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Acho que todo mundo vive, 
em maior ou menor grau, com 
uma insatisfação constante 
com relação ao próprio corpo. 
A partir do momento em que 
passamos a ter consciência 
de nossa individualidade, o 
corpo em que habitamos se 
torna alvo de nossa preocu-
pação. Para o adolescente, 
uma espinha no rosto pode 
parecer uma derrota para a 
vida inteira. Na juventude, a 
cobrança pelo corpo esbelto 
se radicaliza. Já na idade ma-
dura, quem consegue manter 
as medidas certas se esforça 
cada vez mais para mantê-
-las, enquanto quem perdeu 
a mão se conforma em estar 
fora da moda ou busca uma 
solução radical com a ajuda 
do bisturi. 
Apesar disso, tenho dúvidas 
se vivemos hoje a tão falada 
ditadura da beleza – até por-
que o homem sempre buscou 
o belo, que é um conceito cul-
tural. Já tivemos a época das 
gordinhas, quando as barrigas 
mais salientes faziam a festa 

de pintores do Renascimento. 
A sociedade também viveu o 
auge dos pálidos e esquálidos 
e outras modas impossíveis 
de se entender hoje. 
Para mim, começamos a viver 
a era da saúde. Queremos es-
tar integralmente em paz com 
nosso corpo. Queremos ter a 
beleza possível e envelhecer 
com “pique” para curtir os 
anos a mais que a ciência tem 
nos ofertado. A prova dessa 
minha opinião é o número de 
associados da RMBH que está 
frequentando o Programa dos 
Vigilantes do Peso, na Casa da 
AECO. Todos (e as mulheres 
são a maioria) falam em per-
der medidas, mas também 
desejam melhorar os indica-
dores médicos. Aproveitando 
essa onda, o assunto alimen-
tação como um dos pilares 
básicos dessa busca saudável 
é a capa desta edição.
No mais, gostaria de ressal-
tar nossa alegria de vermos 
a Casa da AECO frequentada 
pelos associados durante o 
horário de almoço. Além das 

atividades programa-
das, o espaço é agradá-
vel e convida ao lazer e 
ao descanso – hábitos 
também indispensá-
veis para uma vida 
saudável. 

 ORÇAMENtO 2013 PARA O INtERIOR
As planilhas com a previsão da verba destinada às ati-

vidades dos distritos do interior em 2013 já foram distri-
buídas pela AECO. A partir de agora, os representantes de 
cada localidade deverão planejar como será feito o de-
sembolso desses valores ao longo do ano. O orçamento 
de cada representação é constituído do repasse estatu-
tário de 60% do total de contribuições realizadas pelos 
associados locais e da verba extra para as comemorações 
do Dia do Trabalhador ou Festa Junina, no primeiro se-
mestre, e do Dia das Crianças, no segundo. Para saber 
como esses valores serão aplicados em seu distrito, entre 
em contato com seu representante.
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 AECO E COPAsA PARABENIzAM 
As MuLhEREs
No dia 11 de março, o Dia da Mulher foi festejado em 
mais uma parceria Copasa e AECO. Após o tradicional café 
da manhã com membros da presidência e da diretoria das 
duas entidades, as mulheres assistiram à apresentação 
do Grupo de Contadores de Histórias da Copasa e do Trio 
Amaranto. Cada 
p a r t i c i p a n t e 
foi presente-
ada com uma 
rosa oferecida 
pela AECO, que 
também brin-
dou todas as 
associadas do 
estado com um 
kit de costura 
para viagem.

A comemoração do Dia da Mulher 
foi realizada na sede da Copasa 

 JONAs sE DEsPEDE DA AssOCIAÇãO
A equipe da AECO e os colegas da Copasa se reuniram no 
dia 5 de fevereiro para a despedida do engenheiro Jonas 
Medina, que ocupou o cargo de diretor da associação nos 
últimos anos. Jonas foi responsável por grandes projetos 
da associação, entre eles a implementação de melhorias no 

clube recreativo e 
a reforma da sede 
e da Casa da AECO. 
Além disso, atuou 
intensamente na 
organização de 
eventos esportivos, 
como o tradicional 
Campeonato de 
Futebol de Campo 
da AECO.

Jonas Medina (terceiro à esquerda) 
recebe o carinho de amigos da 

COPASA e da AECO
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Associados aproveitam momento 
livre na sala de TV da Casa da AECO
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gorduras: não é 
aconselhável o 
consumo em grande 
quantidade, por 
serem alimentos 
muito calóricos. 

CAPA

você sabe comer bem?

Comer bem e de forma 
equilibrada, mais do 
que contribuir para a 

perda de peso, é um investi-
mento essencial para quem 
busca bem-estar e uma vida 
saudável. Entretanto, na atual 
era dos fast-foods, o desafio de 
estabelecer um comportamen-
to saudável à mesa tornou-se 
cada vez mais difícil. 

O ideal é ficar atento ao que 

se come em casa e fora dela. 
É o que explica a nutricionista 
Daniela Fialho: “As facilidades 
que os fast-foods oferecem 
acabam sacrificando valores 
nutricionais. O excesso de açú-
cares, gorduras e sal utilizado 
nesses alimentos pode pro-
vocar consequências graves, 
como a elevação dos níveis de 
colesterol, o aparecimento de 
doenças coronárias, obesida-

de e pressão arterial, além do 
aumento do risco de ataques 
cardíacos”.

A nutricionista afirma que 
mudar os hábitos alimentares 
exige perseverança e força 
de vontade, mas vale muito a 
pena. O aprendizado básico 
para uma boa dieta consiste 
em identificar e diferenciar os 
alimentos que não são saudá-
veis dos que devem ser inseri-
dos diariamente na alimenta-
ção, descartando aqueles que 
não possuem nenhum benefí-
cio à saúde. Uma boa prática é 
priorizar o consumo de frutas 

naturais, legumes, feijão e sa-
ladas no dia a dia. 

Segundo Daniela, a chave 
para uma boa alimentação é o 
equilíbrio entre a diversidade 
e a moderação. “O ideal é va-
riar nos alimentos, sem exa-
gerar nas calorias e investir 
nos nutrientes”, aconselha. Os 
pães, cereais, frutas, vegetais, 
produtos lácteos e carnes, por 
exemplo, são primordiais para 
o bom funcionamento do cor-
po e devem ser ingeridos de 
maneira adequada por cada 
pessoa, de acordo com sexo, 
peso e idade. 

vegetais: fornecem fibras, 
vitaminas e minerais 
para o corpo e devem ser 
consumidos nas principais 
refeições. 
Frutas: também fornecem 
fibras, vitaminas e 
minerais e são boas 
opções para lanches, 
sobremesas e sucos. 

laticínios: são responsáveis 
pelo crescimento e boa 
formação dos ossos. 

Carnes: são a maior 
fonte de proteína na 
alimentação e ajudam 
no crescimento do 
corpo. Devem ser 
consumidas nas 
principais refeições, 
como almoço e jantar. 

Doces: recomenda-se que o consumo 
de açúcares e doces seja moderado. 

PARCERIA PELA sAúDE
Dois convênios ofereci-

dos pela AECO visam à boa 
nutrição e à reeducação ali-
mentar. Há cerca de um ano, 
os produtos da Herbalife 
podem ser encontrados na 
Casa da AECO, de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 14h. 

Outra novidade é a par-
ceria da AECO com o Vigi-
lantes do Peso. O programa, 
que busca levar bem-estar e 
saúde aos que seguem suas 

orientações, também está sen-
do realizado na Casa da AECO. 
São 12 reuniões, feitas uma vez 
por semana. Além da isenção 
da taxa de adesão, os associa-
dos recebem desconto no paco-
te do programa e ainda podem 
dividir metade do valor em até 
cinco vezes pelo cartão AECO 
ECX Card. Os interessados em 
formar novos grupos podem 
procurar a responsável pelo 
programa às terças-feiras, ao 

meio-dia, na Casa da AECO.

PIRâMIDE ALIMENtAR: 
GuIA PARA EsCOLhER uMA DIEtA sAuDÁvEL

Carboidratos: são 
a principal fonte 
de energia para o 
corpo, mas devem 
ser consumidos 
em pequenas 
quantidades em 
várias refeições.

REuNIõEs 
NO INtERIOR

Associados do interior 
do estado, e quem está 
na RMBH ou em outros 
bairros da capital podem 
viabilizar a participação 
no Vigilantes do Peso  de 
duas maneiras. A primei-
ra é criar um novo grupo 
do programa no local, se 
houver a adesão de mais 
de 25 associados interes-
sados. Para isso, basta as 
pessoas se organizarem e 
entrarem em contato com 
Margarete, na AECO, pelo 
ramal 1100. A segunda 
maneira é, caso o associado 
não consiga reunir um grupo 
de 25 pessoas, acessar o link 
“Encontre sua reunião” no site
www.vigilantesdopeso.com.br. 
 Na página, é possível 
identificar se sua cidade 
ou região já dispõe do pro-
grama e escolher o grupo 
mais conveniente para 
o interessado. Em segui-
da, envie um e-mail para 
aeco@copasa.com.br, so-
licitando adesão ao grupo 
escolhido.

Reunião do Vigilantes do Peso na Casa da AECO
Foto: Eduardo Rocha

Arte: Mel Perete
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De portas abertas para o associado

Nos dias 28 de fevereiro 
e 1º de março, a tem-
porada 2013 da Casa 

da AECO foi aberta em grande 
estilo. Além da distribuição 
de pipoca e algodão doce aos 
visitantes, houve a divulgação 
de atividades que estarão dis-
poníveis durante o ano, com 
apresentação dos serviços ofe-
recidos por profissionais que 
compõem a programação. 

Estiveram presentes repre-
sentantes do Herbalife, mas-
sagistas, professores de ioga, 
canto popular/canto seresta e 
ikebana. Também foi inaugu-
rado o escritório para atendi-
mento jurídico aos associados.

Para a AECO, investir no bem-
-estar dos associados é uma 
prioridade e para isto a Casa da 

AECO está sendo estruturada. 
“Cabe aos associados saberem 
aproveitar o intervalo do almo-
ço e a proximidade do espaço 
junto à Sede da COPASA, bus-
cando o lazer, a convivência 
com os colegas ou ainda o bem-
-estar”, diz Margarete Santos, 
responsável pelo setor admi-
nistrativo e de benefícios da as-
sociação. “Para isto - completa, 
preparamos uma programação 
ampla e que ainda pode ser am-
pliada com outras atividades 
sugeridas pelos associados”. 

Segundo Margarete, os as-
sociados do interior devem se 
mobilizar e enviar para a AECO 
as sugestões de conveniados 
que os atendam nas mesmas 
atividades oferecidas pela Casa 
da AECO em Belo Horizonte.

PROGRAMAÇãO CAsA AECO

hORA tAMBéM DE

relaxar
A Casa da AECO agora conta com uma 
sala de tv para os momentos de folga 
e descanso no horário de almoço. Com 
sofá e aparelho de televisão 
42 polegadas, o espaço é 
amplo e confortável 
– ideal para o 
relaxamento.

atENDiMENto JuríDiCo

Terças-feiras, de 12h10 às 17h
Agendamento de horários com Daniela 
Lopes, pelo ramal 1100

sErviço

CaNto PoPular/CaNto sErEsta
Segundas-feiras, a partir das 18h
Informações: (31) 9613-6676 - Wayner

ikEbaNa
Quartas e quintas-feiras, de 12h30 às 
14h30 (somente a partir de julho)
Informações: (31)9979-3229 - Francis

laZEr

MassagEM
Terças-feiras, de 12h10 às 17h
Agendamento de horários com Daniela 
Lopes, pelo ramal 1100

 Massagem Ayurveda
Terças-feiras, de 12h30 às 14h30
Agende sua sessão antecipadamente: 
(31) 8741-5060 - Márcia Dan de Andrade
 Massagem corporal
Sextas-feiras, de 12h30 às 14h30
Agende sua sessão antecipadamente: 
(31) 9823-4056 ou 9324-9248 - Tereza Cristina
 Massoterapia
Segundas-feiras, de 11h às 15h
Agende sua sessão antecipadamente com 
Daniela Lopes, pelo ramal 1100

saúDE

hErbaliFE/ vigilaNtEs Do PEso
 Herbalife
De segunda a sexta-feira, de 10h às 14h
 Vigilantes do Peso
Terças-feiras, de 12h30 às 13h30

ioga
 Ioga com professor Francisco Gonzalez:
Segundas e quartas-feiras,  de 12h10 às 13h10
Terças e quintas-feiras, de 18h30 às 19h30
Contato: (31)3296-3705
 Ioga com a professora Valéria Prates:
Segundas e quartas-feiras, de 18h30 às 19h30
Contato: (31) 8739-3737

A programação da Casa da AECO se concentra no horário de almoço e também após as 18 horas. À medida que a associação for recebendo demandas de dependentes ou de aposentados para horários durante a manhã e à tarde, poderão ser negociados novos horários com os prestadores de serviço.

BENEfíCIOs

Profissionais que compõem a programação da Casa 
da AECO prestam informações aos associados

O investimento nos serviços oferecidos 
pela Casa da AECO prioriza o bem-estar 

e conforto de seus associados 
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Páscoa na Casa da aECo 
e no interior

A Casa da AECO expôs, 
entre os dias 18 e 27 
de março, parreiras 

de ovos de páscoa das mar-
cas Nestlé e Lacta para ven-
da aos associados, por meio 
do cartão ECX Card. A AECO 
repassou os ovos a preço de 
custo, garantindo ao associa-
do praticidade e comodidade. 

Quem comprou ganhou diver-
sos brindes e pôde ainda divi-
dir o pagamento em até cinco 
vezes sem juros. Foram vendi-
dos mais de 500 ovos – um su-
cesso não só na Casa da AECO 
como também no interior do 
estado, com o atendimento da 
Nestlé aos associados de Alfe-
nas e Lavras.

Associados aproveitam promoções nos estandes da Lacta 
(acima) e da Nestlé (abaixo)

EM INHAÚMA
Águas do Treme

10% de desconto em diárias 
de hospedagem e 20% de 
desconto no Passaport Day 
Use.
Estrada Inhaúma – Papagaios 
KM4 S/Nº  – Inhaúma – MG.
(31) 3716 4800 | 3299 7600
aguasdotreme.com.br

NOvOs
 CONvêNIOs EM VÁRZEA DA PALMA

Pousada Pesqueiro do Guaicuí

10% de desconto na diária de 
hospedagem.
Barra do Guaicuí – Várzea da 
Palma – MG.
(38) 3731 5007
pousadapesqueiroguaicui.com.br

EM BELO HORIZONTE
Cultura Inglesa

10% de desconto nos cursos 
regulares.
Rua Jornalista Djalma Andrade, 
46 – 4º andar – Belvedere.
(31) 3264 2555

hotEl

PousaDa

EsCola DE 
líNguas EM BELO HORIZONTE

INBEC 

25% de desconto para cursos 
de especialização e MBA, além 
de 15% de desconto para cursos 
de Extensão, Aprimoramento ou 
Aperfeiçoamento Profissional.
Rua Paraíba, 1352, SL 709 – Savassi.
(31) 4141 3388
www.inbec.com.br

EDuCação
EM BELO HORIZONTE
Valéria Prates

Sessões avulsas a R$50 e 
pacotes com quatro sessões 
a R$160.
Rua Mar de Espanha, 316 
Santo Antônio.
(31) 3296-3909

aCuPuNtura
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AECO
REsPONsÁvEL RAMAL ÁREA

ADAIR 3383-6559 Clube ReCReAtIvo DA AeCo
ADIlSoN 1395 CoNtAbIlIDADe
DANIelA 1100 ReCepção/eveNtoS e expoSIçõeS

elISÂNGelA 1749 SeGuRoS
elIZete 2225 beloDeNte/uNImeD
FÁbIo 2293 FINANCeIRo

IvANIlDe 1971 ReCuRSoS HumANoS
JÚNIoR 1236 CADAStRo e CobRANçA

mARGARete 2281 ADmINIStRAtIvo/beNeFíCIo/CoNvêNIoS
mARINAlvA 1236 CARteIRA AeCo

pAtRíCIA 1749 SeGuRoS vIDA
RoGeR 1804 empRéStImoS

SAbRINA 1395 CoNtAbIlIDADe
SílvIA 6324 ComuNICAção
tIeGo 6342 CASA DA AeCo

vANDeR 2293 eCx CARD/INteRIoR
veRAmARIA 1100 pReSIDêNCIA

******* 2555-8063 FAx 

CORREtORA

REsPONsÁvEL RAMAL ÁREA
AlexANDRe 2280 AteNDImeNto SeGuRo veíCulo

AlexANDRe SetubAl 2284 SINIStRoS, SeGuRoS De vIDA e ReSIDêNCIA

ANDRé 1744 AteNDImeNto SeGuRo veíCulo

ANtÔNIo AuGuSto 2284 veNDA SeGuRoS vIDA

JoSé CARloS 2284 SeGuRoS veíCulo e ReSIDêNCIA
RAFAel 2284 AteNDImeNto SeGuRo veíCulo

******* 2555-8064 FAx

Novos ramais da aECo
vEJa E guarDE Para sua CoNsulta a lista atualiZaDa DE raMais Da aECo E Da CorrEtora:

CONCuRsO AECO  
Redação e desenho

O Concurso AECO che-
ga à terceira edição com 
diversas novidades. Uma 
delas é a inclusão de uma 
nova faixa etária. Estão 
contemplados, agora, além 
das categorias para crian-

ças e adolescentes de seis a 
14 anos, os dependentes de 
associados que possuem entre 
15 e 17 anos. Outra novidade 
é a divisão das quatro faixas 
etárias do concurso em duas 
categorias. Dependendo de 

onde se encaixarem, os can-
didatos deverão participar en-
viando desenho ou redação. 
Para saber mais, acompanhe 
a sessão do Concurso AECO – 
Redação e Desenho pelo site 
www.aecopasa.com.br.
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Mais vitórias 
no tabuleiro

O patrocinado da AECO na 
modalidade Damas, Antônio 
Agostinho, já alcançou dois 
importantes títulos em 2013. 
Em janeiro, ficou à frente de 
mais de 50 competidores, al-
cançando o terceiro lugar no 
IV Torneio Metropolitano do 

Vale do Aço, em Coronel Fa-
briciano (MG). Em março, o da-
mista honrou mais uma vez o 
nome da AECO na camisa. Ele 
voltou a ocupar o terceiro lu-
gar no pódio, dessa vez pelo 
Circuito Nacional de Damas de 
Suzano (SP). 

A temporada 2013 de judô 
começou agitada para o pa-
trocinado Douglas Ventura 
Amaral. O jovem participou, 
no início de março, da Copa 
Kimonos Budokan, consa-
grando-se como o campeão 
na categoria Meio Leve (até 
60kg), classe Sub-18.

No fim do mesmo mês, foi 
realizada a seletiva para o 
Campeonato Brasileiro Re-

gião III (que contempla Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia 
e Rio de Janeiro), e o judoca 
levou o primeiro lugar na ca-
tegoria Meio Leve, Sub-21. O 
excelente resultado garantiu 
ao atleta uma vaga na Sele-
ção Mineira de Judô, que em 
abril participará do Campe-
onato Brasileiro Região III – 
primeira fase do Campeonato 
Nacional de Judô.

2013 começa 
oficialmente 
para o judô 

Estão encerradas as inscri-
ções para o XIX Campeona-
to de Futebol de Campo da 
AECO. Os times inscritos e os 
associados interessados 
estão convidados a par-
ticipar do Conselho Ar-

bitral, que será realizado no dia 
27 de abril, a partir das 10h, no 
Clube Recreativo da AECO. O iní-
cio do campeonato está previsto 

para o dia 11 de maio. Mais 
informações pelo ramal 
2293, com vander.

Campeonato 
de Futebol de 
Campo da aECo

vEJa E guarDE Para sua CoNsulta a lista atualiZaDa DE raMais Da aECo E Da CorrEtora:
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homenagem às mulheres no interior
O dia 8 de março foi come-

morado pelo estado com 
homenagens que mostra-

ram o carinho e a admiração que to-
dos sentem pelas mulheres. Cafés 
da manhã, almoço, música ao vivo, 
flores, presentes e celebrações re-
ligiosas foram alguns mimos pre-
parados para o Dia da Mulher no 
interior de Minas Gerais.

INtERIOR

Minas gerais recebe o kit escolar

O Kit Escolar 2013 che-
gou às sedes dos de-
partamentos de todo 

o estado no fim de janeiro. Com 
a ajuda dos representantes da 
AECO, os kits foram distribuídos 
em cada localidade aos associa-
dos que possuem dependentes 
entre seis e 14 anos (nascidos 
entre 31 de março de 1999 e 
31 de março de 2007). Confira:

DTAM – Itajubá DTAS – Bom Despacho

DTMG – AlfenasDTPB – Patos de MinasDTMF – Januária

DTER – Barbacena DTRG – Lavras DTRV – Varginha

DTMR – LeopoldinaDTPU – ParacatuDTSM – São Sebastião do Paraíso

DTAR DTAA DTAP


