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EXPEDIENTE
 LANçAMENTO DE LIvRO

No dia 31 de maio, a Casa da AECO recebeu o coquetel de lan-
çamento do livro Tempo, escrito pelo associado Marco Rodrigues 
(DTMV). Durante o evento, foram realizadas vendas do livro, mú-
sica ao vivo e sessão de autógrafos. Os associados que compa-
receram ao local para prestigiar o autor puderam conhecer de 
perto o gosto de Marco pela poesia, mostrado no livro por meio 
de temas como cotidiano, política e amor.
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O associado 
Marco Rodrigues 
fez o lançamento 
da obra Tempo na 
Casa da AECO

 ENCONTRO DE AssOCIAçÕEs DE 
COMPANHIAs DE sANEAMENTO 

Nos dias 10 e 11 de maio, a presidente da AECO, Veramaria 
Franco, e a coordenadora administrativa de benefícios, Margarete 
Santos, estiveram em Salvador a convite da ATUE – Associação 
dos Técnicos de Nível Superior da EMBASA. O objetivo foi o 
intercâmbio de informações entre as associações de empregados. 
A visita marcou o início da organização de uma entidade que 
reunirá as associações de empregados de companhias estaduais 
de saneamento. EMBASA (Bahia), COSAMPA (Pará), SABESP (São 
Paulo) e COPASA (Minas Gerais), por meio de suas associações de 
empregados, ficaram encarregadas da organização da próxima 
reunião, que será realizada em São Paulo, em 2014.

 DIsTRIbUIçãO DO JORNAL DA AECO
Na última edição, o tamanho do Jornal da aeCo foi alterado. Des-

ta vez, o foco é o aprimoramento da distribuição dos impressos – um 
dos itens que foi alvo de críticas e sugestões de muitos leitores. Ago-
ra, a tiragem foi reduzida para seis mil jornais, que serão separados 
para cada unidade organizacional pela própria AECO, de acordo com 
o levantamento do número de associados em cada local. Se, mesmo 
assim, a sua unidade receber um número excessivo ou insuficiente 
de exemplares, entre em contato conosco pelo e-mail aeco@copa-
sa.com.br ou pelo telefone 3250-1100 e fale com Sílvia ou Laís.

 AssEMbLEIA DIsCUTE ADAPTAçÕEs
No dia 21 de junho, foi realizada a Assembleia Geral Exclusiva 

dos Associados Assinantes do Plano Unimed (contratos 1362 e 
0644). Durante o encontro, discutiu-se a proposta de adaptação 
dos planos criados antes da Lei 9656/98 para as atuais regras de 
cobertura assistencial. O representante da Unimed, Robson Da-
vid Mahé, esclareceu dúvidas dos 30 associados presentes. Após 
votação unânime, a AECO foi autorizada a adaptar formalmente 
os contratos atuais. Acesse o site www.aecopasa.com.br para vi-
sualizar a ata da assembleia e saber mais informações.

O mês de junho marca as tra-
dicionais festas juninas, prin-
cipalmente nos estados do 
Nordeste e em Minas Gerais. 
A gente percebe que essas 
comemorações têm agrega-
do inovações na música, no 
cardápio servido, nos vesti-
dos de chita e nas calças re-
mendadas. Melhor que seja 
assim. Pelo menos garanti-
mos que as novas gerações, 
tão absorvidas pela moderni-
dade, mantenham viva essa 
tradição importante de nossa 
identidade cultural. 
Apesar de parecerem tipica-
mente brasileiras, as festas 
juninas surgiram no perío-
do colonial, por influência 
de portugueses, espanhóis, 
franceses e até chineses. De 
Portugal e da Espanha veio 
a dança das fitas coloridas. 
A França nos influenciou 
com o movimento marcado 
das quadrilhas. E da China 
“importamos” o costume 
de soltar fogos de artifício. 
Como nós brasileiros somos 
o povo da mistura racial e 
cultural, ao longo do tempo, 
costumes indígenas e africa-
nos também foram introdu-
zidos nas festas.
Na associação, a tradição 
não é diferente. Em junho 
e julho, as festas juninas 
pipocam na AECO. Enquan-

veramaria Franco
Presidente da AECO

to recebemos as fotos das 
representações que estão 
se mobilizando ou já solta-
ram fogos de artifício, veja 
na página 8 o material que 
reunimos das comemora-
ções do Dia do Trabalhador 
pelo estado.
Aproveitamos para informar 
que o orçamento da AECO 
prevê, além do repasse es-
tatutário de 60% das contri-
buições locais, cerca de meio 
milhão de reais, mais R$150 
mil de verba extra para as 
representações realizarem, 
a Festa do Trabalhador ou a 
Festa Junina, no primeiro se-
mestre, e a Festa das Crian-
ças no segundo semestre. 
Com essa medida, a AECO 
incentiva a aplicação mais 
diluída dos recursos repas-
sados ao longo do ano, e não 
apenas nas comemorações 
natalinas, como acontecia 
algumas vezes. Assim, um 
calendário anual de eventos 
vem se consolidando no in-
terior do estado, o que nos 
traz a tranquilidade de saber 
que o objetivo de proporcio-
nar lazer e confraternização 
a nossos associados está 
sendo alcançado pela AECO.
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CAPA

harmonia para o corpo e a mente

A música tem um gran-
de efeito em nosso 
estado de espírito. A 

harmonia das notas musicais e 
dos sons pode deixar as pesso-
as felizes, tristes, estimuladas 
ou relaxadas. Quando alguém 
ouve uma música que gosta, o 
corpo começa a se mexer e as 
lembranças de momentos mar-
cantes surgem na memória. Isso 
significa que o som afeta o ser 
humano psicológica e fisiologi-
camente. 

Por isso, a música é muito 
usada em terapias e tem tra-
zido resultados significativos 
para a mente e o corpo. Conhe-
cido como musicoterapia, o tra-
tamento de doenças pelo som 
envolve ouvir ou fazer música 
para fins terapêuticos, sob a 
orientação de um profissional. 
“Cada gênero da música traba-
lha diferentes áreas do organis-
mo, proporcionando emoções 
românticas, agitadas, estimu-
lando movimentos do corpo e 
articulando a fala. É perceptível 
a melhora em pessoas que, bus-
cando terapias musicais, encon-
tram uma restauração psicoló-
gica”, afirma o músico Wayner 
Oliveira, professor da Escola de 
Música Som Maior, conveniada 
da AECO.

É certo que a prática de ouvir 
ou tocar música tem um po-
tencial que entusiasma o ser 
humano física, mental e espi-
ritualmente, contribuindo para 
a harmonia pessoal. Dessa for-
ma, a presença da música na 
educação auxilia a percepção 
e estimula a memória e a inte-
ligência. 

exemplos da casa
A aluna Vitória Elizabeth, se-

cretária de superintendência da 
Copasa, diz ter percebido uma 
grande diferença após começar 
as aulas de teclado e percussão. 
“A música tem melhorado mui-
to minha ansiedade e atenção. 
Sempre que estou estressa-
da ou agitada, após uma aula 
já percebo uma tranquilidade 
mental e espiritual”, conta. 

Envolvida com a música des-
de criança, Solange Costa ficou 
encantada com as apresenta-
ções da Som Maior na empresa 
e decidiu fazer as aulas. “Meu 
pai sempre tocou vários instru-

mentos, e eu sempre o acompa-
nhava. Quando comecei a fazer 
as aulas de canto aqui na em-
presa, percebi que até a minha 
maneira de respirar se tornou 
melhor, mais tranquila”, afirma 
a assistente de apoio adminis-
trativo da DVRP.

Alessandra, Vitória e Solange (de trás para frente) ressaltam 
o bem-estar proporcionado pela música em suas vidas

A engenheira civil e analista 
financeira da Copasa, Alessan-
dra Garcia, diz que a música 
sempre traz luz e alegria para 
sua vida. Ela começou as aulas 
buscando relaxamento e hoje 
pretende se profissionalizar: 
“Quando vim trabalhar na Co-

pasa e deixei minha cidade, 
por lá ficou minha música. En-
tão, me candidatei às aulas do 
Wayner, onde estou até hoje. É 
uma luta para manter a música 
em minha vida, mas o apoio do 
professor tem sido muito im-
portante”.

Wayner oferece aulas de música na Casa da AECO com valores es-
peciais para os associados, sempre às segundas-feiras. Nas últimas 
sextas-feiras do mês, o espaço também recebe uma apresentação 
musical do professor e seus alunos, aberta ao público. Para partici-
par das atividades musicais na Casa da AECO, entre em contato com 
Wayner pelo telefone (31) 9613-6676. Conheça no site da AECO, 
www.aecopasa.com.br, outros conveniados na mesma área.

Inscreva-se também
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Contador de 
lembranças

Transformar um fato em um 
bom causo exige criativi-
dade, emoção, irreverên-

cia e uma pitada de imaginação. O 
associado Frantz Paulo Otoni sabe 
muito bem disso. Aposentado da 
Copasa, Frantz descobriu na em-
presa seu talento como escritor. 

Histórias pitorescas do dia a 
dia no trabalho e fatos cômicos 
contados pelos colegas inspi-
raram contos divertidos, como 
lembra Frantz: “A história da as-
sombração da Copasa, em Frutal, 
é uma das mais interessantes. O 
prefeito pediu uma ligação de 
água na praça, e o serviço co-
meçou a ser feito no cemitério. 
De madrugada, um servente 
que estava trabalhando no local 
queria acender um cigarro. Ele 
subiu no muro para pedir fogo 
a alguém na rua e surpreendeu 
um pedestre, que achou ter vis-
to uma assombração”. O causo 
inspirou a charge ao lado, criada 
pela equipe do Jornal da aeCo.

O escritor acabou tornando-
-se uma espécie de arquivista 
dos casos inusitados da Copa-
sa. E, há anos, alguns funcioná-
rios fazem questão de procurá-
-lo para contarem experiências 
marcantes. “Muita gente gosta 
dos meus textos, e sempre es-
cuto elogios. O pessoal acaba 
me contando algumas coisas. E 
outras histórias eu tiro da mi-
nha cabeça mesmo”, explica. 

O gosto de Frantz pela escrita 
vem desde sua época de colégio, 
quando era incentivado pelo pai 
poeta e pelo avô maestro. Hoje, 
escrever é um hobby para o as-
sociado que, além dos contos 
sobre a Copasa, possui duas pe-
ças, uma novela finalizada e ou-
tra em processo de produção. 

O escritor nunca procurou 
uma editora para conversar so-
bre suas obras, mas afirma que 
planeja fazer isso em breve: “Fiz 
um trabalho didático chamado O 
básico do saneamento, falando 
de água, esgoto e lixo. Minha in-
tenção é publicar, mas primeiro 
pretendo enviar o material para 
algum técnico para que ele va-
lide as informações”. Enquanto 
o grande público ainda não tem 
a oportunidade de ver publica-
das as obras do associado, você 
pode conferir ao lado mais uma 
das histórias de Frantz.

Frantz fez de seu dom 
para a escrita uma arte

Foto: A
rquivo pessoal

o osvaldo, que era motorista do trans-
porte, hoje aposentado, e conhecido pelo 
apelido de andorinha, estava em viagem 
pelo interior de Minas gerais.

Quando retornava da cidade de água Boa 
para Belo horizonte, foi parado pela Polí-
cia rodoviária Federal, porque transporta-
va um cabrito amarrado em cima da carga.

interrogado pela autoridade policial, o 
andorinha cinicamente responde:

– sabe o que é, seu guarda? eu estava pas-
sando na estrada, próxima a um barranco. 
o coitado do cabrito caiu bem em cima do 
caminhão. Não é que o cabrito caiu amarra-
do em cima da carga da CoPasa? 

o policial não acreditou na história do 
andorinha, fê-lo retornar mais de 50km e 
devolver o cabrito ao seu legítimo dono, 
sempre acompanhado de perto pela Polí-
cia rodoviária Federal.

O CAbRITO

o Caso Da
assoMBração
De FruTal
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refrigerante, o vilão da vez

O  refrigerante é um 
dos produtos indus-
trializados mais con-

sumidos no mundo. Em Belo 
Horizonte não é diferente. O 
Ministério da Saúde revela que 
32,2% dos moradores da capi-
tal ingerem refrigerantes cinco 
ou mais vezes na semana. Mas 
a bebida favorita de crianças, 
jovens e adultos está sendo co-
locada na berlinda pelos profis-
sionais da saúde.. 

Para Maria Isabel Correia, es-
pecialista em Nutrição e profes-
sora da UFMG, os refrigerantes 
não contribuem em nada que o 
corpo precise para o bom funcio-
namento fisiológico. “A bebida é 
um produto com calorias vazias. 
Então, o consumo diário não é 
aconselhável. Diferente de outros 
alimentos, no refrigerante, não é 
encontrada nenhuma substância 
benéfica à saúde”, ressalta.

Uma pesquisa do Center for 
Science in the Public Interest 
(CSPI), organização america-
na defensora dos direitos dos 
consumidores, mostrou que al-
gumas marcas de refrigerantes 
possuem corantes químicos em 
excesso, o que pode causar do-
enças graves. Além disso, não 
apresentam substâncias naturais 
e possuem alto teor de açúcar, o 
que favorece a obesidade, a dia-
betes, as cáries e o aparecimen-
to de celulite. E mesmo os tipos 
diet e light, considerados livres 
de problemas por tantas pesso-
as, não foram poupados e estão 
recebendo críticas severas. 

As consequências do abuso na 
ingestão da bebida variam de 

acordo com a genética de cada 
pessoa. Mas, seja em menor ou 
maior grau, os impactos na saúde 
são sempre preocupantes.O gás 
contido nos refrigerantes produz 
uma falsa saciedade, que pode 
antecipar a sensação de fome e, 
consequentemente, aumentar a 
ingestão de alimentos.

Um dos principais alertas das 
entidades de segurança ali-
mentar diz respeito à presença 
de substâncias cancerígenas 
nos refrigerantes. Segundo 
pesquisa da Associação Brasi-
leira de Consumidores Protes-
te, algumas marcas da bebida 
apresentaram uma quantidade 
significativa de benzeno – que 
pode aumentar significativa-
mente os riscos de desenvolvi-
mento de tumores. 

Não caia na 
ilusão do zero

Muitas pessoas optam por re-
frigerantes diet, light e zero para 
evitar o açúcar na dieta. Entre-

tanto, esse tipo de bebida pos-
sui uma quantidade ainda maior 
de sódio por conta dos adoçan-
tes artificiais. A substância pode 
aumentar a pressão arterial e 
provocar a retenção de líquidos, 
um dos principais fatores do 
aparecimento das celulites. 

No caso dos refrigerantes diet, 
a recomendação é que o consu-

mo seja apenas dos diabéticos 
que, normalmente, apresentam 
condições metabólicas ou fisio-
lógicas específicas. Quem tem 
diabetes precisa de alimentos 
especialmente formulados, que 
eliminam ou substituem algum 
componente, como o açúcar. 
Mesmo assim, esses refrigeran-
tes devem ser evitados.

Se você não abre mão do sabor na hora de se hidratar, algu-
mas opções podem substituir os refrigerantes sem causar ma-
lefícios à saúde. Para quem é fã da sensação de efervescência, 
a dica é substituir o refrigerante por outras bebidas carbona-
tadas, como água com gás misturada a sucos de fruta natural. 
Já as pessoas que sentem falta da cafeína – e buscam a subs-
tância nos refrigerantes – podem ingerir bebidas energizantes, 
como chá verde e vitaminas de frutas. E na hora da sede, não 
há opção melhor do que a água. Deixar uma garrafinha sempre 
em mãos é uma boa maneira de fugir da tentação.

MUDE sEUs HÁbITOs  
E PROTEJA sUA sAúDE 

sem nutrientes, a bebida está no topo dos piores alimentos para a saúde
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saúde, convivência 
e lazer 

Concurso de 
redação da aeCo

agência de 
viagens é nova 
parceria da aeCo

Novos convênios 
EM bELO HORIzONTE:

AUTOEsCOLA

  CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON-
DUTORES CANAÃ LTDA - CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE ATÉ 6X NO CARTÃO. 
CONSULTE A TABELA NO SITE DA AECO.
Avenida General Olímpio Mou-
rão Filho, 97 – Planalto
Tel: (31) 3495-2788
Rafaela ou Maíra

estétIca

  ClíNiCa De esTéTiCa e Beleza 
Bella DeJes
10% DE DESCONTO PARA TRATA-
MENTOS FACIAIS E CORPORAIS, 
ALÉM DE 15% DE DESCONTO PARA 
TRATAMENTOS FACIAIS E CORPORAIS 
COM INDICAÇÕES DE TERCEIROS. 
PARA CADA INDICAÇÃO, O ASSOCIA-
DO AINDA RECEBERá DUAS SESSÕES 
DE TRATAMENTO CORPORAL.
Rua Viçosa, 11 – São Pedro
Tel: (31) 3225-7436

  PriMori CeNTro esTéTiCo 
(ClN esTéTiCa lTDa.)
10% DE DESCONTOS SOBRE A TA-
BELA DE PREÇOS REGULARES PARA 
SERVIÇOS DE BELEzA E ESTÉTICA. 
O DESCONTO NÃO É VÁLIDO PARA 
SERVIÇOS EM CONDIÇÕES PROMO-
CIONAIS.
Rua Curitiba, 2102, sala 601 – 
Lourdes
Tel: (31)3275-4384/9188-9106

  CoNsulTório De FisioTeraPia 
e esTéTiCa
20% DE DESCONTO EM TRATAMEN-
TOS ESTÉTICOS CORPORAIS (CELLU-
TEC, DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL 
E MASSAGEM RELAXANTE).

A Casa da AECO, na Rua Mar de Es-
panha, 480 – em frente à COPA-
SA –, iniciou diversas atividades 

ligadas à promoção da saúde, da con-
vivência e do lazer dos associados. Se-
manas de Oportunidades mensais, yoga, 
canto, dança, massagem e atendimento 
da Herbalife fazem parte da programa-
ção de atividades que estão acontecen-
do no local, sempre com preços espe-
ciais para os associados. 

A associação acaba de 
firmar mais uma par-
ceria de sucesso. O 

convênio com a agência de via-
gens CVC Lourdes oferece con-
dições e preços especiais para 
associados e dependentes de 
todo o estado. São pacotes de 
viagens nacionais, internacio-
nais, marítimas e rodoviárias. A 

parceria proporciona aos asso-
ciados descontos de 5% com 
pagamento por meio da folha, 
em até 10 vezes sem juros. 
Aproveite as férias de julho e 
planeje seu roteiro de viagem 
com a CVC. Entre já em conta-
to com a agência exclusiva do 
convênio, CVC Lourdes, pelo 
telefone (31) 3586-6711.

Rua Levindo Lopes, 333, sala 
405 – Savassi
Tel: (31) 9198-4804 ou  
(31) 8861-6393

GINÁsTICA

  aCaDeMia Curves Para 
mulheres - unidade Colégio 
BaTisTa
80% DE DESCONTO NA TAXA DE 
MATRíCULA PARA OS PLANOS ANU-
AIS E SEMESTRAIS, ALÉM DE DES-
CONTO DE 10% NA MENSALIDADE 
DOS PLANOS ANUAIS, SEMESTRAIS 
E MENSAIS. 
Rua Varginha, 533 – Colégio 
Batista 
Tel: (31) 3421-4359
 
MúsICA

  viaNNa iNTerveNções arTísTi-
Cas lTDa.
10% DE DESCONTOS PARA CON-
SULTORIA EM PRODUÇÃO MUSICAL, 
BANDAS PARA SHOWS E FESTAS, 
SERVIÇOS DE DJ, MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO E BO-
ATES, FORMAÇÕES MUSICAIS PARA 
CERIMôNIAS DE CASAMENTO, BO-
DAS, FORMATURAS E RECEPÇÕES.
Rua Rafael Magalhães, 360, sala 
702 – Santo Antônio
Tel: (31) 3293-2580 ou  
(31) 9978-7550

AGÊNCIA DE vIAGEM

  CvC lourDes
5% DE DESCONTO EM PACOTES 
PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO.
Avenida do Contorno, 7428
Tel: (31) 3586-6711
*Veja nesta página mais informa-
ções sobre este convênio.

A pedido de diversos associados, o prazo de inscrições para 
o 2º Concurso de Redação da AECO, com o tema Se essa 
rua fosse minha..., foi prorrogado, encerrando-se no últi-

mo dia 20 de junho. Agora, o concurso se prepara para a 2ª fase. 
Nesta etapa, as redações classificadas na 1ª fase já estão sendo 
corrigidas sob sigilo absoluto pela equipe de profissionais de 
educação do Núcleo de Estudos Orientados (NEO). Finalizada a 
correção, serão divulgados os nomes dos 30 primeiros colocados 
em cada categoria. Após a escolha dos primeiros lugares pelo júri 
especializado, serão divulgadas todas as informações referentes 
à cerimônia de premiação. Acompanhe o site da AECO para ficar 
por dentro dos detalhes das próximas fases do concurso.
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aeCo tem novo 
patrocinado no 
esporte

Bons resultados 
também no judô

Campeonato de 
futebol de campo

as competições 
não param

Antônio Agostinho (à direita) 
concentra-se em mais uma partida

Ângelo, Alessandro e Leonardo 
comemoram as conquistas

O time de vôlei dos asso-
ciados de Montes Cla-
ros é o novo patrocina-

do da AECO no esporte. O apoio 
deu ainda mais ânimo aos atle-
tas, que se reuniram em 2009 
para formar a equipe. “Na época, 
a gente não tinha estrutura, uni-
forme, nada, mas a Copasa e a 
AECO sempre nos ajudaram. Fo-
mos crescendo aos poucos”, con-
ta Leandro Dídimo Guimarães 
Saraiva, coordenador do time.

A equipe de vôlei ganhou vi-
sibilidade a partir de 2010 com 
a conquista dos campeonatos 

O  judoca Douglas Ventura 
Amaral é um dos patroci-
nados da AECO que tam-

bém não para de competir. Entre 
19 e 20 de maio, o judoca esteve 
em Guarapari, no Espírito Santo, 
participando da final do Campeo-
nato Brasileiro de Judô Sub-17. Na 
competição, que reuniu campeões 
estaduais de judô de todo o país, 
Douglas alcançou a 7ª posição na 

Equipes bem-estruturadas, 
árbitros, técnicos e campo 
com dimensões oficiais 

garantem o sucesso do XVIII Cam-
peonato de Futebol de Campo, 
realizado no Clube Recreativo da 
AECO. A primeira rodada come-
çou em 19 de maio e contou com 
acirradas partidas entre Santa Lu-
zia X Cidade Nova, Manchester x 
Macro-operação, Santará x DTCN 

O  associado Antônio Agos-
tinho Queirós (DTNO) 
continua competindo 

nos tabuleiros. No dia 20 de maio, 
ele concorreu com cerca de 50 
competidores no Circuito Sabará. 
Uma semana depois, no torneio 
Valinhos, Antônio Augusto compe-
tiu com quase 80 outros damistas. 

municipais, regionais e esta-
duais dos Jogos do Sesi. Desde 
então, o time vem se destacan-
do em todos os campeonatos 
que participa. 

Com o início do patrocínio da 
AECO, os atletas de Montes Cla-
ros puderam melhorar a estrutura 
para treinos, contrataram trei-
nador, compraram materiais e já 
planejam inscrever-se em outros 
campeonatos. “Vamos disputar 
pelo menos quatro torneios nes-
te ano. Estamos muito confiantes 
e felizes com essa oportunidade 
dada pela AECO”, afirma Leandro.   

categoria de até 55kg. Agora, ele 
passará a disputar a categoria ju-
venil, de até 60kg.

Já na nova categoria, o patroci-
nado disputou a Copa Budokan 
de Judô, em São Paulo, conquis-
tando o vice-campeonato. Os 
treinos de Douglas se voltam, a 
partir de julho, para a Copa Minas 
e para a Copa Quebec, que será 
realizada em outubro, no Canadá.

e Arrudas x Nova Lima.  
A segunda rodada também foi 

marcada por muito entusiasmo 
entre as equipes DTCN e SPIN. 
Até o fechamento desta edição, 
foram realizadas duas rodadas 
com muitos gols e belas jogadas.  
Acompanhe regularmente o site 
da associação para ficar por den-
tro das novidades sobre o Cam-
peonato de Futebol da AECO.

O associado foi ainda mais 
longe. Na 34ª Copa de Damas 
Salvador, entre nove e 10 de 
junho, alcançou o 13º lugar. Na 
mesma disputa, recebeu o Prê-
mio Melhor Colocado Cidade 
Visitante por ter sido o com-
petidor de fora do estado com 
melhor aproveitamento.

Pódio em 
dose tripla
Aequipe de ciclismo pa-

trocinada pela AECO 
não esconde a alegria 

com os últimos resultados al-
cançados. Em maio, os atletas 
participaram da 1ª Etapa da 
Copa Ouro Preto de Moun-
tain Bike, na categoria Sub-50. 
Alessandro Perdigão (DVAM) 

e Ângelo Paiva Gomes (DVAR) 
alcançaram pódio duplo para a 
AECO: Alessandro terminou a 
prova em primeiro lugar e Ân-
gelo em terceiro. O patrocinado 
Leonardo Bahia (DVNA) correu 
na mesma competição na cate-
goria Over 50, na qual se classi-
ficou em 4º lugar.
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Minas comemora
o Dia do Trabalhador

No DTAA, em Araxá, a Festa do 
Trabalhador foi animada

Em Leopoldina (DTMR), foi servido um 
almoço seguido de sorteio de prêmios

Os associados de Almenara (DTBJ) 
aproveitaram o dia com as famílias

No DTSM, os associados comemoraram 
e descansaram no feriado

Em Itajubá (DTAM), os trabalhadores se 
reuniram para um almoço caprichado

A comemoração do 1º de maio também 
foi animada em Patos de Minas (DTPB)

Em Salinas (DTBP), futebol, festa e sorteio 
de brindes fizeram a alegria dos associados

Foi em clima de muita descontração 
que os trabalhadores de Januária 
(DTMF) celebraram seu dia

Ubá (DTAR) celebrou o Dia do Trabalhador 
na final do 4º Torneio de Integração

São Francisco (DTSF) preparou uma grande 
comemoração para os trabalhadores

Os trabalhadores de Caratinga (DTCA) co-
memoraram o 1º de maio em grande estilo

Os associados de Montes Claros (DTVG) 
aproveitaram o momento de festa

Fotos: D
ivulgação

Em nossa próxima edição, publicaremos as fotos das 
comemorações juninas e julhinas no interior. Envie para o 

e-mail aeco@copasa.com.br os registros da festa de seu distrito 
e o nome da cidade onde a comemoração foi realizada.

PARTICIPE DO
JORNAL DA AECO

Associados de todo o estado não deixaram 
o dia 1º de maio passar em branco. Várias 

confraternizações marcaram as homenagens 
aos trabalhadores, que dedicam seu dia a dia 

ao sucesso da Copasa. Confira!


