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Notas

iNstituCiONAL

Os últimos meses foram marca-
dos por grandes eventos espor-
tivos e sociais no calendário da 
Associação. Pessoalmente, foi um 
prazer acompanhar em Teófilo 
Otoni o 2º Joia (Jogos do Interior 
da AECO) e testemunhar toda a 
emoção e a união proporcionadas 
pelo torneio. 

A disputada final do XXI Cam-
peonato de Futebol de Campo 
da AECO também mobilizou 
associados e suas famílias no 
nosso Clube Recreativo, em Belo 
Horizonte – espaço que, algumas 
semanas depois, também serviu 
de palco para nossa tradicional 
Festa das Crianças.

Além desses acontecimentos, 
festas juninas e celebrações às 
nossas crianças foram realizadas 
pelo estado, com o apoio da verba 
repassada aos distritos pela As-
sociação. E enquanto o Jornal da 
AECO é fechado, nos preparamos 
para a cerimônia de entrega de 

prêmios do 5º Concurso de Re-
dação e Desenho. Esta edição nos 
orgulhou muito pelas mais de 400 
inscrições vindas de cada canto de 
Minas Gerais.

Assim, é em nome da diretoria da 
AECO que agradeço a participação 
de todos vocês em nossos projetos. 
Esse envolvimento garante o suces-
so de nossas ações e nos dá forças 

na missão de promover a qualidade 
de vida e o bem-estar de nossos as-
sociados e suas famílias. 

Boa leitura!

O sucesso da AECO  
é de todos nós

Paulo Jorge da Costa
Presidente da AECO
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 AeCO NA siPAt

A AECO marcou presença na 1º SIPAT Itine-
rante BH/RMBH 2015, realizada entre agosto 
e setembro em diversos pontos da região me-
tropolitana. A Associação disponibilizou um 
estande para tirar dúvidas dos associados e 
distribuiu brindes, por meio de gincanas, com 
perguntas sobre o dia a dia da AECO.

 JuNtOs CONtRA O CâNCeR

Mais uma vez, a AECO, em parceria com a COPA-
SA, se uniu aos associados na luta pela prevenção 
do câncer de mama e de próstata. Aproveitando 
o clima do Outubro Rosa e do Novembro Azul, os 
associados puderam conferir informações valio-
sas sobre as doenças. Além de folhetos sobre os 
temas, foram divulgadas informações no site da 
AECO e na palestra realizada pelo Instituto Mário 
Penna, no auditório da COPASA.

  CONCuRsO AeCO CheGA AO Fim

Com inscrições encerradas no dia 10 de se-
tembro, o 5º Concurso AECO de Redação e De-
senho, com o tema A Liga dos Guardiões da Água, 
chega à fase final.

Após serem triados e catalogados, os mais de 
400 trabalhos inscritos foram encaminhados ao 
júri técnico. Na categoria desenho, a Maison Es-
cola de Artes definiu os 30 melhores de cada fai-
xa etária, enquanto na categoria redação, a corre-
ção dos textos foi feita pela equipe do Núcleo de 
Estudos Orientados (NEO). 

Um júri final definiu os grandes vencedores, e 
os nomes foram revelados na festa de premia-
ção realizada em 
novembro, na Casa 
da AECO. Acesse o 
site www.aeco.com.
br para conhecer os 
ganhadores e ver as 
fotos da entrega dos 
prêmios. 

“em NOme DA 
DiRetORiA DA  

AeCO, AGRADeçO  
A PARtiCiPAçãO  

De tODOs  
vOCês em NOssOs 

PROJetOs.”
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 Seguro de Motos é novidade  
para associados

Dúvidas sobre  
a Assistência Funeral? ?? ?

? ?

AAECO acaba de 
disponibilizar mais 
uma opção para 

quem quer escolher a me-
lhor forma de proteger 
seus bens. O  Seguro de 
Motos passou a compor 

Muitos associados e seus familiares têm tido dúvidas sobre o 
seguro de Assistência Funeral. Veja algumas dicas importantes 
antes de acionar a cobertura: 

a cartela de apólices da 
Associação, oferecida por 
meio da LSM Corretora, 
após a detecção de uma 
demanda significativa dos 
associados pelo serviço.

“Vínhamos recebendo 

muitos pedidos por esse 
tipo de seguro. Percebe-
mos que o número de mo-
tos aumentou no estacio-
namento da COPASA. Ou 
seja, muitos associados es-
tão optando por esse meio 
de transporte, por ser mais 
rápido e econômico”, ex-
plica o corretor José Car-
los. A constatação mostra 
uma tendência do mer-
cado nacional. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
a frota de motocicletas no 
Brasil cresceu 247,1% en-
tre 2008 e 2013.

O valor dos seguros 
de motos também tem 
chamado atenção. Além 
do preço diferenciado, a 
AECO oferece as mesmas 

facilidades do Seguro de 
Automóveis, que inclui o 
parcelamento da apólice 
em até 10 vezes sem ju-
ros e a extensão das van-
tagens para pais, filhos e 
cônjuges.

A cobertura dá direito 
à assistência 24 horas, 
reboque e auxílio em 
caso de pane mecâni-
ca, reboque em caso de 
pane seca, hospedagem, 
remoção médica e trans-
porte do veículo para 
recuperação. Para mais 
informações, os inte-
ressados podem entrar 
em contato com a LSM 
Corretora pelo telefone 
2551-2284 ou acessar o 
site www.aeco.com.br. 

 Faça a solicitação do atendimento pelo telefone  
0800-707-5050, que funciona 24 horas por dia.

Informe o nome completo e o CPF da pessoa  
que faleceu.

 Envie uma cópia da certidão de óbito para que a 
AECO reduza o valor cobrado no contracheque do 
mês subsequente ao falecimento.

 Após completarem 21 anos ou 24, se universitá-
rios, os filhos dos associados perdem o direito à 
cobertura automática do seguro. Então, é neces-
sário fazer suas inclusões como agregados, de 
acordo com as condições gerais da apólice.

Confira se o cadastro de seus agregados está correto 
pelos ramais 1749 e 2225 – Setor de Seguros.
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Dia das Crianças  
com festa na floresta

CAPA

Leão, girafa, 
elefante, ze-
bra... Neste 

ano, a bicharada 
tomou conta da 

Festa das Crianças 
2015. Meninos e 

meninas se aventu-
raram no cenário preparado 
pela AECO, em parceria com a COPA-
SA, no qual a preservação da nature-
za foi o foco. A festa foi um grande 
sucesso de público, com mais de 4 
mil participantes, e um dia de mui-
tas brincadeiras, do jeitinho que 
toda criança gosta.

Da decoração colorida e repleta 
de animais aos brinquedos infláveis, 
que também seguiram o tema, tudo 
foi pensado para encher os olhos da 
garotada. E os pequenos entraram no 
clima. De um lado a outro da festa, o 
que se viu foram crianças com más-
caras ou belas pinturas de rosto que 
lembravam os animais. 

“O que mais gostei foi da minha es-
pada de balão e da girafa. Adoro gira-
fas por causa do pescoção”, exclamou 
Vinícius, de 6 anos, filho do associado 
Fabrício Alexandre (DVME). O garo-
to foi um dos que se empenhou na 
brincadeira de encontrar o gorila, que 
“sumiu” no início da festa e, depois, 
reapareceu para participar da tão es-
perada gincana.

Esposa do associado Tiago Talma 
(DVML – Ipatinga) e mãe de Rodrigo, 
de 3 anos, Roberta Lopes fez questão 
de ir à festa grávida de 3 meses. “A 
gente sempre vem e se surpreende 
com o tema. Nesta edição, ainda tem 
muita fartura de comida e brinquedos. 
Está tudo muito bom”, disse.

Programação especial
Para refrescar o calorão, ninguém 

dispensou o banho de piscina. As 
crianças aproveitaram 
o dia de sol para brin-
car na água, com di-
reito à lambaeróbica. 
A festa ainda contou 
com o Espaço Baby, 
dedicado aos pe-
queninos. 

Uma das novida-
des foi a adaptação 
do grande palco 
montado no grama-
do do campo de fu-
tebol. Um tablado 
mais baixo recebeu 
apresentações de 
teatro, aproximan-
do ainda mais as 
crianças das histó-
rias encenadas. Até 
uma versão para te-

atro do filme Frozen fez parte da pro-
gramação. 

As gêmeas Talita e Ana Luiza, de 7 
anos, filhas de Moisés Sousa da Silva 
(DPOE), não pararam de se divertir. 
“Adoramos os brinquedos e nadar na 
piscina. Está calor! E também gosta-
mos da apresentação da Elsa”, desta-
caram as meninas, fãs do filme Frozen. 

Vinícius se divertiu com a máscara 
do seu animal preferido: a girafa

Fo
to

s:
 S

ílv
ia

 E
sp

es
ch

it

 A encenação do filme Frozen  
chamou a atenção  das crianças
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Família COPASA
O presidente da AECO, Paulo Costa, 

falou sobre a tradição da Festa das 
Crianças. “É um momento de alegria 
para os filhos dos associados, prin-
cipalmente das áreas operacionais. 
Pessoalmente, é uma satisfação ver a 
alegria no semblante de cada criança 
neste dia. Por isso, fazemos todos os 

esforços para que todos aproveitem ao 
máximo a festa”, ressaltou.

Para Maria de Lourdes, diretora su-
perintendente da Associação, a festa é 
uma oportunidade de promover encon-
tros: “É uma confraternização importan-
te, tanto que registramos recorde de pú-
blico. Esperamos que seja assim a cada 
comemoração”. A diretora Jeane Kátia 
enfatizou a parceria com a COPASA para 

o sucesso desta edição. “Na festa, há 
uma doação, uma entrega especial da 
AECO e da COPASA para todos.”

A integração dos associados e de 
suas famílias é um dos pontos-chave 
do evento, de acordo com o diretor de 
meio ambiente e recursos hídricos da 
COPASA, Bruno do Carmo Silva. “Nossa 
empresa é uma família, e isso começa 
pela criação dos filhos e pelas próprias 
crianças. É importante termos uma fes-
ta desse jeito, trazendo todos para se 
divertirem e fazendo com que os em-
pregados tenham uma família mais feliz 
e, consequentemente, uma produção 
mais agradável na COPASA”, afirmou.

Marcos Coutinho, da SPIN, represen-
tou a DGC em nome do diretor de ges-
tão coorporativa da companhia, Fran-
cisco Cançado. Patrícia Leão, chefe de 
gabinete da Presidência e representan-
te da diretora-presidente, Sinara Mei-
reles, falou sobre a relevância do tema 
trabalhado na festa deste ano: “É muito 
louvável essa ideia, que tem muito a ver 
com a questão da sustentabilidade”.

CAPA

Os diretores Jeane Kátia, da AECO; Bruno do Carmo, da COPASA;  
Maria de Lourdes, da AECO; e Paulo Costa, presidente da Associação

As gêmeas Talita e Ana Luiza  
aproveitaram o passeio com os pais

Uma das atrações mais animadas  
foi a lambaeróbica na piscina

O associado Tiago e sua esposa Roberta  
passaram o dia com o pequeno Rodrigo A garotada curtiu cada momento da festa
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2º Joia é sucesso 

U m dos eventos esportivos mais aguar-
dados do interior, o 2º Joia (Jogos do 
Interior da AECO) foi realizado em Te-

ófilo Otoni nos dias 22 e 23 de agosto. O tor-
neio contou com a presença do presidente da 
AECO, Paulo Costa, e do assistente de benefí-
cios, Vander de Paula. 

O evento reuniu cerca de 160 participantes 
associados, vindos de Teófilo Otoni (DTBM), 
Diamantina (DTAJ), Almenara (DTBJ) e Sali-
nas (DTBP). As disputas foram nas modalida-
des de futebol society, futsal, vôlei, truco e 
buraco. Veja a galeria de fotos completa em  
www.aeco.com.br.

E m setembro, chegou ao fim 
mais uma edição do Campe-
onato de Futebol de Campo, 

realizado no Clube Recreativo da 
AECO, em Belo Horizonte. Após 

uma final emocionante, que con-
tou com a presença do presidente 
Paulo Costa, as equipes Miramar 
e Spin Futebol Clube venceram o 
campeonato pelas séries A e Sê-

nior, respectivamente. Ao todo, o 
torneio reuniu mais de 300 parti-
cipantes, entre associados e co-
missão técnica.

sÉRiE A

Campeão: Miramar
Vice-campeão: Mocambeiro F.C
terceiro lugar: Santa Luzia & CIA
Equipe mais disciplinada: 5.S
goleiro menos vazado: Luiz Henrique  
(Santa Luzia & CIA)
Artilheiro: Robson Silva (5.S)
Destaque da partida final: Wemerson  
Rodrigues (Miramar)

sÊniOR

Campeão: Spin Futebol Clube
Vice-campeão: Santará Santa Luzia Forever
terceiro lugar: Discon
Equipe mais disciplinada: Spin Futebol Clube
goleiro menos vazado: Wellington Tomas (San-
tará Santa Luzia)
Artilheiro: Carlos Eduardo (Betinaço)
Destaque da partida final: Nilo Renato (Spin 
Futebol Clube)

Campeonato de Futebol de Campo
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Miramar  Spin Futebol Clube

Associados comemoram participação no 2º Joia 

Foto: Divulgação
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Associadas estiveram na Lagoa Seca, no Belvedere,  
onde aconteceu a competição 

A AECO participou de mais uma 
edição da Corrida Encontro 
Delas, exclusiva para o público 

feminino. A atleta patrocinada pela 
AECO, Fidelande Xavier Oliveira (DVTE 
– ETE Arrudas), participou da prova 

com destaque. Ela subiu duas vezes ao 
pódio: pelo 5º lugar geral e pelo 1º lu-
gar na categoria de 25 a 34 anos.

Outra participação da equipe AECO 
foi na Night Run, prova noturna reali-
zada no dia 18 de outubro, na Pampu-

lha. Cerca de 150 associados se ins-
creveram, e Fidelande teve mais um 
destaque, levando o 2º lugar em sua 
categoria.

O atleta Douglas Ventu-
ra Amaral, patrocinado 
pela AECO no judô, par-

ticipou do Torneio Sainsbury’s 
2015 School Games, em Man-
chester, Inglaterra. O evento, 
realizado em setembro, é um 
dos maiores do mundo e tem 

caráter multiesportivo, contan-
do com 12 modalidades olím-
picas e 10 paraolímpicas. 

Douglas competiu na catego-
ria 60 kg (até 18 anos) com os 
melhores atletas da Inglaterra, 
Escócia e Irlanda, e conquistou 
a medalha de prata. 

O associado Ângelo Paiva 
Gomes (DVAR), patrocinado 
pela AECO no ciclismo, 

alcançou um desafio pessoal no 
Caminho da Fé. Durante oito dias 
de setembro, ele percorreu 409 km 
de bicicleta, saindo de Mococa (SP) 
e chegando em Aparecida (SP).

As corridas continuam 

Prata na Inglaterra

Fé e superação

esPORtes
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Ângelo comemorou a chegada em Aparecida (SP)

Douglas levou à sede da AECO a medalha 
conquistada na Inglaterra 

Foto: Divulgação
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PITÁGORAS
Desconto de 10% na mensalidade.

telefone: 31 2111 2135 
Av. Prudente de Morais, 1.602 -  
Santo Antônio

EDuCAçãO inFAntil ▪

ESCOLA VILA VERDE
Descontos de 15% para alunos do 
integral (manhã e tarde) e de 10% 
para alunos do meio período (ma-
nhã ou tarde). Taxas extras e aulas 
especializadas não estão incluídas.

telefone: 31 3222 5454 
R. Teixeira de Freitas, 594 -  
Santo Antônio

EsCOlA DE iDiOMAs ▪

BLUE BELL 
Descontos de 25% para aulas em 
turma e de 10% para aulas indivi-
duais. 

telefone: 31 3221 4634 
R. São Domingos do Prata, 390 - 
Santo Antônio

Desconto de 2% sobre o preço de bal-
cão do Dólar e do Euro (turismo)  
do momento. 
*Delivery: consulte disponibilidade para a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

telefone: 31 2531 7303 (Jacques) 
R. Fernandes Tourinho, 929 -  
Funcionários

EnsinOs MÉDiO E suPERiOR

COTEMIG
Desconto de 23% na mensalidade do 
curso de nível médio para o turno da 
tarde, nas duas unidades. E desconto de 
20% no valor da mensalidade de todos 
os curso oferecidos pela Faculdade.

telefone: 31 3313 6500 / 3236 8400 
Bairros Barroca e Floresta

FEAMIG 
Descontos de 10% no turno da  
manhã, de 20% no turno da noite  
e de 5% na pós-graduação.

telefone: 31 3372 3703 
R. Aquiles Lobo, 524 - Floresta 
R. Gastão Bráulio dos Santos, 837 - 
Gameleira

U m dos serviços mais utilizados pelo associado 
AECO está de cara nova. A rede de parceiros que 
há mais de 10 anos reúne convênios para com-

pras direto no mercado acaba de passar por uma com-
pleta reformulação. As mudanças começam pelo nome 
Colmeia – um símbolo de trabalho em equipe e coope-
ração. 

Nesse processo, os convênios pré-existentes foram 
reavaliados e renegociados, tendo a oferta de melhores 
produtos e serviços, com descontos e facilidades espe-
ciais para o associado.  “Fizemos um estudo de todos 

os parceiros atuais e de alguns novos para construirmos 
uma rede bem direcionada e classificada”, explicou o 
presidente da AECO, Paulo Costa.

Na relação entre os associados e os prestadores de 
serviço, todos saem ganhando. A Colmeia torna mais 
prática, ágil e fácil a vida dos associados, ao mesmo 
tempo em que otimiza os negócios das empresas lo-
cais, como faculdades, academias, escolas de línguas 
e turismo. Para ter direito aos descontos, é só apre-
sentar o Cartão de Identificação AECO diretamente no 
local credenciado.

Acompanhe as novidades em www.aeco.com.br/colmeia.
Indique estabelecimentos de sua cidade pelo e-mail aeco@copasa.com.br.

Associados ganham  
nova rede de facilidades 

COLmeiA

NOvOs CONvêNiOs 

BElO hORizOntE

ACADEMIA 

BH SPORT FITNESS
Desconto de 15% em  
qualquer plano da academia.

telefone: 31 3283 5348 
R. Euclásio, 525 - Santa Efigênia

AutOMÓVEis 

MINAS FRANCE (RENAULT)
Descontos especiais sobre  
tabela vigente.

telefone: 31 2101 5062 
Av. Presidente Antônio Carlos, 
7.951 - São Luís

COtAçãO MOEDA EstRAngEiRA

BEXS CORRETORA


