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Campeonato Sub 15 de Judô
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Centro de Convivência e 

Lazer da AECO
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Farmácia Popular pode 
ajudar a aliviar o bolso

AECO
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ESPAçOS DE LAzER

PARA TODA A fAmíLiA
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TIMÓTEO

BELO HORIZONTE
JANUÁRIA

ARAXÁ

TEÓFILO OTONI
CEL. FABRICIANO

LEOPOLDINA

LAVRAS IPATINGA
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EXPEDiENTE

 ÁGUA CAmbUqUiRA NA AECO 
A venda da Água Cambuquira na Casa da AECO já é um sucesso! Uma das 

poucas águas do mundo que brotam do solo com gás natural, conhecida 
por sua leveza e suavidade, a Água Cambuquira tem conquistado o 
paladar dos associados. Ela está sendo vendida na versão de 330ml por 
garrafa e os valores são de R$2,25 a unidade ou R$27 o fardo com 12 
unidades, com pagamento realizado via cartão ECX Card. Associados 
do interior devem enviar o formulário de autorização de débitos para 
realizar a compra e providenciar o transporte do produto. 

 DiRETORiA DA COPASA viSiTA NOvA 
CASA DA AECO
A AECO realizou, no dia 
22 de julho, um encontro 
com membros da dire-
toria da Copasa, em um 
café da manhã. A equipe 
da associação recebeu 
Ricardo Simões (presi-
dente da Copasa), Gelton 
Palmieri Abud (diretor 
de gestão coorporativa), 
Paula Vasques Bitten-
court (diretora-financeira 
e de relações com investidores), Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho 
(diretor-técnico e de novos negócios), Paulo Fernando Rodrigues Lopes 
(diretor da Operação Sudoeste), Márcio Luiz Murta Kangussu (diretor da 
Operação Norte) e Maria de Lourdes Gomes Cerqueira (diretora-supe-
rintendente da AECO). Durante a visita, a presidente da AECO, Veramaria 
Carvalho Franco, conduziu a diretoria por um passeio pelas novas acomo-
dações. A ocasião contou também com a presença do Padre Sérgio, da Pa-
róquia Menino Jesus, que abençoou as instalações.
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Após 31 anos de serviços prestados à AECO Corretora, e em clima de 
satisfação, o corretor Geraldo Ottoni Costa, mais conhecido como Geraldinho, 
aposentou-se. “Foi ótimo, tive a oportunidade e a felicidade de aprender 
muitas coisas”, disse ele sobre o tempo em que ocupou o cargo de gerente 
da corretora. Desde julho, José Carlos de Paula Braga passou a responder 
pela função e, agora, divide os assuntos da AECO Corretora com Alexandre 
Setúbal. O novo gerente fala sobre suas expectativas para a nova função: “É 
um cargo de muita responsabilidade e de muitas dificuldades, mas vou fazer 
de tudo para que se orgulhem da confiança depositada em mim”.

Nesta 9ª edição do Jornal 
da AECO, abordamos dois 
assuntos que visam alcançar 
um dos mais importantes ob-
jetivos da associação: a pro-
moção da qualidade de vida 
do associado e de sua família, 
por meio do esporte, do lazer 
e da saúde. 

A matéria de capa mostra 
os clubes de lazer e esporte - 
próprios e conveniados - que 
estão à disposição dos asso-
ciados. O incremento das par-
cerias com clubes privados é 
a estratégia que possibilitará 
a todo associado e seus fami-
liares um local para se recom-
por da semana de trabalho, 
se divertindo e praticando 
algum esporte. 

Por falar em clubes, as re-
formas do Clube Recreativo 
da AECO, no Barreiro, o qual 
atende a quase 20 mil associa-
dos e dependentes da RMBH, 
estão caminhando a passos 
largos. Em breve, todos os 
associados já poderão apro-
veitar as melhorias. Falando 
nisso, aproveitar o Clube da 
AECO e tudo o que ele oferece 
será um ótimo programa para 
quem passa férias em Beagá.

Já sobre a questão da saú-
de, a dica desta edição é o 
programa Farmácia Popular, 
do Governo Federal. Acredi-
tando que muita gente não 
conhece ou sabe pouco sobre 
ele, decidimos explicar os 
principais pontos do progra-
ma. De forma rápida e clara, 
nosso associado conhecerá 
esse benefício, que pode aju-
dar muita gente a conseguir 
remédios mais baratos ou até 
de graça, aliviando um pouco 
as despesas no final do mês. 

No mais, falamos sobre a 
antiga Casa da AECO, à rua 
Mar de Espanha, 480, que 
funcionará a partir de setem-
bro para as festas de final de 
ano. Ela foi pintada e recebe-
rá mobiliário específico de 
um salão de festas. No início 
do ano que vem, o imóvel vol-
ta a ser fechado, retornando 
no final de 2012 totalmente 
adaptado para oferecer aos 
associados um amplo espaço 
de lazer e convivência. 

Veramaria Franco
Presidente da AECO

Geraldinho se despede da AECO 
após mais de 30 anos de dedicação

Diretores da AECO apresentam novas 
instalações da associação a membros 
da diretoria da Copasa
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AECO investe em lazer e qualidade 
de vida para os associados

Não é necessário ser médico 
ou psicólogo para afirmar 
que o esporte e o lazer são 

imprescindíveis para a promoção 
da saúde e do bem-estar social. Por 
isso, o exercício físico e a rotina de 
manter momentos de convivência 
saudável com outras pessoas ou a 
diversão pelos mais variados meios 
são fatores muito valorizados quan-
do o assunto é qualidade de vida.

Oferecer opções para uma forma 
de vida mais saudável aos associa-
dos tem sido um dos maiores desa-
fios da AECO. A estratégia escolhi-
da para esse enfrentamento inclui 
manter a estrutura dos clubes exis-

tentes e, onde eles não existem, 
promover parcerias com clubes 
particulares. 

Na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, com o Clube Recreativo 
do Barreiro, é possível dizer que a 
associação está com o dever cum-
prido, pois o local tem uma estrutu-
ra comparável aos melhores clubes 
da cidade. Os municípios de Araxá, 
Almenara, Curvelo, Leopoldina, Pa-
racatu e Ubá também têm clubes 
próprios, sendo que o de Januária 
é o único em área própria da AECO.

Na decisão entre construir ou con-
veniar, a associação ficou com a úl-
tima opção, uma vez que os clubes 

conveniados são dotados de toda a 
estrutura de esporte e lazer neces-
sária para o benefício imediato do 
associado. Além de permitirem uma 
convivência social mais ampla na 
comunidade, esses espaços ainda 
oferecem serviços, como escolinhas 
de esporte para os filhos e salões 
para a realização de festas.

Já os clubes próprios têm a incon-
veniência de demandarem grandes 
investimentos para a implantação e 
alto custo de manutenção.

O estabelecimento de convênios 
com clubes do interior tem sido 
realizado caso a caso, nos quais 
a participação dos associados e 

dos representantes locais é fun-
damental para a sugestão das op-
ções existentes. Na decisão pela 
assinatura dos convênios, pesam 
os seguintes fatores: a estrutura a 
ser oferecida, como a existência de 
piscinas, quadras, saunas, salões 
de festa; o custo da mensalidade e 
a adesão da maioria.

Atualmente, são oito os convê-
nios assinados no interior: Coronel 
Fabriciano, Ipatinga, Lavras, Pou-
so Alegre, Salinas, Teófilo Otoni, 
Timóteo e Varginha. Em algumas 
cidades, a opção adotada pelos as-
sociados foi o aluguel periódico de 
quadras de futebol. 

Clube próprio em Araxá

Clube próprio em Januária

Clube próprio em Leopoldina
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Clube conveniado em Ipatinga

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Clube da AECO em Belo Horizonte

Clube conveniado em Teófilo Otoni
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Quadra alugada em Coronel Fabriciano
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Quadra alugada em LavrasClube conveniado em Timóteo
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No desafio constante de fa-
zer com que o salário feche 
o mês em positivo, vale o 

esforço de comparar preços e buscar 
as melhores ofertas nas compras, in-
cluindo as de medicamentos. Uma 
ajuda a mais para dar um alívio no 
orçamento familiar pode ser o Pro-
grama Farmácia Popular Brasileira, 
que oferece remédios a condições 
especiais. Apesar de ter sido lança-
do em 2004, o projeto ainda é des-
conhecido por muita gente. 

Tendo como a grande vantagem 
a oferta de diversos medicamen-
tos a preços populares, neste ano, 
a Farmácia Popular passa a garan-
tir remédios gratuitos também 
para hipertensos e diabéticos. Me-
dicamentos comercializados em 
estabelecimentos convencionais 
registram reduções significativas, 
como é o caso do Omeprazol, in-
dicado para o tratamento de aci-
dez no estômago, que de R$44,93 
pode ser encontrado a R$6,44 nas 
farmácias da rede. 

Saúde ao alcance 
de todos

1. O paciente ou seu representante legal deve ir pessoalmente à farmácia.
2. Apresentação obrigatória da receita médica, de acordo com as seguintes definições:

• medicamentos gratuitos de hipertensão e diabetes - validade de 1 ano a partir de sua data de emissão;
• contraceptivos – validade de 1 ano a partir de sua data de emissão;
• outros medicamentos – validade de 120 dias a partir de sua data de emissão;
• medicamentos controlados – as receitas ficam retidas na unidade.

3. Apresentação de documento com foto, no caso de medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes.
4. Apresentação do CPF.
5. O usuário pode adquirir a quantidade do remédio solicitado suficiente para 30 dias de tratamento. 

Confira a lista completa das cidades mineiras atendidas pelo programa no site da AECO: 
www.aecopasa.com.br

REGRAS PARA A COmPRA DE mEDiCAmENTOS

O projeto foi criado em dois eixos. 
O primeiro deles engloba farmácias  
ligadas diretamente às prefeituras, 
nas quais mais de 100 remédios são 
comercializados a valores popula-
res, atendendo cerca de 80% das 
doenças que atingem a população. 
Já o segundo consiste no convênio 
com drogarias da rede privada, em 

Opinião do associado

“Recebo esses medicamentos de graça, 
para pressão e diabetes, tem uns três meses. 

É um gasto a menos. Acho muito bom.“

Edino Rodrigues dos Santos
DTBM - Teófilo Otoni

“Já tem uns quatro anos que uso a Farmácia Popular. Tudo que eu 
preciso tem na daqui de Igaratinga, que funciona perfeitamente: 

bom atendimento e profissionais de alta competência.”

Antônio de Paula Almeida - DTAP - Igaratinga

“Tomo remédio para diminuir a glicose. Já peguei 
três vezes na Farmácia Popular. Fiquei sabendo que 
tinha pelo folheto de propaganda da drogaria.”

Joaquim Gonçalves Fernandes
DTCA - Caratinga

“Tem um mês que fiquei sabendo que o medicamento de pressão do 
meu marido é gratuito na Farmácia Popular. É muita facilidade para 
pegar o medicamento, basta estar com receita e identidade.”

Anita Martins da Veiga Ferreira - DTVA - Ipatinga

“Eu tomo remédios, mas o único que pego na 
Farmácia Popular é o de diabetes, pois os outros 
não têm. Sinto muita falta dos outros estarem 
no programa, porque são remédios que tenho 
que tomar direto. São remédios caros.”

Adalberto Vieira dos Santos  
DTBM - Teófilo Otoni

“Tenho que tomar medicamento para controle 
da Síndrome de Ovários Policísticos e o recebo 

gratuitamente pela Farmácia Popular.”

Claudine Soraya Antunes Vieira
DTGA - Janaúba

que cerca de 30 fórmulas são vendi-
das a preços mais acessíveis.  

Por meio de um modelo de exce-
lência em atendimento, funcionários 
e farmacêuticos orientam os clientes, 
principalmente os idosos, quanto ao 
uso correto dos remédios. Segundo a 
gerente de coordenação das Farmá-
cias Populares do Brasil, Ilca Moreira 

Morais, a orientação mais importante é 
que o paciente siga as prescrições do 
médico. “O erro pode estar na dosa-
gem, nas combinações de medicamen-
tos e, até mesmo, na substituição da 
água por leite na ingestão dos remé-
dios. Por isso, orientamos os pacientes 
e, no caso dos idosos, procuramos pas-
sar tudo por escrito”, afirma.  
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O som do berimbau anuncia 
a formação de uma roda de 
capoeira e, no ritmo marca-

do por palmas, o leiturista da DTAS, 
Luís Antônio Caetano Pereira, mais 
conhecido como Bozó, deixa-se levar 
por essa expressão cultural, que é par-
te fundamental da História do Brasil. 
O atleta se apaixonou pela capoei-
ra aos 17 anos por influência de seu 
mestre, Adão Batista. O esporte foi o 
primeiro passo para que Bozó se es-
pecializasse em diversas modalidades 
de luta, como muay-thai, kung fu, jiu-
-jitsu e MMA (Artes Marciais Mistas). 

Morador de Luz, o lutador fundou, 
em 2010, a Associação Cultural Bene-
ficente de Capoeira e Corpus Conta-
to. Segundo Bozó, a iniciativa surgiu 
devido à necessidade de fundar, em 
sua cidade, um grupo próprio para 
ensinar a jovens e adultos as técnicas 
e os fundamentos das artes marciais. 
O atleta conta que, para ele, ser pro-
fessor é uma realização tão impor-
tante quanto competir em torneios. 
“Tenho alunos que eram viciados em 
drogas e conseguiram largar tudo por 

Disciplina e determinação 
dos tatames para a vida

causa do esporte. Gosto demais de 
dar aula e tenho orgulho de vê-los 
conquistando campeonatos e se de-
senvolvendo junto comigo”, ressalta.

Para Bozó, a conquista de títulos 
importantes, principalmente no jiu-
-jitsu, é a consagração de um traba-
lho de dedicação e disciplina, que 
serve de modelo a seus pupilos. “A 
luta é como nosso trabalho. Temos 
que gostar muito para crescermos”, 
afirma. Quando questionado sobre 
sua principal conquista, o atleta não 
pensa duas vezes ao citar a medalha 
de ouro do Campeonato Brasileiro de 
Jiu-Jitsu, em 2010. Bozó conta que ha-
via machucado a perna em uma dis-
puta de MMA dias antes do torneio e a 
vitória foi um momento de superação. 
O exemplo do atleta não é seguido 
apenas pelos alunos. Em casa, seu fi-
lho Victor Hugo, de 7 anos, começou 
a seguir o caminho do pai aos 3. “Meu 
filho, agora, está mais para o futebol. 
Mas ele e minha esposa me acompa-
nham na maioria dos campeonatos. 
São minha maior torcida”, diz.  

A rotina diária de Bozó é intensa. 

Uma música: Beija-Flor, Natiruts
Um filme: Quebrando Regras
Um amor: minha família
Um golpe: Armilock
Um ídolo: o lutador mineiro Marcelinho Garcia (reconhecido 
mundialmente  pelas técnicas de Submission e Jiu-Jitsu)
Um objetivo: lutar no UFC - Ultimate Fighting Championship
Um sonho: ser campeão mundial

Bozó X Bozó

Últimas conquistas

Regionais 
1° lugar no Open Jiu-Jitsu Divinópolis 2011
2° lugar na XIII Copa Leão Dourado Jiu-Jitsu 2010

Nacionais
1° lugar no XXI Campeonato 
Brasileiro Interclubes de Jiu-
Jitsu 2010
1° lugar no MMA Super Fight 
Gladiadores de Arena Dois 2010

Estaduais
1° lugar no Campeonato 
Mineiro de Submission 2011
1° lugar no Campeonato 
Centro-Oeste Mineiro 2010

Nos passos do sucesso

Com a determinação de um campeão 
das artes marciais, o lutador levanta 
todos os dias às 6 da manhã e sai de 
sua casa, em Luz, para trabalhar na 
unidade da Copasa da cidade vizinha, 
Nova Serrana. Às 17h, ele deixa o tra-
balho de leiturista para transformar-
-se em lutador. São horas dedicadas 
aos treinos e, quando volta a sua ci-
dade natal, já ao final da noite, Bozó 
ainda encontra tempo para dar aulas 
na Associação Cultural e passar mo-
mentos com a família. 

Para enfrentar esse dia a dia de 
treinos e competições, conciliando as 

atividades do esporte com o trabalho 
na Copasa e as aulas na instituição, 
o atleta afirma que os ensinamentos 
do tatame ajudam muito. Bozó des-
taca benefícios, como o desenvolvi-
mento do autocontrole, da disciplina, 
da concentração e da qualidade da 
saúde, do corpo e da mente como 
reflexos do esporte em sua vida. “O 
esporte é como terapia para mim. Es-
queço os problemas, não sinto cansa-
ço no corpo, sou mais calmo, respeito 
os outros e procuro sempre evoluir, 
fazendo das dificuldades, desafios”, 
explica o atleta.

Coleção de medalhas e cinturões comprova taleto e dedicação do lutador

Um de seus exames de troca de faixa Apresentação de evento de capoeira Copa Leão Dourado Jiu-Jitsu 2011 Campeonato do Centro-Oeste Mineiro 2010
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Centro de 
Convivência
e Lazer
Os associados da AECO con-

tarão com uma grande no-
vidade a partir do mês de 

setembro: o Centro de Convivência 
e Lazer. O espaço, onde funcionava o 
escritório da associação até o último 
mês de junho, será aberto para as 
confraternizações de final de ano. A 
agenda para marcação de exposições 
e comemorações terá início a partir do 
mês que vem e o Centro disponibili-
zará aos associados, até 31 de dezem-
bro, datas para festividades.

Cartão ECX Card 
em expansão
A expansão dos cartões AECO 

– bandeira ECX Card con-
tinua! Até o final do ano, 

DPSE, DPNE, DPLE e DPOE estarão 
com a rede do cartão implantada. 

Como e quando usar o cartão? A 
AECO, por meio da ECX Card, já está 
com rede credenciada para compras 
nos locais onde o cartão já foi im-

O projeto definitivo do espaço 
será efetivado em 2012, quando a 
casa passará por uma reforma com-
pleta. A ideia é que ela funcione 
como um local para convivência e 
diversão e também como ambiente 
para descanso e leitura no horário 
de almoço, por exemplo. Áreas para 
jogos, sala de massagem, auditório, 
sala de aula, sala de convivência, sa-
lão de festas e loja da AECO são al-
gumas facilidades que estão sendo 
planejadas para o Centro.

Novidades no clube continuam
As obras no Clube Recreativo 

da AECO, divulgadas na úl-
tima edição do jornal, estão 

caminhando dentro do prazo estipu-
lado. Toda a demolição do piso exis-
tente, o nivelamento e a colocação 
de metade do novo piso já são etapas 
concluídas. Além disso, o toboágua 
já está montado e as últimas insta-
lações sendo realizadas. Toda parte 
elétrica e subterrânea também já foi 
feita, bem como o serviço de drena-
gem das águas pluviais. De acordo 
com o diretor da AECO, Jonas Medina, 
o próximo passo é cuidar do projeto 
de iluminação do espaço.

plantado, como em farmácias, óti-
cas, lojas de materiais esportivos, li-
vrarias e papelarias. Usando o cartão 
ECX Card, o desconto é feito direta-
mente na folha de pagamento, sem 
necessidade de guias ou senhas. Se 
você ainda não desbloqueou o seu, 
entre em contato conosco pelo ra-
mal 2293 (Vander).

Novos convênios
Em CONTAGEm:
ESCOLA    COLÉGIO SÃO GERALDO – DESCONTO DE 10% NAS MESALIDADES
Rua Polaris, 58 – Jardim Riacho das Pedras  – Tel: (31) 3396-8227

Em ALmENARA:
mATERiAL ESPORTivO    SOL BY FITNESS – DESCONTO DE 10%
Av. Olindo de Miranda, 1271 – Loja 104 (Eulina Shopping) – Tel: (33) 3721-2462

Em bETim:
CURSO SUPERiOR    UNIPAC BETIM – DESCONTO DE 10% PARA FUNCIONÁRIOS 
E 5% PARA DEPENDENTES
Av. Governador Valadares, 640 - Centro - Betim - MG
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Reforma da área da piscina será concluída em breve
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Final do Torneio  
Society de Coronel 
Fabriciano
O Torneio Integração AECO Vale 

do Aço chegou ao fim no dia 
07 de julho. A final acirrada 

No começo do mês de julho, o judoca Douglas Ventura Ama-
ral conquistou o 1º lugar do Campeonato Mineiro de Judô 
– Sub 15. Como o evento funciona também como uma se-

letiva para o Campeonato Brasileiro da categoria, Douglas disputou 
a competição nacional no princípio de agosto. O judoca alcançou o 
7º lugar de sua categoria, na qual competiram 20 atletas.

Judoca brilha em 
competição nacional

Destaque em 
duas rodas
Os ciclistas patrocinados 

da AECO continuam al-
cançando ótimas posi-

ções nos campeonatos de mountain 
bike. No dia 31 de julho, foi a vez 
de Ângelo Paiva Gomes (DVAR) con-
quistar o 2º lugar, dentro da catego-
ria Over 45. O resultado foi obtido 
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no 2ºMTB de São Gonçalo do Pará, 
prova com percurso de 35Km, pas-
sando por estradas de terra, trilhas, 
pontes, mata-burros, fazendas e 
riachos. Já o ciclista Alessandro da 
Silva Perdigão Pontes (DVAM) en-
frentou o Desafio das Grutas no fim 
do mês de agosto.

entre os times do DTMP e DVML (labo-
ratório) terminou com a vitória do DTMP 
por 5x3 e muita comemoração!

DTMP levanta a taça de campeão

Douglas marcou presença no Campeonato Brasileiro de Judô - Sub 15

Ângelo subiu ao pódio mais uma vez em campeonato de montain bike
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JORNAL DA AECO8 iNTERiOR

Julho também é 
mês de arraiá
O mês de junho passou, mas as 

comemorações a São João 
continuaram em julho. Re-

Em julho, os associados en-
volvidos na 8ª Campanha do 
Agasalho do DTPA – Betim 

entregaram as peças arrecadadas 
para as três entidades beneficiadas: 
Asilo Pereira Gonçalves (Betim), Cre-
che Maternal Dom Bosco (BH) e As-
sociação Espírita Casa do Caminho 
(Ibirité). Foram doadas mais de duas 
mil peças de roupa, 130 calçados e 
25 jogos de roupa de cama. A cam-
panha deste ano aconteceu entre 
maio e julho e, mais uma vez, pode 
ajudar dezenas de pessoas carentes.

Verba extra para 
o Dia das Crianças

Solidariedade no DTPA – Betim

Neste ano, as representações 
do interior que forem realizar 
festas para o Dia das Crianças, 

em outubro, receberão uma verba extra 

Quitutes como pipoca, algodão-doce, tropeiro, caldos e canjica 
esquentaram a Festa Julina do DTPB (Patos de Minas), no dia 15 de julho

Este também foi o ano de estreia do DTGA (Janaúba) nas 
comemorações a São João. O 1º Arraiá do DTGA teve 
música ao vivo e uma decoração mais que especial

presentações do interior realizaram 
suas festas julinas com muita música, 
quitutes típicos e, é claro, muita alegria!

A 1ª Festa Julina do DTMR (Leopoldina) ficou mais animada com 
a quadrilha e os jogos para diversão dos associados presentes

Associados entregam doações... ...e promovem grande ação solidária em entidades beneficentes

Comida gostosa e música de qualidade animaram a noite dos associados da 
sede e dos distritos do DTAS (Bom Despacho) no dia 29 de Julho

de R$15 por criança (dependentes de 
associados até 14 anos) para incremen-
tar as comemorações. Mais informa-
ções com Vander, pelo ramal 2293.
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