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Manuela Aguilar

Laiane Alves da Silva Mariana do Carmo S. de Oliveira Inácio Bertoldo Ribeiro

Riquelme Farias F. Guimarães João Otávio Costa Olímpio
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Saiba mais sobre os desenhos vencedores do concurso da AECO nas próximas páginas
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eXPeDieNte

Notas

iNStituCiONAL

Chegamos à última edição do 
ano do Jornal da AECO, destacando 
na capa o evento que eu mais amo 
da associação: o Concurso AECO de 
Redação e Desenho. A razão da pre-
ferência está na crença de que esse 
evento, junto à ação do Kit Escolar 
– cuja versão 2015 já está sendo 
distribuída no interior de Minas –, 
fazem diferença na vida da maioria 
dos nossos associados. 

A cada ano, estimulamos crian-
ças e jovens a refletirem sobre um 
tema atual e a nos trazerem suas 
ideias por meio 
dos desenhos e 
das redações. Ao 
mesmo tempo, a 
iniciativa do Kit 
Escolar facilita 
o orçamento de 
pais e mães as-
sociados e é um 
incentivo à vida 
escolar de mais 
de 4 mil de-
pendentes, ou 
seja, crianças e 
jovens cujo futuro depende de 
uma boa formação educacional. 
Se é difícil mudarmos o mundo, 
pelo menos, faremos a diferença 
por onde passamos.

Outro destaque deste fim de 
2014 é o encerramento da come-
moração dos 50 anos da AECO.  

   A associação ganhou bolo e velas, 
que foram apagadas com a ajuda 
dos vencedores do concurso de 
redação e desenho, na solenidade 
do dia 6 de novembro. Como disse-
mos  em nossa mensagem da pági-
na 8: que venham mais 50 anos!

Antes de 2014 terminar, gostaria 
de agradecer aos que estiveram 
conosco. Como associados, forne-
cedores ou parceiros de qualquer 
momento, todos contribuíram para 
que nosso trabalho fosse cada vez 
melhor. Erramos, aprendemos, 

acertamos e ti-
vemos, graças 
a Deus, mais 
sucesso ainda! 
Aqui, na AECO, 
fizemos muito. 
Trabalhamos 
com afinco, en-
tregando aos 
nossos asso-
ciados muito 
mais do que 
tínhamos pla-
nejado. É hora 

de agradecer aos meus colegas de 
associação a companhia de cada 
um deles, as oportunidades de 
aprendizado aproveitadas, as boas 
parcerias e os amigos feitos. 

Fecha-se um ciclo, abre-se outro

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: Juliana Pizarro

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: 
Partners Comunicação Integrada - (31) 3029-6888

iMPrEssãO: Tamóios Editora Gráfica

tirAgEM: 6.700 exemplares

 um iNCeNtivO à SAúDe
A AECO realizou várias ações de conscientização sobre 

o câncer de mama e de próstata durante o Outubro Rosa 
e o Novembro Azul. No mês de outubro, em especial, a 
associação promoveu um bate-papo aberto ao público 
com o tema O Papel do ginecologista na vida da mulher. 
O evento foi conduzido pela ginecologista, obstetra e 
mastologista Elizabeth Gallo. A AECO também firmou 
parceria com o projeto Mamamiga, que tem como foco a 
prevenção da doença. Por meio de um simulador didáti-
co da mama, que ficará disponível na Casa da AECO até 
outubro de 2015, as associadas podem sentir quais são 
as alterações mamárias possíveis de serem descobertas 
no autoexame. 

veramaria Franco
Presidente da AECO

A dra. Elizabeth Gallo participou de ações 
realizadas pela equipe da AECO

 AeCO ReALizA wORkShOP
No dia 12 de novembro, a equipe da AECO esteve no Ins-

tituto Inhotim, em Brumadinho, para o workshop anual dos 
funcionários. Além da integração dos participantes, o obje-
tivo foi utilizar obras de arte como meio de promover a dis-
cussão do grupo sobre o Plano de Negócios da AECO. Dessa 
forma, a equipe referendou a missão, a visão e os valores 
que nortearão, a partir de agora, a atuação da associação. 
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Funcionários da AECO se reuniram em Inhotim

ilustrAM A CAPA DEstA EDiçãO Os DEsENhOs vENCEDOrEs  
DO 4º CONCursO DE rEDAçãO E DEsENhO:

Na fileira de cima – 6 a 8 anos:

1° lugar: Manuela Aguilar Machado, filha de Eliana Silva Machado 
(DTAV), Santa Luzia – ganhadora do netbook.

2° lugar: Riquelme Farias Feitosa Guimarães, filho de Anderson 
Antunes Guimarães (DTMF), Ibiricatu – ganhador do Playstation 2.

3° lugar: João Otávio Costa Olímpio, filho de Moisés de Souza 
Olímpio (DTAB), Itaverava – ganhador da câmera digital.

Na fileira de baixo – 9 a 11 anos:

1° lugar: Laiane Alves da Silva, filha de Décio Wesley de Souza 
(DTBP), Cristália – ganhadora do Playstation 3.

2° lugar: Mariana do Carmo Sodré de Oliveira, filha de Fernando 
Sodré de Oliveira (DTMP), Senhora do Porto – ganhador do netbook.

3° lugar: Inácio Bertoldo Ribeiro, filho de Júlio César Santos 
Ribeiro (DTBV), Curvelo – ganhador do Playstation 2.

mailto:silvia.aeco@hotmail.com
mailto:silvia.aeco@hotmail.com
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Proteção estendida ao lar

M edo de viajar e deixar 

a casa sozinha, dificul-

dade para consertar 

um eletrodoméstico ou o susto 

causado por um súbito vaza-

mento na cozinha. Não importa 

o tipo de problema, é sempre 

uma dor de cabeça quando algo 

atrapalha a tranquilidade do am-

biente doméstico. Já que é pra-

ticamente impossível controlar 

imprevistos, uma boa solução é 

investir em ações preventivas, 

como o Seguro Residencial.

Essa cobertura, muitas vezes, 

tem sido deixada de lado pelas 

pessoas. Isso porque ainda im-

pera a falsa ideia de que, por 

proteger um bem de alto valor 

como uma casa, o Seguro Resi-

dencial terá preços elevados. 

De acordo com a LSM Corretora, 

esse pensamento é um grande 

mito, principalmente para os as-

sociados da AECO, que têm pre-

ços especiais na contratação do 

serviço. O custo médio das co-

berturas mais importantes varia 

entre R$29 e R$37 mensais, ou 

seja, cerca de R$1 por dia. 

José Carlos, corretor da LSM, 

ressalta que o valor é razoável 

quando se leva em considera-

ção a quantidade de situações a 

que estamos expostos nos dias 

de hoje. “Temos visto muitos si-

nistros, principalmente os rela-

cionados a intempéries da natu-

reza e à variação das condições 

do tempo, como os causados 

por descarga de raios, que cos-

tumam queimar eletrodomésti-

cos”, disse. O seguro ainda conta 

com coberturas contra incêndio 

e explosões, desmoronamento 

e danos a terceiros.

Além de panes elétricas, outro 

problema que tem se tornado 

cada vez mais comum é o rou-

bo nas residências, que sem-

pre deve ser comprovado com 

o Boletim de Ocorrências. José 

Carlos ressaltou a vantagem de 

estar assegurado nesses mo-

mentos: “Para a maioria das pes-

soas, é inviável ter um vigia em 

casa 24 horas por dia. Então, o 

contrato do Seguro Residencial 

é muito importante”. 

Para resolver os incidentes 

com mais facilidade e agilidade, 

a dica é ter sempre guardados 

os manuais de funcionamento 

e as notas fiscais dos produtos, 

documentos que certificam a 

posse dos bens. O corretor tam-

bém esclareceu que a cobertura 

do Seguro Residencial não in-

clui danos a aparelhos portáteis, 

como celulares, tablets e note-

books, nem a objetos que se en-

contram na parte externa da casa. 

É bom lembrar que as apólices 

oferecidas pela AECO, por meio 

da LSM, garantem assistência 

em tempo integral, com o supor-

te de encanadores, chaveiros, vi-

draceiros e outros profissionais 

para reparos emergenciais. Mui-

tas vezes, o grande benefício do 

Seguro Residência é o serviço de 

Assistência 24 Horas, que cobre 

eventuais defeitos em fogões 

(inclusive a gás), geladeiras, má-

quinas de lavar roupa, aparelhos 

telefônicos, micro-ondas, entre 

outros serviços. 

Para saber mais sobre o Se-

guro Residencial oferecido pela 

AECO ou contratar o serviço, en-

tre em contato pelo ramal 2284.

A AECO e o Itaú Seguro Residencial oferecem condições especiais 
para você cuidar do melhor lugar do mundo: a sua casa.

a partir de
R$ 23,99
ao mês.

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. CNPJ: 08.816.067/0001-00.Processo Susep Itaú. Seguro Residencial: 15.414.004.029/2010-56.Marcep Corretora de Seguros S.A. CNPJ: 43.644.285/0001-06.Registro Susep: 10.505.251. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da 
Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Consulte os limites de cobertura e exclusões nas condições gerais disponíveis em www.itau.com.br/seguros/residencial. Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br ou ligue a Central de Atendimento 
Itaú Auto e Residência 3003 1001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 720 1001 (demais localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, exceto feriados. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia.
Se não � car satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. De� ciente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. “Os serviços de assistência serão prestados por empresa terceirizada, 
previamente determinada, distinta da Itaú Seguros de Auto e Residência S.A e com CNPJ próprio.

Com pouco por mês você protege a sua casa contra danos causados por incêndio, queda de raio, 
desmoronamento, conserto de eletrodomésticos, entre outras coberturas. E ainda conta com os serviços
de assistência gratuitos como chaveiro, encanador e  eletricista para te auxiliar no seu dia a dia.

Para mais informações, consulte-nos:

(31) 2551-2284   -   (31) 8611-1781   -   lsmcorretora@ig.com.br

Outras coberturas:
‣ Desentupimento

‣ Retirada de entulhos

‣ Troca de telhas

‣ Limpeza de calhas

‣ Limpeza de caixa d´água

‣ Vigilante

‣ Serviços preventivos variados

‣ Descarte inteligente de eletrônicos e eletrodomésticos

‣ Consultoria sobre projetos ecoeficientes para a residência
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Com os olhos voltados  
para o futuro

CAPA

A consciência da garotada surpreendeu Eneida Magalhães (à 
direita), superintendente operacional da Copasa e uma das juradas:  

“É muito interessante ver como as crianças são mais preocupadas 
do que os adultos com a falta d’água, a preservação do verde e o 

risco de precisar mudar de planeta para sobreviver”.

Jurada do concurso, a artista plástica Yara Tupynambá  
(à esquerda) destacou a grandeza da iniciativa: “O concurso 

estimula a imaginação, o conhecimento e o crescimento 
espiritual. Parabéns à AECO por esse incentivo às crianças”.

V ocê já pensou como será o 
mundo daqui a 50 anos? A 
convite da AECO, as crianças 

e os adolescentes que participaram 
do 4º Concurso AECO de Redação 
e Desenho fizeram uma viagem no 
tempo e imaginaram a vida na Terra 
no ano de 2064. A conclusão que 
eles chegaram foi a de que o futuro 
pode, sim, ser bom, mas tudo de-
penderá do cuidado que teremos 
com o planeta daqui para frente.  

Com o tema Uma viagem ao fu-
turo, a quarta edição do evento foi 
um sucesso. As quatro faixas etá-
rias do concurso totalizaram 705 
inscrições, quase 200 a mais do 
que em 2013. Após uma triagem 
e correções cuidadosas, as reda-
ções e os desenhos passaram por 
um júri especializado, composto 
por 13 pessoas. No dia 7 de no-
vembro, os 12 vencedores foram 
premiados em uma superfesta 

no buffet infantil Luminis Urban 
Play. A AECO também aproveitou 
o encontro para comemorar seus 
50 anos, completados no dia 30 
de novembro, com direito a bolo 
e muita diversão. 

Para essa edição do concurso, a 
AECO ainda preparou uma novi-
dade, que contemplou um maior 
número de crianças e adolescen-
tes. No dia 14 de novembro, a 
associação sorteou três prêmios 

entre os participantes de cada 
um dos oito departamentos da 
Copasa. Os 24 kits de jogos de ta-
buleiro foram entregues na Casa 
da AECO aos convidados de cada 
departamento responsáveis por 
levar os prêmios aos sorteados.

CONfiRA, AO LADO, 
tReChOS DAS ReDAçõeS 
veNCeDORAS!
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“O pior era a falta de um abraço e do calor humano que já não existia, pois a tecnologia  

havia dominado o mundo e ninguém tinha mais tempo para um gostoso bate-papo entre amigos.”
1° lugar: Luciana Faria Parolini, filha de Luís Fernando Parolini (DVGO), Araxá – ganhadora do Xbox 360 

“Ficaríamos em Marte pelos próximos 60 anos enquanto robôs de alta tecnologia ficariam  

na Terra, numa tentativa de reconstituir completamente o planeta.”
2° lugar: Luiza Ribeiro Calicchio, filha de Luiz Vicente Ribeiro Calicchio Filho (SPCA), Belo Horizonte – ganhadora do netbook

“Preciso contar uma coisa para vocês: o Brasil sediou a Copa do Mundo desse ano. Fomos Decacampeões!”
3° lugar: João Pedro Malta da Costa, filho de Carlos Alexandre da Costa (DVCB), Belo Horizonte – ganhador do smartphone

12 A 14 ANOS

“A distribuição de renda no Brasil tornou-se favorável 
devido à expansão de sua economia, assim, os brasi-
leiros podem fazer viagens pelas galáxias com  
a ajuda do Bolsa Espaço.”
1° lugar: Maria Clara Bandeira Pinheiro, filha de José Luiz Pinheiro Sobrinho (DTAR), 
Guidoval – ganhadora do notebook

“O que mais preocupa são as crianças. Cada vez mais, elas se parecem 
cada vez menos com crianças. Já nascem se preocupando, pensando, navegando 
em tecnologias.”
2º lugar: Daniela Scarquette de Souza, filha de Antônio Eduardo de Souza (DTAJ),  
São João Evangelista – ganhadora do tablet

“Por trás desse mundo tecnológico que impressionava qualquer um, havia um plane-
ta que gritava por socorro, já que seu bem mais precioso estava para se esgotar:  
a natureza.”
3º lugar: Júlia Santana de Castro, filha de Eurico Antônio de Castro (DTAB),  
Conselheiro Lafaiete – ganhadora do smartphone

15 A 17 ANOS
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Patrocinado da AECO 
integra seleção de judô

E m 2014, o judoca Douglas Ventura Ama-
ral foi sucesso em várias competições 
realizadas em Minas Gerais e em outros 

estados brasileiros. Sempre com ótimo desem-
penho, o atleta patrocinado da AECO foi convo-
cado para a Seleção Mineira da Federação de 
Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG). 

Entre os dias 5 e 15 de dezembro, Douglas 
participará de uma competição organizada 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em João 
Pessoa, na Paraíba. O evento revela os atletas 
que têm grandes chances de disputar os Jogos 
Olímpicos. A AECO está na torcida para ver mais 
esse reconhecimento do talento do judoca! 

Circuito 27 Voltas teve pódio triplo para a AECO

vitórias coroam o ano 
do ciclismo da AECO

Foram várias as competições dispu-
tadas pela equipe de ciclismo da 
AECO em novembro, mas uma, em 

especial, merece destaque: o Circuito 
27 Voltas. A prova, realizada em Honó-
rio Bicalho, distrito de Nova Lima, foi um 
sucesso para os atletas Armando Lobo e 
Benedito Ferreira (ambos da categoria 
Over 55) e para Alessandro Perdigão (da 
categoria Sub-50). Benedito conquistou 
o 4° lugar, Armando ficou com a meda-
lha de prata e Alessandro foi o grande 
campeão da prova. 

Os resultados são frutos da dedi-
cação constante dos atletas ao longo 

do ano. Alessandro, por exemplo, par-
ticipou de 14 provas em 2014, con-
quistando medalha de ouro em cinco 
delas e ficando entre os primeiros lu-
gares em todos os torneios. 

Outra prova de destaque da equipe 
em novembro foi a Survivor Trip Trail – 
Golden Stage, em Ouro Preto. A compe-
tição é voltada para atletas experientes 
e conta com um percurso de 60km, con-
siderado de grande exigência técnica 
e física. Welington Vilela, que também 
compõe a equipe AECO de Ciclismo, al-
cançou a 13ª colocação nesse torneio.

eSPORteS
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oColhendo os frutos do 
incentivo ao esporte
Aequipe de vôlei de Montes Cla-

ros foi outro grande nome do 
esporte da AECO neste ano. Com 

muito empenho, o time conquistou o 
Torneio Max-Min Clube e o tetracam-
peonato da fase municipal dos Jogos 
do Sesi. O reconhecimento dos atletas 
ganhou ainda mais força com o terceiro 
lugar na fase estadual dos Jogos da In-
dústria, promovido pelo Sesi em Juiz de 
Fora, no mês de novembro. 

Para conseguir tantas vitórias, o time 
contou com o reforço de dois atletas de 
Janaúba, André e Vildemar, e o apoio do 
treinador Charles Veloso, profissional 
responsável pela elevação da qualidade 
técnica e pela motivação dos atletas. O 
jogador Leandro Saraiva falou sobre a 
boa fase: "Esperamos trazer mais títu-
los para nossa coleção, coroando assim 
nossa rica parceria com a AECO, a quem 
somos imensamente gratos". 

Equipe comemora conquistas de 2014
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Associados têm descontos  
na hora de abastecer

A AECO firmou mais um con-
vênio que trará importan-
tes vantagens aos associa-

dos. Quem abastecer em uma das 
unidades da rede de postos AEL 
ganhará descontos que podem 

chegar a 11% sobre os preços da 
gasolina comum, do etanol e do 
diesel. Para aproveitar o benefício, 
o associado só precisa apresentar 
no estabelecimento a carteirinha 
da AECO e um documento de 

identificação com foto. O paga-
mento também pode ser feito por 
meio do cartão AECO ECX Card, 
com parcelamento em até cinco 
vezes sem juros. 

PARQUE DO AVESTRUZ HOTEL FAZENDA
Desconto de 12% na tarifa balcão, em qualquer 

unidade habitacional do hotel.

(31) 3544-9750
www.parquedoavestruz.com.br

SESI BETIM 
Rua Bela Vista, nº 220 – Bairro Chácara 

NOvOS 
CONvêNiOS

EsMErAlDAs

BEtiM

BElO hOriZONtE

DiviNÓPOlis

HOSPEDAGEM E LAZER

LAZER

ENSINO FUNDAMENTAL

CLUBE SESI DIVINÓPOLIS
Rua Pratápolis, nº 2 – Bairro Bom Pastor 

LAZER

meLhORiAS / NOvOS CONvêNiOS

Postos participantes:

» Posto Miragem: Av. Presidente Carlos Luz, 638 – Caiçara – BH

» Posto são José: R. Rio Grande do Norte, 1.204 – Funcionários – BH

» Posto Mg: R. Lagoa da Prata, 415 – Nova Suíça – BH

» Posto Jardim: R. Guarujá, 20 – Nova Suíça – BH

» Posto Baísa: Av. João César de Oliveira, 2.450 – Eldorado – Contagem

» Posto Oásis: Via Expressa de Contagem, 2.600 – Cinco – Contagem

» Posto grand Prix: Via Expressa de Contagem, 3.100 – Cinco – Contagem

CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO DO SABER
Desconto de 16% no valor da mensalidade e de 50% 

na taxa de matrícula anual.

Rua Rafael Magalhães, nº 158 – Bairro Santo Antônio
(31) 2512-9644

www.espacodosaberbh.com.br
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