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Literatura e fantasia  
na festa das Crianças 2013

Muitas brincadeiras, como 
a lambaeróbica na piscina, 

animaram a festa

O pula-pula de bolinhas 
foi um dos espaços mais 
disputados pela garotada

Estrelas, corações, borboletas 
ou flores: na pintura de rosto, 

tudo era possível 
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veramaria Franco
Presidente da AECO

Aos poucos, a associa-
ção consolida seu calen-
dário de eventos, criando 
uma programação anual 
voltada para as mais di-
versas expectativas dos 
associados, como o es-
porte, o lazer e a cultu-
ra, e fazendo com que as 
promoções sejam incor-
poradas, automaticamen-
te, na rotina de todos. 

No interior, pela distân-
cia entre os distritos e a 
sede da AECO, cabe aos 
representantes da asso-
ciação essa responsabi-
lidade. O que temos per-
cebido é que aos eventos 
mais tradicionais – Dia 
das Mulheres, Dia do Tra-
balhador e Dia das Crian-
ças –, algumas represen-
tações têm acrescentado 
as festas juninas e julinas, 
o Dia das Mães e o Dia dos 
Pais. Outros distritos têm 
criado torneios internos 
de futebol ou, ainda, par-
ticipado de campeonatos 
regionais também de fu-

tebol ou voleibol, como é 
o caso do DTVG.

De qualquer forma, para 
a AECO, o importante é 
atender à vontade dos as-
sociados locais, fazendo 
com que esses eventos 
tragam bons momentos 
de lazer e convivência sa-
dia entre os associados e 
suas famílias.

Refletindo essa ideia, o 
destaque desta edição é a 
Festa das Crianças, come-
morada não só no Clube 
da AECO, mas também em 
várias outras representa-
ções. Confira as fotos na 
página 8. Outro assunto 
de destaque é o trabalho 
da associação como agen-
te negocial da Caixa Eco-
nômica Federal, levando 
informação e facilitando 
o acesso dos associados à 
casa própria.

Afinados com  
os associados

 CONCURSO DA AECO ChEGA  
à RETA fINAL

No dia 30 de agosto, terminaram as inscrições do 3º Con-
curso de Redação e Desenho da AECO. A associação recebeu 
527 trabalhos, que já passaram por uma seleção. Inicialmen-
te, as redações foram encaminhadas para o Núcleo de Estu-
dos Orientados (NEO), que avaliou e elegeu as 60 melhores 
redações, sendo 30, da faixa etária de 12 a 14 anos; e outras 
30, de 15 a 17 anos. Já os desenhos foram enviados para a 
Maison Escola de Arte, que também selecionou 30 finalistas 
de cada faixa etá-
ria. Na etapa final, 
os trabalhos serão 
avaliados por 12 
personalidades li-
gadas à arte, cultu-
ra e literatura, além 
de empregados da 
Copasa. Serão clas-
sificados os 1º, 2º 
e 3º lugares das ca-
tegorias Redação e 
Desenho, em cada 
faixa etária.

 AçãO DA LIBERTy  
MOvIMENTA ASSOCIADOS  

Em agosto, a Liberty Seguros realizou o Desafio de Embai-
xadinhas, na Praça dos Bancos, na sede da Copasa. O grande 
vencedor foi Lúcio Soares (DVIP), que ganhou uma camisa 
oficial da Seleção Brasileira, autografada pelo ex-capitão 
Cafu. Já o associado Gilson Souza (DVQM) ficou com o se-
gundo lugar e ganhou uma bola, também autografada. Ou-
tros prêmios foram sorteados entre os participantes.

U
lisses A

ntunes

O artista Glauco Moraes 
seleciona os melhores desenhos

 AECO E COPASA  
hOMENAGEIAM SECRETÁRIOS

Como já é tradicional, no dia 30 de setembro, a AECO e 
a Copasa fizeram uma homenagem ao Dia da Secretária. 
O evento lembrou a importância dessas profissionais, res-
ponsáveis por manter o dia a dia da empresa mais organi-
zado e produtivo. Após discurso do presidente da Copasa, Ri-
cardo Simões, as secretárias e os secretários que participaram 
da homenagem 
tomaram um de-
licioso café da 
manhã e foram 
presenteados por 
seus gerentes 
com rosas colom-
bianas, oferecidas 
pela AECO.

Sílvia Espeschit

Secretários celebram seu dia
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Crianças festejam no  
reino das águas Claras

Mais do que diversão, 
educação. Foi esse 
o clima da Festa das 

Crianças 2013, organizada 
pela Copasa em parceria com 
a AECO. Assim como o 3º Con-

curso de Redação e Desenho da 
associação, as comemorações 
deste ano buscaram despertar 
na garotada o prazer pela leitu-
ra. A obra No Reino das Águas 
Claras foi o tema da festa, le-

vando para os associados os 
sonhos do mundo encantado 
criado por Monteiro Lobato.

“O tema revisitou exatamen-
te o produto trabalhado pela 
Copasa, a água, de uma forma 

diferente e didática. Além dis-
so, nosso principal objetivo 
este ano foi incentivar os pe-
quenos a construírem conhe-
cimento por meio da leitura”, 
afirmou a superintendente de 
Recursos Humanos da Copasa, 
Lúcia Maria Aguiar Garcia. 

Para Veramaria Franco, presi-
dente da associação, a festa foi 
uma forma de contribuir para 
a formação das crianças: “Na 
programação deste ano, con-
seguimos passar, de forma lú-
dica, informações importantes 
para as crianças e seus pais. 
Eles assistiram ao teatro sobre 
a dengue e ganharam revistas 
de história em quadrinhos que 
abordaram a importância da 
educação”. Música, teatro, lam-
baeróbica na piscina, videoga-
me, pintura no rosto e muitas 
brincadeiras complementa-
ram a programação do Dia das 
Crianças no Clube da AECO. 

Personagens da obra No Reino das Águas Claras, de Monteiro Lobato, divertiram crianças e adultos

“Estou gostando muito de pintar 
aqui. Vou levar esse desenho para 
colocar no meu quarto.” 
Paulo Henrique, de 6 anos, filho do associado 
Júlio César Aparecido de Carvalho (DTIB/IBIB).

“Achei o tema superinteressante. Como 
educadora, acredito que toda forma de 
estímulo à leitura é bem-vinda.”  
Edvânia Freitas de Moura, esposa do associado 
Maurício de Moura (DTNT)

“A AECO é uma grande 
família. Ficamos 
muito gratos pelo fato 
da empresa ter nos 
disponibilizado um 
transporte para estarmos 
aqui hoje.” 
Leonardo Quaresma (DTCN),  
de Pará de Minas, levou mais 
de 20 associados do interior de 
Minas para a comemoração

“Gostei do tema deste 
ano, porque incentiva a 
criatividade das crianças. 
Minhas meninas estão 
adorando tudo.” 
Robert Carlos Fernandes  
Ferreira (DVSV)

Fotos: U
lisses A

ntunes
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Quem passou em fren-
te à sede da AECO no 
mês de outubro notou 

algo diferente no ar. Com a fa-
chada iluminada pela cor rosa, a 
associação marcou seu apoio à 
campanha internacional de luta 
contra o câncer de mama, Outu-
bro Rosa, que contou com a par-
ticipação de diversas empresas 
e órgãos públicos pelo estado. 
Ao aderir à ação, a AECO bus-
cou conscientizar os associados 
quanto à prevenção de uma das 
doenças que mais mata mulhe-
res no mundo.

Apesar de também ser in-
cidente entre os homens, o 
câncer de mama é mais co-
mum entre o sexo feminino, 
apresentando um aumento de 
22% de novos casos a cada 
ano, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Es-
tudos do órgão ainda mos-

Na aeCo, o 
outubro também 
é rosa

tram que as taxas de mortali-
dade por esse tipo de câncer 
no Brasil continuam elevadas. 
A boa notícia é que, quando 
diagnosticado e tratado no 
início, as chances de cura são 
de 90%.

Para o dr. Admário Silva San-
tos Filho, coordenador de servi-
ços ginecológicos do Hospital 
Lifecenter, o medo de detec-
tar a doença tem levado mui-
tas mulheres a não realizarem 
autoexames e mamografias. E 
isso é o que precisa mudar. “As 
mulheres devem ter a consci-
ência de que, quanto antes for 
detectado o câncer de mama, 
menores são as chances de 
complicações e morte”, expli-
cou. Muitas vezes, só o autoe-
xame não é suficiente. Por isso, 
é imprescindível que mulheres 
acima de 40 anos realizem a 
mamografia anualmente, como 
forma de prevenção.

Para os copasianos, a pre-
venção contra o câncer de 
mama é ainda mais fácil. A em-
presa oferece exames periódi-
cos tanto para homens como 
para mulheres. De acordo com 
Alexandre Chaves Faria, ge-
rente da Divisão de Saúde e 
Segurança do Trabalho (DVSS), 
a Copasa libera guias sem 
ônus para exames externos e 
periódicos, em consultas gi-

COPASA OfERECE fACILIDADES 
PARA EXAMES

necológicas e urológicas. “No 
ano passado, alguns casos de 
câncer de mama foram detec-
tados nesse exame. É impor-
tante fazê-lo para acompanhar 
a saúde”, ressaltou. Quem está 
com o exame periódico atra-
sado, ou tem alguma dúvida, 
deve procurar o encarregado 
de RH local para marcação ou 
entrar em contato com a DVSS 
pelos ramais 1129 e 1256.

COMO PREvENIR O CâNCER DE MAMA?
- Mantenha um peso corporal equilibrado por toda a vida.
- Dê preferência a frutas e vegetais à mesa.
- Consuma, regularmente, produtos integrais de soja.
- Minimize ou evite o consumo de álcool e o fumo.
- Tenha sempre uma atitude mental positiva.
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Em outubro, a fachada 
da sede da AECO ficou 
iluminada pela cor rosa
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“sou aeCo, sou esporte, sou lazer”

Pódio duplo  
no ciclismo

Dezenas de associa-
dos atenderam ao 
chamado da AECO e 

participaram da 4ª Meia Ma-
ratona Internacional da Pam-
pulha, no dia 25 de agosto. 
Com inscrições a custo redu-
zido e pagamento facilitado, 
os participantes contaram 
ainda com serviços espe-
ciais, como a entrega de kits 
da corrida na Casa da AECO 
e da blusa exclusiva da asso-
ciação, além de água, frutas e 
massagem no local da prova. 
A equipe ganhou destaque na 

No feriado de 7 de se-
tembro, Alessandro 
Perdigão e Ângelo 

Paiva, integrantes da equipe 
de ciclismo da AECO, partici-
param do 8º Mountain Bike 
da Independência, em Cláu-
dio (MG). Os dois fizeram 

capa do jornal Estado de Minas e 
na sessão de esportes do veícu-
lo, um dia antes da corrida.

Minutos finais  
do Campeonato  
de Futebol
Após 41 jogos e 237 gols, 

o XIX Campeonato de 
Futebol de Campo da 

AECO chegou ao fim. As me-
lhores equipes das séries A e 
B disputaram o primeiro lugar, 

Macrooperação é a atual 
equipe campeã da Série A

Spin garante a taça pela Série B

com muita garra. Na Série A, Ma-
crooperação conquistou o título 
ao derrotar a equipe Santa Luzia 
e CIA por 4 a 2. Na Série B, Spin 
venceu Discon por 3 a 2, ficando 
com o primeiro lugar.
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Ciclismo da AECO alcança 
dobradinha em pódio

uma dobradinha no pódio da 
categoria Sub-50: Alessan-
dro ficou em primeiro lugar, 
seguido por Ângelo. A prova 
contou com um percurso aci-
dentado de 33km, com estra-
das de terra, pontes, mata-
-burros, subidas e descidas.
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Viver o presente, ser po-
sitivo e ter coerência 
ao pensar, sentir e falar. 

Esse é um dos caminhos para a 
construção de relacionamentos 
conscientes com o outro. A dica 
é da psicóloga Clarissa Haddad, 

Em outubro, a presidente 
da AECO, Veramaria Fran-
co, recebeu a visita do 

presidente da Belo Dente, Luiz 
Antônio Ladeira. O encontro rea-

O convênio entre a 
AECO e a Caixa Eco-
nômica Federal tem 

facilitado o financiamento 
da casa própria para muitos 
associados, que podem fa-
zer uso do fundo de garantia 
como parte do pagamento. 
Por conta disso, a procura 
pelo serviço na associação 
tem sido crescente. “Muitos 
associados têm anos de con-
tribuição ao FGTS, acumula-
dos. Com isso, mantêm um 
capital que poderia ser mais 
aproveitado se fosse investi-
do na casa própria”, afirmou 
a presidente da AECO, Vera-

aeCo convida associados  
a buscarem a felicidade 

Cobertura da 
Belo Dente  
é ampliada

Casa própria é 
realidade para 
associados

convidada pela associação para 
ministrar o ciclo de palestras so-
bre relações pessoais, na Casa 
da AECO. 

Durante os quatro encontros 
realizados, os participantes com-
partilharam experiências, apren-

firmou a parceria entre a AECO e a 
empresa, e marcou a inclusão de 
dez novos procedimentos odon-
tológicos para os associados, pelo 
valor atual de R$12,03 ao mês. 

maria Franco. Para ela, esse 
investimento só tende a valo-
rizar. Os interessados devem 
entrar em contato com Roger 
Miranda, na associação, pelo 
telefone (31)3250-1804. 

deram sobre o poder da mente, 
da palavra e do silêncio, e exer-
citaram a interação com o outro. 
O associado José Eustáquio de 
Miranda (DVDC), que está pres-
tes a se aposentar, participou das 
palestras com a intenção de acei-

tar o novo momento que está por 
vir. “Estou preocupado com essa 
mudança em minha vida, por isso 
fiz uma autorreflexão. Depois 
dos encontros, melhorei o rela-
cionamento com minha mulher e 
minhas filhas”, conta.
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Sílvia Espeschit

Qual BalaNço voCê Faz Dos assuNtos 
trataDos Nos Quatro eNCoNtros?

Acredito que a base das relações cons-
cientes é viver uma vida focada no mo-
mento presente, sempre com uma mente 
muito positiva, aceitando o que a vida dá 
a você. Afinal, muitas vezes não temos 
como mudar as coisas. E também enten-
dendo que você é cocriador daquilo que 
está acontecendo em sua vida. Minha 
missão aqui foi despertar esse desejo de 
mudar nas pessoas, de fazê-las se conhe-
cer, ter uma vida mais autêntica e feliz.

Por Que é iMPortaNte Falar soBre 
relaCioNaMeNtos iNterPessoais hoJe?

Tem me assustado muito o caminho que 
as coisas estão tomando atualmente. Hoje, 
vejo, cada vez mais, os pais perdidos com o 
excesso de informação e o ritmo acelerado 
do mundo. E eles estão delegando a troca 
das relações a momentos em frente à tele-
visão, ao Ipad e ao telefone. Temos muita 
dificuldade de olhar no olho, sentir o outro, 
saber se comunicar e silenciar. Não fazer isso 
gera os conflitos, a ausência, o apego ao pas-
sado e a distração constante com o futuro.

CoNFira a eNtrevista CoM a PsiCóloga Clarissa haDDaD:

A psicóloga Clarissa Haddad estimula  
os associados a exercitarem a mente

A presidente Veramaria (à direita) 
redefine cobertura da Belo Dente
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Postos de combustível, agora, fazem 
parte da rede conveniada da AECO

Além da extensa rede 
conveniada de óticas, 
papelarias, lojas de ma-

terial esportivo e farmácias, o 
cartão AECO ECX Card oferece 
mais um benefício para os as-
sociados. Desde setembro, está 
disponível no setor de convê-

aeCo eCX Card 
nos postos de 
combustível

nios do site da AECO – www.ae-
copasa.com.br – a nova catego-
ria de compra do cartão: postos 
de combustível. A inclusão des-
se segmento proporcionará aos 
associados mais comodidade 
e facilidade de pagamento na 
hora de abastecer seu veículo.

eM Belo horizoNte
WIZARD IDIOMAS BARREIRO

Desconto de 30% na matrícula e de 
20% no valor total do curso em turma, 

sobre o preço da tabela cheia.
Rua Cipriano de Carvalho, 188

Barreiro
Tel.: (31) 3324-4002

esCola De iDioMas

eM Belo horizoNte
UNS IDIOMAS

 
Matrícula, material didático e mensalidades 

com 50% de desconto.
Rua Santa Rita Durão, 930 – Funcionários

Tel.: (31) 3287-9420

esCola De iDioMas

eM Belo horizoNte
RIZVI INTERNATIONAL SCHOOLS

Desconto de 10% nas parcelas de aulas 
individuais ou de 20% nas parcelas em 
aulas de dupla. Consulte a escola para 
informações sobre programas de imersão 

no Brasil e no exterior.
Unidades na Pampulha, no Funcionários, 

no Belvedere e no Centro.
Tel.: (31) 3223-8949

esCola De iDioMas

NOvOS 
CONvêNIOS

eM Belo horizoNte
COOPENTEC

Descontos de 7% a 10% nos cursos 
técnicos de Segurança do Trabalho, 

Enfermagem, Meio Ambiente e 
Contabilidade, em todos os turnos. 

Isenção de taxa de matrícula.
Rua Sapucaí, 105 – Floresta

Tel.: (31) 3213-0656

eNsiNo téCNiCo

eM BruMaDiNho
WIZARD IDIOMAS 

BRUMADINHO

Cursos de idiomas nas 
modalidades Class, Flex e 
Vip, com desconto de 20% 
na matrícula e de 10%  

nos cursos.
Rua Cravo Branco, 82  

Bela Vista
Tel.: (31) 3571-1454

esCola De iDioMas

eM iPatiNga
REDE EDUCACIONAL ADVENTISTA

Desconto de 15% nas mensalidades 
do Maternal ao Ensino Médio, e mais 
5% de desconto para pagamentos 
até o dia 10 de cada mês, em 2014.

Colégio Adventista de Ipatinga 
Rua Ouro Preto, 283 – Centro

Colégio Adventista de Ipatinga Júnior 
Rua Uberlândia, 245 – Centro

Tel.: (31) 3822-5557

eNsiNo
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interior comemora mês das crianças
Com o apoio da AECO, diversas representações do interior fizeram a alegria dos filhos de associados nas festas de 
outubro. veja alguns desses momentos especiais.

Em Diamantina (DTAJ), a comemoração foi 
realizada no restaurante Fogão à Lenha

A festa, em Ubá (DTAR), contou com 
um grande bolo para a hora do 
parabéns às crianças

Muitas brincadeiras e guloseimas fizeram a alegria 
da criançada na festa do DTPB, em Patos de Minas

Além da festa, o Dia das Crianças 
em Almenara (DTBJ) foi o momento 
de conhecer e aproveitar as 
melhorias do clube

Dois ônibus levaram as 
crianças do DTBG para 
aproveitar a festa de Frutal

Em Salinas (DTBP), muita diversão e 
brindes para as crianças animaram 
o dia 12 de outubro

São Sebastião do Paraíso (DTSM) 
fez a alegria de crianças e adultos 
com a apresentação de uma dupla 
de palhaços

Muitas guloseimas coloriram o Dia das 
Crianças de Pouso Alegre (DTVS)

Para as crianças dos sistemas do 
DTVP, foi feita uma distribuição 
de brinquedos, comandada pela 
equipe de Rio Casca

O Dia das Crianças em Bom 
Despacho (DTAS) teve distribuição 
de presentes para a garotada

A festa em Barbacena teve uma 
decoração especial para os meninos (na 
foto) e outra para as meninas

Em Ipatinga, a grande festa do DTVA e do DTMP reuniu 
as famílias do Distrito do Vale do Aço, do Distrito Médio 
Piracicaba e das divisões do DPLE

A festa em Paracatu (DTPU) 
foi muito animada
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