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eXpediente

veramaria Franco
Presidente da AECO

Foi um pulo. Já estamos no 
segundo semestre e come-
çamos a nos preocupar com 
as comemorações natalinas 
– mesmo sabendo que mui-
ta água ainda passará por 
debaixo da ponte até lá. 

Vejam nossa agenda: no 
início de agosto, realiza-
mos a Feira de Oportunida-
des Dia dos Pais, na Casa da 
AECO. Enquanto isso, o pro-
grama AECO Itinerante con-
tinua firme, e a estimativa é 
que todas as sedes de distri-
to da RMBH sejam visitadas 
até meados de setembro. 

Ainda em agosto, tere-
mos também as partidas 
finais do XIX Campeona-
to de Futebol de Campo 
da AECO, que está movi-
mentando cerca de 300 
associados dos distritos 
da Região Metropolitana, 
com muita disputa e amor 
à camisa. 

As finais estão programa-
das para os dias 24 (dispu-
ta dos 3º e 4º lugares das 
séries A e B) e 31 de agosto 
(definição dos 1º e 2º luga-
res das séries A e B, além de 
entrega das premiações).

No dia 25, a equipe de 
atletas da AECO (e os sim-
plesmente apaixonados por 

esporte) ainda participa da 
Meia Maratona Internacional 
de Belo Horizonte.

Para mim, nessa corrida, o 
que vale é o trajeto, e nem 
tanto o pódio. O melhor será 
percorrer 5km em um cami-
nho privilegiado pelas mais 
belas paisagens de Belo Ho-
rizonte, a orla da Lagoa da 
Pampulha. 

Em termos de obras, além 
das que estamos realizando 
em Almenara, Araxá e Janu-
ária, reformaremos os ba-
nheiros e as saunas do Clu-
be Recreativo da AECO, no 
Barreiro. Nossa expectativa 
é de que o verão do ano que 
vem seja um dos melhores 
do clube. 

Para mais detalhes sobre 
a programação do segundo 
semestre na associação, bas-
ta ler esta edição do Jornal 
da aeCo. Por sinal, já ia me 
esquecendo: em novembro, 
a AECO completará 50 anos 
de atuação. Como vamos co-
memorar? Bom, estamos re-
cebendo sugestões...

semestre chega  
com novidades

 melhOrias nO clube cOntinuam   
De olho no verão de 2014, a AECO anuncia novidades na 

estrutura do Clube Recreativo do Barreiro. As instalações 
das saunas e dos banheiros masculinos e femininos pas-
sarão por reforma, que começará em agosto e durará dois 
meses. O projeto prevê a completa substituição do revesti-
mento de pisos e paredes, das instalações sanitárias e das 
portas, além da revisão das instalações elétricas. 

É bom lembrar que esses investimentos são feitos com 
recursos dos próprios associados, que pagam suas contri-
buições, compram seguros e solicitam empréstimos. Por 
isso, preservar as instalações do clube deve ser preocupa-
ção tanto da AECO como dos usuários, que se beneficiam 
diretamente da estrutura de lazer e esporte.

Estande da AECO atrai 
interessados e curiosos na Sipat

 aecO participa da sipat
Na última semana de junho, a Copasa convidou a AECO 

para participar da vigésima edição da Sipat. A associação 
marcou presença com um estande, no qual os interessa-
dos puderam tirar dúvidas sobre a entidade, fazer segu-
ros e conhecer produtos da Loja da AECO. Também foram 
realizadas ações promocionais, como o campeonato de 
embaixadinhas da Liberty Seguros e a Roleta de Prêmios 
AECO – grande sucesso entre os participantes da Sipat.

 aecO itinerante seGue pela rmbh  
Os distritos da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

continuam recebendo a visita da iniciativa AECO Itineran-
te. Nas últimas semanas, a caravana passou pelos distritos: 
DTLE (BH), DTNT (BH), DTPA (Betim), DTSL (BH), DTSO (BH), 
DTAV (Santa Luzia) e DTRN (Ribeirão das Neves), DTNO (BH) e 
DTIB (Ibirité). O projeto, que ainda circulará pelo DTMV (Ves-
pasiano), DTOE (BH) e DTCN (Contagem), é uma boa oportu-
nidade para saber mais sobre a associação, tirar dúvidas e 
ter acesso facilitado aos serviços oferecidos pela AECO. 
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Caminho certo para o bem coletivo

Nas manifestações po-
pulares de junho, mi-
lhares de brasileiros 

tomaram as ruas do país e mos-
traram que a força da demo-
cracia está na união do povo. 
Dentre as diversas bandeiras 
levantadas, um desejo comum 
ecoou nos quatro cantos do 
Brasil: a vitória da ética em to-
das as esferas da sociedade. 
Desde então, esse conceito tor-
nou-se alvo de uma importante 
reflexão nacional, que começou 
com a simples pergunta sobre o 
que, afinal, é ética. 

Seja no trabalho, na escola, 
nas ruas ou em casa, essa ati-
tude pode (e deve) ser a base 
de qualquer ato ou decisão. E, 
quando considerada uma nor-
ma de conduta, passa a ser em-
pregada nas relações humanas, 
fazendo parte do dia a dia das 
pessoas. “A ética é como um 
exercício físico ou espiritual, 
que deve ser praticado todos os 
dias. Quando uma pessoa toma 
uma atitude pensando não ape-
nas nela mesma, mas também 
no outro e, principalmente, na 
natureza, ela está exercendo a 
ética”, explica a filósofa Lucie-
ne Santos. 

Para o presidente da Comis-
são de Ética da Copasa, Haroldo 
Nogueira, ao mesmo tempo em 
que agir eticamente é natural 
para o ser humano, quando in-
fluenciadas pelo meio externo, 
algumas pessoas acabam dei-
xando de lado valores impor-
tantes. “A procura pela satisfa-
ção individual a qualquer preço 
pode trazer consequências de 
grande amplitude”, adverte. 

Em contrapartida, pequenas 
boas ações têm o poder de 
gerar novos costumes e, logo, 
grandes mudanças. Por isso, 
vale a pena, sim, respeitar filas, 
não se apoderar de valores que 
pertençam a outras pessoas, ser 
leal aos amigos, familiares e co-
legas de trabalho, e não se calar 
diante de vantagens ilusórias, 
como receber o troco errado.

Analisando o momento viven-
ciado pelo Brasil, o presidente 
da Comissão de Ética observa 
que existe, cada vez mais, um 
apelo para o comportamento 
ético. “Não se aceita mais a cor-
rupção. Mesmo com tantos pro-
blemas enfrentados em nosso 
país, as pessoas estão sempre 
lutando pelo convívio civiliza-
do em sociedade”, destaca. 

Desde a Grécia Antiga, filóso-
fos estudavam maneiras de criar 
um sistema de valores que or-
ganizasse o convívio harmônico 
em sociedade. A partir de então, 
as formas de governo passaram 
a ser pensadas para garantir o 
respeito de alguns direitos fun-
damentais, como a liberdade, a 
igualdade e a solidariedade. 

Haroldo Nogueira afirma que 
a ética funciona como um ins-
trumento que orienta, além das 
atitudes das pessoas, a atuação 
das empresas em suas relações 
com diversos públicos. “O con-
junto de ações éticas auxilia as 
corporações e os funcionários 
a tomarem decisões de acordo 
com os princípios da empresa, 
especificados no código de éti-
ca. Quando bem trabalhada, a 
ética dirige a maneira como a 
organização administra seu re-
lacionamento com fornecedo-
res, clientes e outras pessoas 
envolvidas”, afirma o presidente 
da comissão.

eXercíciO da Ética refOrça  
harmOnia sOcial
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O presidente da Comissão de Ética da Copasa, 
Haroldo Nogueira, afirma que ética é uma 
questão de princípio para indivíduos e empresas

Simples atitudes no dia a dia 
são exemplos para o outro e 
podem ampliar o exercício 
da ética na sociedade   
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Sempre pensando no 
bem-estar e no lazer dos 
associados, a AECO aca-

ba de firmar mais um convênio. 
O projeto Movimenta Consul-
toria Desportiva, novo parceiro 
da associação, está oferecendo 

venha dançar na  
Casa da aeCo 

valores especiais para quem 
deseja fazer dança de salão na 
Casa da AECO. 

As aulas já começaram e es-
tão acontecendo às quartas-
-feiras, das 18h20 às 19h20. 
Os interessados em participar 

assessoria/
CoNsultoria JurÍDiCa

eM Belo horiZoNte
WILSON MENDES  

& ADVOGADOS ASSOCIADOS
 

Desconto de 20% sobre a tabela de 
honorários da OAB/MG para assessoria 
jurídica. Atendimento na Casa da 
AECO, sempre às terças-feiras, das 12h 
às 16h30. Agendamento de horários 

pelo ramal 1100.

eM sete lagoas
UNIFEMM/LUZIANA LANNA

Desconto de 29,99% sobre o valor da 
tabela vigente, além de 11,58% de 
desconto em cursos intensivos, aulas 

individuais ou em duplas.
Rua Pedra Grande,  

2.268 – Santo Antônio
Tel.: (31)2126-2135 

Rua Professor Abeyland,  
105 – Centro

Tel.: (31)3771-0445

eNsiNo De iDioMas

eM Belo horiZoNte
MOTTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

 
Desconto de 15% em serviços de revisão de 
benefícios, desaposentação e concessão de 
benefícios já negados pelo INSS; contagem 
de tempo de contribuição; cálculo de valor 

de benefícios; entre outros.
Avenida Prudente de Morais,  

135 – 8º Andar – Cidade Jardim
Tel.: (31)3503-5929

serviços JurÍDiCos

eM Belo horiZoNte
TECMANIA  – REVENDA E ASSISTÊNCIA 

AUTORIZADA APPLE

Desconto de 10% à vista ou de 5% no 
cartão de crédito ou boleto, para compra 
de produtos. Os valores podem ser 

divididos em até cinco vezes.
Rua Bernardo Guimarães, 315

Tel.: (31)2555-5100 

ProDutos aPPle

eM Belo horiZoNte
FAHEL ESPAÇO FITNESS 

Desconto de até 20% em planos de 
musculação e treinamento funcional; e de 

15% em nutrição funcional. Isenção de 
taxa de adesão.

Rua Viçosa, 197 – São Pedro
Tel.: (31)2526-0258

ativiDaDe FÍsiCa

eM Belo horiZoNte
BLENDS CENTRO AUTOMOTIVO 

Desconto de 15% em serviços de oficina 
mecânica, multimarcas, alinhamento, 
balanceamento, mecânica e revitalização; 

e de 10% no valor de peças.
Avenida Barão Homem de Melo,  

2.211 – Alpes
Tel.: (31)2551-2501

oFiCiNa MeCÂNiCa

eM Belo horiZoNte, MoNtes Claros 
 e goverNaDor valaDares

IBS BUSINESS SCHOOL – CONVENIADA À 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

 
Desconto de 10% a 17% em cursos 

superiores, MBA e pós-graduação.
Avenida Prudente de Morais,  

444 – Cidade Jardim – BH
Tel.: (31)2122-3200 | (31)3296-3232

eDuCação
eM Belo horiZoNte

SEMAX DAILY CARE

Desconto de 42% e condições 
especiais de pagamento na compra de 
aparelhos do sistema de acionamento 
de emergência, que pode ser feito via 

botão no relógio ou pingente. 
Rua dos Carijós, 166, 7º andar – Centro

Tel.: (31)3277-2255 
www.semax.com.br

teleassistÊNCia 
eMergeNCial

nOvOs 
cOnvêniOs

eDuCação

eM BruMaDiNho
FACULDADE ASA DE BRUMADINHO 

Desconto de 10% na matrícula e em 
mensalidades, além de transporte gratuito 
para alunos adimplentes, matriculados 
em quatro ou mais disciplinas e não 
bolsistas, na forma do regulamento de 

transporte vigente.
Avenida Prudente de Morais,  

444 – Cidade Jardim – BH
Tel.:  (31)2122-3200 | (31)3296-3232

da turma devem preen-
cher as fichas de ins-
crição, disponíveis na 
Casa da AECO. Para mais 
informações, converse com o 
professor Toninho, pelo tele-
fone (31)9600-2620.
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Final do 
Campeonato de  
Futebol da aeCo 
está próxima

Ciclistas alcançam  
novos títulos

Até o fechamento desta 
edição, o XIX Campeona-
to de Futebol de Campo 

da AECO ainda tinha indefinidas 
as semifinais da série A. As qua-
tro equipes finalistas participa-
rão de mais uma rodada para que 
conheçam seus adversários. Por 
enquanto, Miramar e Santa Luzia 
disputam a liderança do grupo. 

Os atletas Alessan-
dro Perdigão (DVAM) 
e Benedito Rocha 

(DVQA) participaram do de-
safio de ciclismo Gandarela, 
realizado em Rio Acima e Ra-
posos. A competição foi divida 
em 10 categorias, e os ciclistas 

Pela série B, as semifinais já 
estão definidas. A equipe Dis-
con, líder do grupo, enfrentará 
o Cercadinho na segunda fase. 
A outra partida será entre Spin 
e Santará. As disputas dos 3º 
e 4º lugares estão previstas 
para o dia 24 de agosto. Já a 
grande final será no dia 31 do 
mesmo mês.

Atletas da AECO participam, com 
sucesso, de mais uma prova

conquistaram o pódio. Bene-
dito Rocha garantiu o segundo 
lugar, enquanto Alessandro 
ficou com a primeira posição. 
Alessandro ainda foi destaque 
no Troféu Arcos de Mountain 
Bike, subindo ao topo do pó-
dio mais uma vez.
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A AECO está realizando obras de recuperação na estrutura da 
piscina do Clube da Associação, inclusive com a substituição do 
vinil por azulejos. O término da reforma está previsto para o fim 
de agosto. No ano passado, a AECO já tinha adquirido a estrutura 
metálica que permitirá a ampliação do salão de eventos do clube.

As obras de manutenção e melhorias no clube da cidade tam-
bém estão a todo vapor. O projeto prevê a troca de pavimento ao 
redor das piscinas e recuperação das quadras e do muro de arri-
mo, além de pintura geral.

O clube dos associados de Patos de Minas ganhou convênio com 
a AECO, que destina verba específica para as despesas de manu-
tenção e reformas no local.

A construção da piscina no Clube da AECO chegou à fase final. Em 
breve, os associados poderão desfrutar do benefício.

interiOr

Clubes passam 
por melhorias
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A AECO está representada 
nos mais diversos pontos de 
Minas Gerais, por meio dos 
serviços e benefícios conce-
didos aos associados. Além 
dos clubes conveniados ou 
próprios, muitos distritos 
têm seus “clubinhos”, que 
são áreas para convivência, 
lazer e esporte.

Para identificar esses lo-
cais, a AECO enviou placas 

Placas reforçam 
presença da  
aeCo no interior

para Almenara, Araxá, Cer-
cadinho, Curvelo, Janaúba, 
Leopoldina, Patos de Minas e 
Ubá. O objetivo é mostrar os 
locais em que a entidade está 
presente e agradecer aos as-
sociados. Afinal, as contri-
buições de cada um tornaram 
possível a existência desses 
espaços, onde passarão mo-
mentos de lazer com os ami-
gos e a família.
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A representante da AECO, Epifânia Azevedo, e o gerente do DTAR, 
Adailtadeu Pereira, apresentam a nova placa da AECO no distrito 

araXÁ 

almenara

patOs de minas

JanuÁria

Obras em Araxá seguem até o fim do mês

Melhorias em Patos de Minas já 
podem ser aproveitadas
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A 10ª Campanha do Agasa-
lho, promovida pelo DTPA (Be-
tim), arrecadou neste ano qua-
se 4 mil peças de vestuário. As 
doações foram recebidas em 
diversos pontos da Copasa e na 
sede da AECO, sendo posterior-

A modernização dos proces-
sos da AECO tem sido cons-
tante. O objetivo é sempre 
reduzir a burocracia sem per-
der a segurança e o controle 
das ações. Nesse sentido, a 
associação está implantando 
o Cartão Corporativo AECO. A 
iniciativa busca eliminar a cir-
culação de cheques via malote 
entre a sede da associação e os 
distritos operacionais, além de 
reduzir os inúmeros lançamen-
tos manuais das informações 
contábeis e financeiras. 

O Cartão Corporativo AECO 
tem a bandeira Visa e pode ser 
utilizado na forma de crédito e 
saque. Os saldos de cada dis-

Alguns distritos, que optaram 
por não fazer a Festa do Trabalha-
dor, preferiram redirecionar a ver-
ba concedida pela AECO para as 

DtPa dá show 
de solidariedade

aeCo implanta 
projeto piloto 
de cartão 
coorporativo

Noites de são 
João esquentam 
o invernomente divididas entre três ins-

tituições beneficentes. A entre-
ga dos donativos foi realizada 
no dia 11 de julho e contou com 
a presença de organizadores da 
campanha e de representantes 
das entidades favorecidas.

trito serão lançados conforme 
o orçamento previsto no início 
do ano, e a movimentação do 
cartão poderá ser visualizada 
na internet, tanto pelo setor 
Financeiro da AECO como pe-
las representações. 

O teste do cartão está sendo 
feito no DTVG desde junho des-
te ano. De acordo com o repre-
sentante local, José Tavares da 
Silva, o novo instrumento traz 
mais autonomia e agilidade no 
controle das despesas da re-
presentação. Com a aprovação 
do cartão após o encerramento 
do projeto piloto, em setembro, 
será iniciada sua implantação 
em outras representações. 

comemorações juninas e julinas. 
As festas tiveram quitutes, deco-
ração especial e, é claro, muita 
diversão para os associados.

10ª Campanha do Agasalho arrecadou quase 4 mil itens

DTPB (Patos de Minas)

DTVA e DTMP (Vale do Aço)

DTAP (Divinópolis)

DTGA (Janaúba)
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seguros de vida 
beneficiam mais 
de 70 famílias 
em 2013

Os seguros de vida oferecidos 
pela AECO são uma tranquilida-
de a mais na vida de associados e 
dependentes, seja no auxílio de 
tratamentos de saúde, como no 
diagnóstico de câncer, ou em ou-
tros momentos difíceis. Sempre 
pensando nos segurados e suas 
famílias, a equipe da AECO, junto 
à Tokio Marine, trabalha para que 
os valores indenizatórios sejam 
liberados o quanto antes.

Neste ano, até o fechamento 
desta edição, foram atendidos 
mais de 70 casos e liberado 

R$1.250.800. O valor foi des-
tinado à cobertura de sinistros 
como morte natural/acidental, 
morte do cônjuge, diagnóstico 
de câncer e reembolsos. O va-
lor reafirma o compromisso da 
AECO em apoiar o associado e 
mostra a importância do seguro 
na vida para a família.

Se você ainda não conta com 
esse benefício, entre em con-
tato com a associação e consul-
te nossas opções de seguros 
de vida. Fale com Patrícia pelo 
ramal 1749.

Associados podem garantir proteção à 
família com os seguros de vida da AECO


