar de José Carlos, assume 
agora a coordenadoria de relações com 
o interior do estado.

na Sede do Clubinho da AECO, em 
Leopoldina. Foi servido um delicio-
so café e distribuídos brindes ofe-
recidos pela AECO. Para completar 
a diversão, um bingo animou as par-
ticipantes.

realizado no dia 17 de junho, com 
a participação de aproximadamen-
te 450 pessoas, entre associados, 
dependentes e alguns convidados. 
Brinquedos para a criançada, sorteio 
de brindes cedidos pela AECO e qui-
tutes típicos de festas juninas garan-
tiram o sucesso da festa.

ção realizada no mês de maio, na 
qual os empregados aniversarian-
tes foram convidados para irem à 
sede do distrito e participarem da 
celebração.


