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Amadurecemos 
nosso caminhar Notas
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tirAgeM: 7.000 exemplares

EXPEDIENTE

 LOJA DA AECO COm NOvA ESTRUTURA
Em funcionamento desde o ano passado, a Loja da AECO aca-

ba de ganhar melhorias na estrutura. A loja, montada na Casa da 
AECO, conta com um estoque de produtos da grife AECO (agasa-
lhos e bolsas), águas mineiras (Caxambu e Cambuquira) e produtos 
Tramontina. Agora, o local ganhou novas prateleiras e a limitação 
do espaço por portas de vidro, garantindo mais segurança e orga-
nização. Os associados lotados no interior interessados em com-
prar os produtos da loja podem entrar em contato com Tiego José 
pelo telefone (31) 2535-2384 ou pelo ramal (31) 3250-6342.
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Loja da AECO é 
boa oportunidade 
de compras para 
os associados

 CASA DA AECO AbERTA AOS 
ASSOCIADOS

Em agosto, a antiga sede da AECO – 
localizada na rua Mar de Espanha, 480 – 
ganhou uma nova placa de identificação 
na fachada. A mudança é um marco 
para o início das atividades na nova 
Casa da AECO, que abre as portas ao 
lazer, à convivência e ao bem-estar dos 
associados. No site oficial da associação 
– www.aecopasa.com.br –, os interessados podem acessar o 
link exclusivo Casa da AeCo para se informarem sobre as vagas 
disponíveis para aulas de canto e yoga, que já estão sendo 
realizadas, e sobre as atividades previstas para setembro. 

 vISUAL RENOvADO NO SITE DA AECO
O link Casa da AeCo não é a única novidade no site da asso-

ciação. As outras seções on-line dos serviços aos Associados, na 
página inicial, também foram reformulados. Os ícones, agora mais 
modernos e lúdicos, remetem a diversos assuntos da associação: 
corretora de seguros, convênios, extrato de débitos on-line, infor-
mações sobre empréstimo, exposições na Casa da AECO, loja da 
AECO (venda para Região Metropolitana e interior), clubes da AECO 
em Minas Gerais e patrocínios. Acesse www.aecopasa.com.br.

 mELHORIAS NO CLUbE DA AECO
Em julho, as piscinas do Clube Recreativo da AECO, no Barreiro 

de Cima, começaram a ter as águas tratadas por profissionais da 
Assis Piscinas, empresa especializada no ramo. Com a terceirização 
do serviço, a previsão é de que haja mais economia com a redução 
de custos de produtos químicos e água, além de maior garantia na 
qualidade da água das piscinas.

Pensando nas novidades 
que poderíamos destacar 
no período entre a última 
versão do jornal e esta, per-
cebi que a AECO adquiriu 
uma rotina de trabalho que 
tem nos garantido um dia a 
dia sem grandes sobressal-
tos. Ou seja, os principais 
benefícios estão estabele-
cidos, os processos defini-
dos, assim como o respon-
sável por cada um.
 Como diria nosso colega 
Ildeu Augusto Faria, gestor 
de projetos estratégicos da 
Copasa, estamos rodando o 
PDCA – em outras palavras, 
seguindo os processos de 
planejar, fazer, verificar e 
agir. Ao participarmos, jun-
to à Copasa, da organização 
das festas do Trabalhador e 
das Crianças, realizarmos a 
distribuição dos kits esco-
lares e o Concurso de Re-
dação, vimos que as dificul-
dades naturais da primeira 
vez foram vencidas e que 
agora os processos acon-
tecem de forma amena. É 
lógico que alguma coisa 
sempre nos surpreende ou, 
às vezes, descobrimos uma 
forma melhor de realizar 
uma tarefa. O certo é que 
o caminhar da associação 
está pavimentado. 
Muitos de vocês devem 

veramaria Franco
Presidente da AECO

ter percebido que a entre-
ga desta edição do Jornal 
da AECO precisou ser atra-
sada em alguns dias para 
podermos noticiar, com 
exclusividade, a entrega 
dos prêmios do II Concur-
so de Redação. Esse even-
to representa o espírito 
da integração e da troca 
de experiências. Crianças 
de todos os cantos de Mi-
nas Gerais participaram, 
trazendo cultura e formas 
próprias de entender o 
mundo. Para nós, a festa 
de entrega dos prêmios 
não tem preço. Nessa hora 
temos o prazer de conhe-
cer colegas que se torna-
ram “amigos de telefone” 
e testemunhar a alegria 
de pais e mães orgulhosos 
de seus filhos.
Em outubro, o tema crian-
ça continua em nossa pau-
ta. Tanto na RMBH como 
no interior do estado, a 
associação se movimenta 
para comemorar o dia de-
las. Afinal de contas, essa 
não é a melhor fase de 
nossas vidas?
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Novos convênios 
Em bELO HORIZONTE:

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 CORPO-
RAIS COM INDICAÇõES DE TER-
CEIROS. PARA CADA INDICAÇÃO, 
O ASSOCIADO AINDA RECEBERÁ 
DUAS SESSõES DE TRATAMENTO 
CORPORAL.
Rua Viçosa, 11 – São Pedro
Tel: (31) 3225-7436

  terezA CristiNA CArDoso
DESCONTO DE 20% NO PACOTE 
COM 10 SESSõES PARA MASSAGEM 
ESTÉTICA CORPORAL REDUTORA E 
DRENAGEM LINFÁTICA.
Rua Estela de Souza, 319 – Sa-
grada Família
Tel: (31) 9823-4056 

LAVA-JATO

  LAVA-JATO SANTO ANTÔNIO 
10% DE DESCONTO NA LAVAGEM 
DE VEíCULOS.

Rua Mar de Espanha, 807 – 
Santo Antônio
Tel: (31) 3047-9566 (falar com 
Milton Eustáquio Stancioli)

ESPORTE

  KArliNhos soluçÕes Fute-
BolístiCAs
20% DE DESCONTO EM AULAS E 
OFICINAS DE FUTEBOL (FUNDA-
MENTOS DE FUTSAL E FUTEBOL 
SOCIETy), ATIVIDADES LúDICO-
-ESPORTIVAS E ORGANIzAÇÃO DE 
EVENTOS ESPORTIVOS.
Rua Marco Aurélio de Miranda, 
170 – Buritis  
Tel: (31) 9791-2605 / 8859-
1211 / 3378-6054

Em mINAS GERAIS:

INFORmÁTICA

Dell CoMPutADores*
DESCONTO DE 7% (CUMULATIVO A 
OUTRAS PROMOÇõES) EM TODOS 
OS PRODUTOS DISPONíVEIS EM 
www.DELL.COM.BR, ExCETO PARA 
SERVIDORES E woRkSTATion.
*Saiba mais sobre esse convênio na 
nota Parceria ampliada, nesta página.

Parceria iniciada

A AECO acaba de fechar 
um convênio com a 
Dell, para que asso-

ciados e dependentes te-
nham acesso a promoções e 
descontos exclusivos na com-
pra de produtos da marca. O 
desconto oferecido é de 7% 
cumulativo para os produ-
tos, exceto para servidores e 
workstations. Para conhecer 
as ofertas, acesse o menu Para 

você, no site www.dell.com.
br. Após montar o produto da 
forma desejada, o associado 
deve entrar em contato com a 
AECO no setor Benefícios (ra-
mal 1100) e solicitar o código 
de identificação. Com esse nú-
mero em mãos, o próximo pas-
so é entrar em contato com a 
Dell pelo telefone 0800-970-
0246 para conseguir os des-
contos especiais.

Faça sua consulta:
31 3250 1744   
31 3250 2280
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

Parcelamento em até 11x sem juros;
Primeira parcela em até 35 dias;
Sem cobrança de custo de apólice;
E mais: benefícios extensivos a pais, filhos e cônjuge;

A AECO, em parceria com a Liberty Seguros, oferece a seus 
associados o Affinity, um programa com benefícios exclusivos 
nos seguros Auto, Residência e Acidentes Pessoais. Confira:

RESPONSÁVEL COMO VOCÊ.

TRANQUILIDADE
Um seguro que vai proteger você durante o 
ano todo e o que mais importa na sua vida. 

ASSOCIAÇÃO
DOS EMPREGADOS
DA COPASA

R-AFF-0015-12-08 • LONA • 98,5 x 148 cm • Escala 100% • Robinson
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o universo da rua na palma da mão 

Você já parou para ob-
servar a rua onde 
mora? Como ela é? O 

que tem? Quem passa por lá? 
O espaço de maior circulação 
do nosso dia a dia é também 
o local onde construímos ami-
zades e aprendemos as regras 
básicas para vivermos bem em 
sociedade. 

Para as crianças, mais do que 
um lugar de convivência, a rua 
é um convite à brincadeira, 
à contemplação, aos sonhos. 
Com o tema Se essa rua fos-
se minha..., o 2º Concurso de 
Redação da AECO instigou os 
filhos dos associados a refleti-
rem sobre esse espaço tão im-
portante para cada um. 

Mais de 300 crianças de todo 
o estado abraçaram o tema. 
Os participantes foram dividi-
dos nas categorias A (de 6 a 8 
anos), B (de 9 a 11 anos) e C (de 
12 a 14 anos). Após uma tria-
gem cuidadosa feita pela equi-
pe da AECO e pelo Núcleo de 
Estudos Orientados, NEO, fo-
ram selecionadas 90 redações. 
A definição dos finalistas ficou 
a cargo de um júri, formado por 
membros da Copasa e profis-
sionais especializados em lite-
ratura e educação infantil. 

A tão esperada premiação 
dos vencedores foi marcada 
por uma grande festa, no dia 
31 de agosto, na Casa da AECO. 
Guloseimas, lanches e brinca-
deiras deram o tom do evento 
dedicado aos pequenos ta-

CONFIRA TRECHOS DAS ObRAS DOS FINALISTAS

CATEGORIA A
CATEGORIA b

1º lugar: 
luCAs sArgoN luCerNA veloso, 7 anos
“Na minha rua, a gente brinca muito, (...) só que lá 
tem um morro e, quando eu jogo bola, ela desce mui-
to rápido e vai parar lá embaixo.”

2º lugar: 
isrAel FeliPe leAl DruMoN, 7 anos
“Se essa rua fosse minha, (...) eu transformaria a noite 
em dia novamente para eu brincar um pouco mais.”

3º lugar:
NAthANe CAroliNe Alves De liMA, 8 anos
“Eu queria em cada esquina lixeiras coloridas para 
reciclar o lixo e ajudar os rios e o meio ambiente.”

1º lugar: 
BárBArA DA CuNhA AlMeiDA, 9 anos
“(...) por que será que eu não vejo as crianças brincando? 
Onde essas crianças estão? Acho que estão assistindo te-
levisão, jogando no computador, e se esqueceram de brin-
car umas com as outras.”
2º lugar: 
riAN ChArles DA CostA Alves, 9 anos
“Minha rua fica tão bonitinha quando o sol chega de 
manhã e ainda está tudo quietinho, só com o canto 
dos passarinhos.”
3º lugar:

luCiANA FAriA PAroliNi, 10 anos
“Se a rua onde moro fosse minha, eu não mandaria 
ladrilhar, nem asfaltar. (...) Os carros não gostariam 
de passar por aqui, e eu e meus amiguinhos teríamos 
liberdade (...) para brincar até o anoitecer.” 

lentos da família AECO. Uma 
homenagem feita pelos alu-
nos do associado e professor 
de música wayner de Oliveira 
emocionou pais e filhos.

incentivo para ir além 
Para fechar a tarde especial, 

a entrega de prêmios - como 
Play Stations, xbox, mesa de 
pebolim, Lego de mil peças, 
câmera digital, bicicleta e net-
book - foi um incentivo a mais 
às crianças. O associado Márcio 
Augusto (DVMN), de Montes 
Claros, pai do primeiro lugar 
da categoria A, Lucas Sargon 
Lucerna Veloso, confirma: “O 
concurso é muito bom, pois 
incentiva os meninos a estu-
darem mais para escreverem 
bem”. 

Essa, inclusive, é a principal 
característica de Laura Macha-
do Lima, moradora de Leopol-

dina e vencedora da categoria 
C. “Eu gosto muito de escrever, 
e se tem um presente no Natal 
que não abro mão é um livro”, 
diz. Já Bárbara da Cunha Almei-
da, de Gouveia, vencedora da 
categoria B, conta que nunca 
imaginou ganhar o concurso de 
redação e explica de onde sur-
giu a inspiração para sua histó-
ria: “Como hoje as crianças não 
brincam mais fora de casa, es-
colhi contar como era a rua na 
infância do meu pai”.

nathane, israel e Lucas 
receberam os prêmios de Maria 
de Lourdes (DVBn), Afonso 
Ribeiro e Haroldo Alves 

Bárbara e Rian, ao lado do 
representante da AECo, Daílson José 
Aguiar, que recebeu o prêmio para 
a ganhadora Luciana Faria Parolini, 
foram parabenizados por Lúcia 
dall´Acqua (nEo), Jonas Medina 
(AECo) e o representante da AECo em 
Curvelo, Sandro Soares de Almeida

O público vibrou na festa preparada pela AECO para premiar os vencedores do concurso. Acima, as 
presenças ilustres da Copasa no evento – Maria de Lourdes Cerqueira (DVBN), Lúcia Maria Aguiar Garcia 
(SPRH) e Gelton Palmieri Abud (DGC), acompanhados pela presidente da AECO, Veramaria Franco. Ao 
lado, Bárbara Campos de Oliveira, uma das 90 semifinalistas, recebe o certificado de participação
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JúRI 
SE ENCANTA 

CATEGORIA C1º lugar: 
BárBArA DA CuNhA AlMeiDA, 9 anos
“(...) por que será que eu não vejo as crianças brincando? 
Onde essas crianças estão? Acho que estão assistindo te-
levisão, jogando no computador, e se esqueceram de brin-
car umas com as outras.”
2º lugar: 
riAN ChArles DA CostA Alves, 9 anos
“Minha rua fica tão bonitinha quando o sol chega de 
manhã e ainda está tudo quietinho, só com o canto 
dos passarinhos.”
3º lugar:

luCiANA FAriA PAroliNi, 10 anos
“Se a rua onde moro fosse minha, eu não mandaria 
ladrilhar, nem asfaltar. (...) Os carros não gostariam 
de passar por aqui, e eu e meus amiguinhos teríamos 
liberdade (...) para brincar até o anoitecer.” 

1º lugar: 
lAurA MAChADo liMA, 14 anos
“(...) a galera da minha rua gosta mesmo é de fazer com-
petição para ver quem escala a árvore mais alta, quem 
come mais amora, que se arrisca a jogar bola na frente da 
casa do Hamilton (...)”

2º lugar: 
rAFAel lACerDA leão De oliveirA, 12 anos
“Se essa rua fosse minha, se essa rua fosse sua, se 
essa rua fosse nossa, seria assim um sonho realiza-
do, onde todos voltariam a ser criança (...)”

3º lugar:
BruNA roChA soAres AlMeiDA, 14 anos
“Se essa rua fosse minha, qualquer um que por ela 
passasse seria imunizado contra a inveja, o ódio, a 
ganância e a violência.”

CATEGORIA A

SôNIA ALVES GANDRA

“Esse é um grupo mágico de 
crianças. Senti que elas se 
debruçaram nas histórias e 

sonharam.”

MARíLIA ALVES

“O que me chama a atenção 
é a originalidade e a 

capacidade de construírem e 
desconstruírem ideias.” 

wAyNER DE OLIVEIRA

“As redações realmente me 
conquistaram. Fiquei com 

vontade de conhecer 
cada autor.” 

CATEGORIA b

HAROLDO ALVES NOGUEIRA

“Esse projeto da AECO é 
maravilhoso. Hoje, as crianças 
têm muitos estímulos, mas é 
preciso incentivar o interesse 

por ler e escrever.” 

GELTON PALMIERI ABUD

“O que fez diferença na escolha 
dos vencedores foi a criatividade, 

a visão crítica e a clareza em 
mostrar o sonho deles.”

SORAIA V. BOTELHO

“É muito significativa a 
valorização que as crianças 
dão para a rua. Elas falaram 
muito sobre a questão do 

direito a ter a rua para elas.” 

diretor de gestão 
corporativa da Copasa

presidente da Comissão 
de Ética da Copasa

CATEGORIA C

LUCIANA SALLES

“Todas as redações estavam 
muito boas, mas as primeiras 
deixaram o sentimento falar 
mais alto do que a estrutura.”

JONAS MEDINA

“O concurso, neste ano, 
possibilitou às crianças saírem 

do lugar comum e exercer a 
literatura, a poesia.”

AFONSO R. DE OLIVEIRA

“O tema é instigante. Para 
escolher os finalistas, foi preciso 
olhar a capacidade de relatar a 

situação real e de fantasiar.” 

diretor da AECo

professora de língua portuguesagerente de Relações 
Públicas da Copasa

publicitária

empregado da Copasa e 
professor de música

jornalista e escritora psicólogo e aposentado 
da Copasa

Bruna, Rafael e Laura foram 
homenageados por Luciana 
Ataíde Vieira Caribe (DTAJ), 
Antônio Carlos Câmara Júnior 
(DTVG) e Veramaria Franco

O público vibrou na festa preparada pela AECO para premiar os vencedores do concurso. Acima, as 
presenças ilustres da Copasa no evento – Maria de Lourdes Cerqueira (DVBN), Lúcia Maria Aguiar Garcia 
(SPRH) e Gelton Palmieri Abud (DGC), acompanhados pela presidente da AECO, Veramaria Franco. Ao 
lado, Bárbara Campos de Oliveira, uma das 90 semifinalistas, recebe o certificado de participação
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Dupla vitória para Douglas

Mais um ouro Competições na 
reta final

O Campeonato de Fute-
bol de Campo da AECO 
continua e está cada 

vez mais próximo da grande fi-
nal. Até o fechamento desta edi-
ção, foram realizados 20 jogos 
pela série A, com 120 gols no to-
tal, e 10 jogos pela série B, com 
64 gols. A equipe Miramar está 
na primeira colocação da série 
A, com 16 pontos, e a Discom 
lidera a série B, com 12 pontos. 

No início de julho, o asso-
ciado Antônio Agostinho 
Queiros (DTNO) alcançou 

mais um  ouro. Patrocinado pela 
AECO, ele participou do 3º 
Torneio Regional de Damas, 
na cidade de Taruaçu (MG), na 

região do Vale do Aço. Antô-
nio obteve o primeiro lugar na 
competição. Agora ele se pre-
para para concorrer no Campe-
onato Estadual de Minas Ge-
rais, no começo de setembro, 
em Belo Horizonte.

Foto: A
rquivo pessoal

Antônio Agostinho (à esquerda) 
posa com o troféu de primeiro lugar 

A final do campeonato está pre-
vista para o dia 20 de outubro. 

O 3º Torneio de Integração Es-
portiva Copaclube e AECO também 
está em andamento. Assim como 
no Campeonato de Futebol de 
Campo, a decisão do torneio será 
em outubro, para as modalidades 
futsal e futebol society. Acompa-
nhe regularmente o site www.ae-
copasa.com.br para ficar por dentro 
das novidades dos jogos.

No dia 25 de 
agosto, o judoca 
Douglas Ventu-

ra Amaral participou, em 
São Paulo, do 44º Tor-
neio Periquito de Judô 
da Sociedade Esporti-
va Palmeiras. O atleta 
conquistou medalha 
de bronze na categoria 
60kg da classe Juvenil 
(Sub-17). Com a equipe 
do Minas Tênis Clube, 
copatrocinador do atle-
ta junto à AECO, Douglas 
alcançou o bicampeona-
to geral por equipes na 
mesma competição.

No fim de agosto, o ju-
doca disputará o Torneiro 
de Judô Dangai, da Fede-
ração Mineira de Judô, 
em Ipatinga. Após a com-

petição, Douglas entrará em 
preparação integral para o 36º 
Quebec Open – competição 
mundial de judô que será rea-
lizada em outubro, no Canadá.

AeCo aposta em 
talento

Apesar da pouca idade, 
Douglas coleciona dezenas 
de títulos e ganha destaque a 
cada competição. Tanto talen-
to fez com que a AECO inicias-
se uma campanha para apoiar 
a ida do jovem ao 36º Quebec 
Open. O objetivo é arrecadar, 
junto aos nossos parceiros, a 
verba necessária para a ida 
do judoca ao Canadá, já que 
o patrocínio anual concedi-
do pela associação não cobre 
esse tipo de despesa. 

Foto: José Jantalia

Douglas conquista terceiro 
lugar no 44º Torneio Periquito
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Maratona de provas

Em julho e agosto, a equi-
pe de ciclismo patroci-
nada pela AECO viveu 

dias intensos. No fim de julho, 
Ângelo Paiva Gomes (DVAR) e 
Alessandro Perdigão (DVAM) 
participaram do 3º MTB de São 
Gonçalo do Pará, concorrendo 
na categoria Sub-50. A prova 
teve um percurso de 39Km. 
Alessandro terminou a com-
petição em 4º lugar, enquanto 
Ângelo chegou na 6ª posição.

Outra prova que contou com 
a participação dos atletas pa-
trocinados da AECO foi o 11º 
Intercity de MTB de Pedro 
Leopoldo, no início de agos-
to. Ângelo terminou em 3º 
lugar pela categoria Sub-50, 
enquanto Benedito Ferreira 
Rocha (DVQA) finalizou o per-
curso em 10º lugar na cate-
goria Over-50. O ciclista ainda 
se classificou em 7º lugar na 
Copa Internacional de Moun-
tain Bike 2012, em Congonhas, 
pela categoria Over-60. 

Aproveitamento excelente
Mais recente patrocinada 

da AECO, a equipe de 
vôlei formada por asso-

ciados de Montes Claros tem de-
monstrado um alto nível de apro-
veitamento. Neste ano, o time 
competiu pelo Torneio do Traba-
lhador 2012 e pelo Torneio de In-
verno de Montes Claros. A equipe 
também acabou de ser campeã 
nos Jogos Sesi 2012, já levando a 
marca da AECO na camisa.

CAMPEÃO!

Foto: D
ivulgação

Foto: A
rquivo pessoal

Ângelo (à esquerda) e Alessandro na premiação 
do 3º MTB de São Gonçalo do Pará

Benedito exibe medalha da Copa 
Internacional de Mountain Bike

Foto: A
rquivo pessoal
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Campanha do 
Agasalho é sucesso 
mais uma vez 

O mês de julho seguiu com comemorações 
juninas por todo o interior do estado. 

Veja as fotos recebidas pelo Jornal da AeCo 
até o fechamento desta edição.

Mais de duas mil peças 
de vestuário foram 
arrecadadas na 9ª 

edição da Campanha do Aga-
salho, promovida pelos empre-
gados do DTPA e de outras uni-
dades. Todas as doações foram 
distribuídas a duas instituições 

do município de Betim, na Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte. A ação contou com 
a coordenação do empregado 
Ronaldo Adriano, em parceria 
com a Associação de Proteção 
à Maternidade, Infância e Ve-
lhice (APROMIV).

verba extra 
para o 
Dia das Crianças
No início de 2012, quan-

do a AECO repassou aos 
representantes a plani-

lha de verbas destinadas ao in-
terior, foi divulgado o valor extra 
para as comemorações do Dia das 
Crianças. Assim, os distritos que 
desejarem celebrar a data terão 

direito a um adicional de R$15, 
no orçamento, para cada criança 
participante do evento que seja 
dependente legal de associados. 
Para outras informações, con-
verse com seu representante ou 
entre em contato com Vander de 
Paula, na AECO, pelo ramal 2293.

Arraiais pelo 
interior

Foto: D
ivulgação

Em ipatinga, o 3º Arraiá do DTAA/
DVAL/DVEL/DVML animou a noite das 
famílias dos associados 

Em Coronel Fabriciano (DTMP), a 
festança contou com uma decoração 
caprichada

A festa em Frutal (DTBG) 
teve direito a quadrilha e 
casamento na roça

A festa julina da DTMR, em Leopoldina, 
também teve comidas típicas e bandeirolas

o forró agitou a noite dos associados 
no 2º Arraiá do DTGA, em Janaúba

A noite foi de muita diversão na festança 
em Varginha (DTRV)

os convidados do DTMG foram vestidos a 
caráter na festa realizada em Alfenas

Foto: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação


