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A associada Alessandra participa da Semana do Desapego,  
que promove a conscientização sobre o consumismo

É hORA DE DEsAPEGAR
PÁG. 4
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Notas

INstItuCIONAL

A impressão que eu estou tendo 
da vida, de forma geral, é que esta-
mos sendo cada vez mais atrope-
lados pelos acontecimentos que 
nos cercam. Cada mês tem sua 
manchete, como uma novela da 
vida real sendo contada no horário 
nobre da televisão brasileira. Antes 
que um drama termine, já prenun-
ciamos qual será o tema que acom-
panharemos pelo próximo período. 

Este ano foi um bom exemplo 
disso. Começamos com o IPVA, o 
custo do material escolar, as chu-
vas e os desastres nas estradas. O 
Carnaval tomou conta do noticiá-
rio e, depois, entramos na Copa do 
Mundo e nos voltamos para a Se-
leção Brasileira – nem é bom lem-
brar a decepção que foi. Acabou o 
assunto e voltamos a atenção para 
a política e as eleições. Com tan-
tos assuntos de arrepiar, eu deixo 
para o Rei Roberto opinar: “São 
tantas emoções”!

Enquanto o turbilhão passa, aqui 
na AECO vamos dando conta do re-
cado com muito trabalho.  No caso 
de outubro, demos continuidade à 
Semana do Desapego, que se ini-
ciou em setembro, com as doações 
de objetos, e se estendeu no mês 
seguinte, com o período de trocas. 
Outra novidade foi a inauguração, 
no dia 1º de outubro, da ilumina-
ção cor-de-rosa da sede e da Casa 

da AECO, um símbolo do movimen-
to pelo diagnóstico precoce do 
câncer de mama. 

Passamos pela comemoração 
das secretárias, no dia 3. E no dia 
12, recebemos mais de 3.000 pes-
soas, entre adultos e crianças, no 
Clube Recreativo da AECO, no Bar-
reiro, para comemorar o Dia das 
Crianças. No interior, praticamente 
todas as representações recebe-
ram recursos extras para promove-
rem suas festas também. 

No dia 16, realizamos o julga-
mento do 4º Concurso de Redação 
e Desenho, que este ano recebeu 
705 inscrições. Dois dias depois, 
200 associados participaram da Ni-
ght Run – Etapa Júpiter, mais uma 
corrida de rua do calendário da 
AECO. Em tempo: ainda teremos 
mais duas corridas até o fim do ano. 

A Casa da AECO também foi local 
da palestra O Papel do Ginecolo-
gista na Vida da Mulher, no dia 22, 
marcando o Outubro Rosa, que foi 
lembrado pela representação do 
DTVA com outra palestra, realizada 
no dia 23. E como ninguém é de 
ferro, fecharemos o mês com um 
happy hour temático de halloween. 
Como o ano ainda tem dois meses, 
vocês podem esperar por mais.

Seguindo em frente

  AECO É PARCEIRA DE PROJEtO sOCIAL 
No Dia das Secretárias, a AECO presenteou cada profis-

sional com produtos feitos a partir do reaproveitamento 
de materiais. Por meio da parceria com o projeto Eco-
bolsa Brasil, de Belo Horizonte, banners de lona antigos 
da associação se transformaram em lixeiras para carro e 
bolsas. Além de ecológica, a iniciativa gerou renda para 
seis pessoas de comunidades carentes. Para saber mais, 
acesse www.ecobolsabrasil.wordpress.com.

CoNSelho Diretor: 
Presidente: Veramaria Carvalho Franco 
Diretora-superintendente: Maria de Lourdes Gomes Cerqueira 
Diretores: Jeane Kátia Silva Ferreira, Rogério José de Paiva 

CoNSelho FiSCal: 
Presidente: Geraldo Magela Moreira Calçado 
Membros: Reginaldo Vicente de Resende e Vicente de Paula Luiz de Souza

JorNaliSta reSPoNSável: Ana Carolina Bicalho - 11.867/MG 
repórter: Henrique Frederico

CoMuNiCação aeCo:  
Jornalista: Sílvia Rocha Borela Espeschit - E-mail: silvia.aeco@
hotmail.com 
estagiário: Guilherme Silva de Toledo Salles 

teleFoNe Da aeCo: (31) 3250-1100

ProJeto gráFiCo, reDação, eDição, DiagraMação e reviSão: 
Partnersnet Comunicação Empresarial - (31) 3029-6888

iMPreSSão: Tamóios Editora Gráfica

tirageM: 6.700 exemplares

EXPEDIENtE

 sECREtÁRIAs RECEbEm hOmENAGENs
Como já é tradicional, a Copasa e a AECO se uni-

ram para celebrar o Dia das Secretárias, na Regional. 
A comemoração contou com a presença do presiden-
te da companhia, Ricardo Simões, e da presidente da 
associação, Veramaria Franco, que homenagearam os 
presentes em um discurso, seguido de café da manhã. 
Para marcar a data, cada secretária ganhou uma sacola 
ecológica exclusiva da AECO, enquanto os homens le-
varam para casa uma lixeira para carro personalizada. 

 VEm Aí O        DA AECO 
Os associados da Regional podem se preparar 

para mais um happy hour, desta vez, com o tema 
Halloween da AECO. O evento terá decoração 
especial, atrações, comidas e bebidas inspiradas 
na data, além de muitas surpresas horripilantes! 
A festa será realizada no dia 31 de outubro, na 
Casa da AECO, a partir das 18h01. Os interessados 
podem retirar um par de convites gratuitamente 
no local do evento.

Banners antigos viraram bolsas
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veramaria Franco
Presidente da AECO

Secretárias e diretores celebraram a data juntos

mailto:silvia.aeco@hotmail.com
mailto:silvia.aeco@hotmail.com
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hoje tem Festa das Crianças?  
tem sim, senhor!

T enda armada, picadeiro 

montado e uma trupe pra 

lá de animada. A Festa 

das Crianças deste ano levou a 

alegria do circo para o Clube da 

AECO e surpreendeu os mais de 

3.000 presentes. Dos pequenos 

aos adultos, todos se renderam 

à bailarina que se balançava 

sobre suas cabeças logo na en-

trada, ao palhaço da perna de 

pau e seu amigo anão correndo 

em meio à criançada, ao mágico 

com sua cartola especial, e aos 

artistas do Circo do Sol, que re-

forçaram a ideia de que a magia 

circense está na capacidade de 

imaginação de cada um.

A magia do circo contagiou crianças e adultos

"A Festa das Crianças é uma das 

datas mais esperadas do calen-

dário de eventos da AECO. Vale 

a pena ver o sorriso no rosto da 

criançada", disse a presidente da 

associação, Veramaria Franco.

O diretor de gestão corpora-
tiva da Copasa, Gelton Palmieri 
Abud, ressaltou a parceria entre 
a AECO e a companhia para o 
sucesso da festa. “A associação 
é o braço mais forte da Copasa 
na aproximação com os empre-
gados. Seria muito difícil fazer 
uma festa dessa magnitude sem 
o apoio da AECO”, afirmou. Já o 
presidente Ricardo Simões citou 
a tradição da Festa das Crianças 
na cultura da família copasiana: 

“O evento está incorporado no 

espírito da empresa e é uma for-
ma de celebrar os empregados”. 
Veja como foi o Dia das Crianças 
pelo interior na próxima edição 
do Jornal da aeCo.

A BAilArinA A equiliBristA O MAgicO

estrelAndO nO picAdeirO

Maria Eduarda Martins 
Rodrigues - 4 anos

Quésia Rodrigues - 8 anos Miguel Rabelo Gonzaga  
dos Santos - 7 anos
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2ª Semana do Desapego  
promove conscientização  
sobre o consumo responsável

S abe aquele objeto que anda 
esquecido em um canto da 
sua casa? O que você pode 

fazer com ele? Dezenas de asso-
ciados aproveitaram a 2ª Semana 
do Desapego, ação socioambien-
tal promovida em setembro e ou-
tubro, para darem outro destino 
a produtos que não tinham mais 
utilidade em seu dia a dia. 

O objetivo do projeto, realiza-
do pela AECO em parceria com o 
Comitê de Educação Ambiental 
da Copasa, é conscientizar os 
associados sobre os problemas 
do consumismo exagerado, in-
centivando a doação e a troca 
de objetos que podem ter caído 
em desuso para alguns, mas que 
têm grandes chances de serem 
úteis para outras pessoas. 

Outro problema causado pelo 
consumismo está ligado ao meio 
ambiente. As comunidades cien-
tíficas alertam que a população 

mundial vem consumindo re-
cursos naturais que equivalem a 
um planeta e um terço. Isso quer 
dizer que estamos explorando 
os solos, rios e mares numa ve-
locidade tão grande, que a Terra 
não é capaz de se recompor no 
ritmo natural de seus ciclos bio-
geoquímicos. Por isso, ao invés 
de adquirir objetos, é preciso 
pensar nas gerações futuras e 
reutilizá-los.

O professor de psicologia do 
consumo da PUC Minas, Bruno 
Vasconcelos, afirma que o con-
sumo sempre fez parte da his-
tória da humanidade, mas res-
salta que essa caraterística tem 
se acentuado nos últimos anos.  
“Até um tempo atrás, o consumo 
era parte da vida de uma pes-
soa. Hoje é o contrário, pois esse 
comportamento é determinante 
e está no centro dos processos, 
tornando-se um imperativo do 
funcionamento social”, analisa. 

Controlando a tentação

A velocidade da evolução tec-
nológica contribuiu muito para 
o surgimento de desejos cada 
vez mais incontroláveis. Apa-
relhos eletroeletrônicos que, 
por um momento, pareciam im-
prescindíveis são considerados 
obsoletos assim que uma nova 
avalanche de produtos aparece 
no mercado. 

Para Bruno, as pessoas pre-
cisam tomar cuidado para não 
se deixarem levar pela série de 
fluxos econômicos, políticos, 
sociais e tecnológicos que está 
por trás do consumismo: “Hoje, 
tudo nasce superado. Você 
compra algo e, no dia seguinte, 
aquilo já está tecnologicamen-
te ultrapassado”.

Buscando promover a cons-
cientização dos associados, a 
AECO apoia o Programa de Pla-
nejamento Financeiro Familiar 

da Copasa. Essa iniciativa é uma 
forma de contribuir para a redu-
ção do endividamento de quem 
se deixa levar pelas tentações e 
exagera na aquisição de bens. 
Além disso, o programa ajuda 
empregados e seus dependen-
tes a aumentarem a liquidez 
salarial por meio da orientação 
financeira pessoal.

Segundo a analista de ser-
viço social da Copasa, Simo-
ne Maria Alves Rodrigues de 
Souza, é importante que todos 
conheçam os riscos do consu-
mo excessivo. “O importante 
é que as pessoas planejem o 
orçamento e administrem os 
gastos para não se endivida-
rem. Precisamos consumir o 
que é realmente necessário, 
evitando o desperdício e os 
sedutores apelos  que suge-
rem o consumo desnecessá-
rio”, ressalta. 

CAPA

Segundo uma recente pesquisa de opinião do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), 54% dos brasi-
leiros trocam de celular em menos de três anos. O mesmo 
estudo apontou ainda que apenas 1% do descarte dos celu-
lares é feito em pontos de coleta específicos. 

Por isso, uma das principais novidades da 2ª Semana do De-
sapego foi o recebimento de lixo eletrônico na Casa da AECO.  
O ponto de coleta reuniu celulares, telefones, rádios e com-
putadores, que foram encaminhados para o Projeto Eniac – 
Resíduo Eletrônico. 

A instituição, que está presente em cidades de Minas Ge-
rais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, recebe e 
destina resíduos eletrônicos para a reciclagem correta. Além 
disso, os doadores que entram em contato com o projeto 
podem receber vouchers com descontos de até R$50 para a 
compra de passagens na Azul Linhas Aéreas. Para mais infor-
mações, acesse www.eniac.org.br. 

lixo eletrônico no lugar certo
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Andréia doou mais de 30 itens para o projeto

Associados visitaram a Casa da AECO durante  
os dias de trocas de mercadorias

Essa foi a primeira vez que Paulo  
participou do evento

associados fazem  
sua parte 

Durante a 2ª Semana do 
Desapego, a cada entrega fei-
ta, o doador recebia uma uni-
dade da moeda, criada pela 
AECO especialmente para o 
evento. O associado poderia 
trocá-la por qualquer objeto 
do acervo reunido na primei-
ra etapa da semana.

A associada Andréia Cristine 
da Costa Franklin participou 
pela segunda vez do evento. Na 
edição anterior, ela conseguiu 
adquirir objetos que realmente 
estava precisando.  "No fim da 
1ª Semana do Desapego, levei 
bons artigos: um espremedor 
de frutas, uma bolsa e um edre-
dom. Eles estão sendo muito 
úteis para mim”, contou. Dessa 

vez, Andréia doou mais de 30 
itens. "Acho a ideia fantástica. 
A gente sempre tem coisas em 
casa que quer entregar de uma 
forma adequada." 

A secretária da Diretoria da 
Copasa, Alessandra Ferreira 
Barbosa, participou três vezes 
do evento e contribuiu com 
itens diversos, como um con-
junto de xícaras, uma leiteira, 
tipos variados de vasilhas e 
alguns DVDs. Segundo ela, a 
iniciativa da AECO é muito im-
portante para estimular o con-
sumo consciente. “É o começo 
de uma cultura. No dia em que li 
sobre o evento na intranet, falei 
com outros colegas de trabalho 
e ficamos superanimados em 
participar”, afirmou Alessandra, 
que pretende doar as moedas 
de troca para outros associados 

e difundir a ideia. 

Paulo de Oliveira Nascimen-
to (DTNT) participou da ação 
pela primeira vez, doando itens 
como livros e enfeites. “Eu já 
olhava para esses objetos sa-
bendo que estavam criando 
poeira e ocupando espaço. De-

sapegar é muito legal: além de 
dar espaço em casa, é bom para 
renovar o ambiente”, contou 
o associado, que aproveitou a 
semana de trocas para levar al-
guns livros para a filha. “Depois 
que ela ler, vou doar de novo.”

Semana do Desapego em números

Entregas nos pontos de arrecadação:

Contagem (DTCN):  35 itens

Lagoa Santa (DTMV):  300 itens

Casa da AECO (Regional):  881 itens

O sucesso da Semana do Desapego também 
chegou ao distrito de Lagoa Santa      
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a energia que ajudou  
a mudar a história da aeCo
Há 44 anos, João Bôsco de Oliveira entrou para a Copasa como 

operador de elevatórias do Sistema Rio das Velhas. Desde en-
tão, construiu uma trajetória marcada pela vibração diante das 

conquistas e pelo amor incondicional à “camisa Copasa”. Esse perfil foi 
determinante quando ele presidiu a AECO, entre 1995 e 2001, e iniciou 
o processo de desvinculação da associação com a companhia. Veja a 
entrevista exclusiva ao Jornal da aeCo de João Bôsco, hoje, pregoeiro 
da Copasa. 

Jornal da aeCo: Como o se-
nhor chegou à presidência  
da associação? 

João Bôsco: A partir de 1995, 
houve uma demanda na Co-
pasa para o desmembramento 
da entidade, e o pessoal achou 
que isso deveria começar pelo 
presidente, um cargo que era 
ocupado, tradicionalmente, 
pelo superintendente de re-
cursos humanos. Então, fui 
convidado pela Diretoria, que 
queria prestigiar os emprega-
dos da área operacional, da 
qual iniciei minha trajetória 
de trabalho. Isso me deu muita 
satisfação e alegria. Pedi exo-
neração do cargo de gerente 
da Copasa e me dediquei esses 
anos à AECO.

Ja: Qual era o foco da gestão 
da AECO naquele momento?  

JB: Uma das coisas que tenta-
mos fazer foi separar o que era 
da Copasa e o que era da AECO. 
Então, junto com a equipe da 
Divisão de Benefícios e com 
o apoio dos associados que 
tinham interesse em partici-
par, trabalhei nessa transição, 
principalmente, melhorando 
a comunicação para esclare-
cer o que cada uma fazia. Ade-
quamos o informativo para 
mostrar nossas ações e regis-
tramos nosso foco no lazer, di-
vulgando nossas demonstra-
ções contábeis e financeiras; a 
implementação do AECOShop, 
que era voltado para negócios 
e venda de mercadorias e ser-
viços; o patrocínio de atletas 
associados; e as ações de valo-
rização das festas tradicionais, 
do Trabalhador e das Crian-
ças, que eu gosto muito. Tinha 
gente que cobrava a ação da 

AECO como entidade sindical, 
mas eu sempre falava que não 
era esse nosso papel.  

Ja: Como foi esse momento  
de transição?

JB: Diante da missão de com-
plementar os benefícios da 
Copasa aos associados, foi 
proposto um novo estatuto da 
AECO, que permitiu à associa-
ção se tornar mais ágil no aten-
dimento às demandas dos em-
pregados. Entre os benefícios 
que os associados mais faziam 
uso estava o empréstimo fi-
nanceiro, que era feito com re-
cursos próprios da AECO. Que-
ro ressaltar que a mensalidade 
era simbólica. Fiz uma campa-
nha tête-à-tête para aumentar 
o número de associados, e con-
seguimos muitos. 

Ja: Essa foi uma maneira de 
você se aproximar dos associa-
dos, então?

JB: Com certeza. Foi uma forma 
de eu me apresentar a eles. Era 
um primeiro passo para todos 
mudarem a visão sobre a AECO. 
Tivemos o apoio da Copasa, e 
o próprio sindicato abraçou a 
causa. Apesar de muita gen-
te não entender direito como 
seria essa atuação indepen-
dente da AECO, estávamos 
preparando todos para um  
novo momento.  

“Apesar de muita gen-
te não entender direito 
como seria essa atua-
ção independente da 
AECO, estávamos pre-
parando todos para um 
novo momento.”

Ja: Quais outras conquistas  
o senhor destaca?

JB: Para que o associado sou-
besse tudo o que a associação 
tinha a oferecer, elaboramos o 
Guia de Convênios AECO/Copa-
sa, no qual reunimos todos os 
benefícios. Também aumenta-
mos o patrimônio da associação 
com a compra de dois imóveis, 
já pensando na independência. 
Ainda buscamos consolidar a 
nova logomarca, que dizia: “Só 
lhe traz benefícios”.  

Ja: Havia metas estruturadas  
por vocês?

JB: Tínhamos um planejamen-
to estratégico, no qual defini-
mos metas e quantitativos que 
queríamos alcançar. Eu acom-
panhava isso pessoalmente, e 
parte dele foi cumprido. Como 
exemplo, cito as metas da AECO 
para 1996: promover a adesão 
de 100% dos empregados da 
Copasa ao quadro de associados 
– chegamos a 96% – , elaborar 
e distribuir o Guia de Convênios 
AECO/Copasa, elaborar a agenda 
AECO/Copasa e promover a ins-
talação do restaurante da AECO  
no Cercadinho.   

Ja: Você tem uma grande vibra-
ção pelo trabalho na Copasa. Foi 
essa energia que você levou para 
a AECO?

JB: Foi. Tenho muita satisfação 
pelo nosso trabalho. Nós atua-
mos com saúde, com responsa-
bilidade social. Comecei aqui em 
1970, fui reconhecido, valoriza-
do e me sinto realizado. Muitos 
achavam que, na época, eu tinha 
intenções políticas ou partidá-
rias, mas nunca tive. Para mim, a 
política é fazer as coisas aconte-
cerem, querer o melhor e, acima 
de tudo, o bem de todos.  

Ja: Do que você sente mais falta 
desse tempo?

JB:  Gosto muito de expor minhas 
ideias para as pessoas, e a AECO 
me deu a oportunidade de falar 
em público. Então, precisei me 
adequar a isso e perdi a inibição e 
a insegurança. Continuo fazendo 
isso hoje, atuando como pregoei-
ro, pois aqui é como uma sala de 
aula, de aprendizado constante.

João Bôsco esteve à frente da gestão que iniciou o processo  
de desvinculação da AECO com a Copasa
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Ciclismo tem novidades

O associado Welington Vilela (DVEA) 
é um dos destaques, neste segundo 
semestre, da equipe de ciclismo pa-

trocinada pela AECO. Neste ano, o atleta par-
ticipou de seis competições importantes na 
categoria Sub-45, disputadas em Nova Lima, 
Curvelo, Pitangui, Presidente Juscelino, Pe-
dro Leopoldo e Belo Horizonte. Nas provas 
All Limits e UpHill, Welington conquistou, 
respectivamente, o 1° e o 2° lugar.

O associado pratica ciclismo há dois anos 
e afirma que o esporte faz muita diferença 
em sua vida. Para Welington, pedalar pro-
porciona “qualidade de vida, saúde, discipli-
na e lições de superação, além de melhorar 
o metabolismo, trazendo disposição para  
o dia a dia”.
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Welington Vilela coleciona títulos no ciclismo

Campeonato termina  
em clima de festa
Neste ano, o Clube Recreativo, no 

Barreiro, recebeu mais uma vez 
o XX Campeonato de Futebol 

de Campo da AECO. Desde o período de 
inscrições, o envolvimento dos associa-
dos foi destaque. Ao todo, 18 equipes se 
inscreveram, sendo 12 para a categoria 
A e seis para a categoria B.

Durante os jogos, o clima entre os 
atletas associados foi sempre de des-
contração e, na Grande Final, não po-
deria ser diferente. Após o triunfo dos 
campeões Mocambeiro FC e Discon 
Contagem, houve a premiação e a festa 
com o grupo E Daí.

Equipe Discon Contagem (acima) e equipe Mocambeiro FC (abaixo)

EsPORtEs

equipe de atletismo

Nos últimos anos, o nú-
mero de adeptos da 
corrida tem se multi-

plicado pelo país, e a febre já 
chegou à AECO. Desde a dé-
cada de 90, a entidade apoia 
a equipe de atletismo de seus 
associados, que tem se des-
tacado em torneios nacionais  
e internacionais. 

Treinada há seis anos pelo 
técnico Roberto Márcio Vieira 
– que já orientou nomes impor-
tantes do esporte, como João 
da Mata, Tomix Alves da Costa 
e Frank Caldeira –, o atletismo 

da AECO conta, atualmente, com 
24 homens e seis mulheres. Se-
gundo Roberto, qualquer asso-
ciado pode integrar a equipe.  
Os 30 melhores atletas recebem 
material esportivo e isenção da 
taxa de inscrição das competições. 
Já os outros interessados têm 
como incentivo o apoio de 50% 
nas inscrições.

A equipe é formada por atle-
tas de 20 a 66 anos, que treinam 
duas vezes por semana. “Os be-
nefícios são inúmeros, e o pra-
ticante pode conhecer melhor 
seu corpo, fazendo progressos 

em todas as áreas  
e aumentando a qualida-
de de vida. É um esporte 
simples e de amplo acesso, 
já que necessita apenas de 
camisa, short e tênis”, destaca  
o treinador. 

Apesar da facilidade, Ro-
berto afirma que o aperfei-
çoamento da prática requer 
dedicação e treinamentos re-
gulares. “O que mais faz a pes-
soa perder o entusiasmo por 

esse esporte é a 
falta de controle emo-
cional, que causa can-

saço e desmotivação. 
Com a orientação de 
um profissional espe-
cializado, a pessoa con-

seguirá continuidade, 
frequência e disciplina para 
seguir melhorando”, expli-
ca. Para mais informações, 
os associados podem entrar 
em contato com Vander, da 
AECO, pelo ramal 2293. 

DiCa Do atleta
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Melhorias  
no Cercadinho

times do interior  
renovam uniformes

Começa a Campanha 
do Brinquedo

Após quase três anos desativada, a Área de Convivência do DVAP 
(Cercadinho) voltou a funcionar com uma estrutura ainda melhor. 
O apoio da AECO foi essencial para realizar a manutenção de uma 

mesa de bilhar, que já fazia parte do espaço. Além disso, o local ganhou no-
vos itens de lazer, como uma mesa de pebolim e outra de pingue-pongue, 
com todos os acessórios necessários. 

Os associados João Barbosa (escritório local de Iturama – DTBG)  
e Joaquim Leonel (DTBG) visitaram a sede da AECO em setembro. 
Eles trataram de diversos assuntos e aproveitaram o encontro com 

a Diretoria da associação para receberem os uniformes feitos pela AECO 
para os times dos empregados de Frutal e Iturama. 

Realizada pelo DTPA (Betim), a 11ª Campanha do Brinquedo já 
iniciou a arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom 
estado de conservação. Com o apoio da AECO e de diversas 

áreas da Copasa na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o proje-
to segue até o dia 5 de dezembro, com postos de arrecadação espa-
lhados pela RMBH. As doações serão distribuídas entre instituições de 
caridade e contribuirão para alegrar o Natal de dezenas de crianças.  
Mais informações pelos telefones 3539-4337 ou 3539-4300.

Associados fizeram questão de conhecer o novo espaço 

Novos uniformes são entregues aos times de Frutal e Iturama

Um jogo de perguntas sobre a associação marcou a participação  
da AECO na Sipat
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aeCo na SiPat 

Em setembro, a AECO participou pela primeira vez da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes (Sipat) de Coronel Fabriciano. Na ocasião, 
os departamentos DTMP, DTVA, DVAL, DVEL e DVML se reuniram em 

prol da segurança e da prevenção dos acidentes de trabalho. 

A AECO montou um estande exclusivo no local e realizou a distribuição 
de brindes por meio da roleta de prêmios. Os associados dos departamen-
tos participantes também puderam ampliar seus conhecimentos a respei-
to dos benefícios oferecidos pela entidade.
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