
PÁG. 8 
 Interior celebra  

o Dia das Mulheres

PÁG. 5 
 Marcionílio resgata  

histórias da AECO 

PÁG. 4 
Saiba como envelhecer  

de bem com a vida
JORNAL DA

N° 25 - MARçO/AbRiL DE 2014 
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COPASA,

DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E PATROCINADAS
www.aecopasa.com.br

AECO

SELO COMEMORAtivO 
MARCA EvOLuçãO DE 
CiNCO DéCADAS DA AECO 

PÁG. 3

O Jornal da AECO é impresso em papel certificado FSC, com garantia de manejo florestal responsável, pela gráfica Tamóios.



JORNAL DA AECO N° 25 - MARçO/AbRiL DE 20142 3

Notas

iNStituCiONAL

Veramaria Franco
Presidente da AECO

Desde sempre, as pessoas pro-
curam formas de prever os maus 
momentos para se livrar deles ou 
para mudar o destino em busca 
da felicidade. Das necessidades 
coletivas aos anseios pessoais, 
o porvir pode ser bisbilhotado 
de diversas formas. Há quem, 
dotado de um sexto sentido ou 
intuição apurada, prevê o futu-
ro por meio de cartas, bolas de 
cristal etc. Outros são chamados 
de profetas, como Nostradamus, 
mas este, em especial, nos dei-
xou textos tão intrincados quan-
to suas interpretações. De certa 
forma, o gênio do Renascimento, 
Leonardo da Vinci, fez muitas 
previsões. Misturando arte e in-
ventividade, ele antecipou em 
desenhos e protótipos os atuais 
helicópteros, canhões e tanques. 

O certo é que o homem con-
tinua tão obcecado pelo futuro 
que já investe na possibilidade 
de um dia poder visitá-lo. Essa 
conversa a respeito do futuro é, a 
propósito, assunto da 4ª edição 
do Concurso de Redação e Dese-
nho da AECO, que será lançado 
em breve. E o tema deste ano, 
Uma Viagem ao Futuro, foi es-
colhido em função dos 50 anos 
da Associação. Datas redondas 
assim sempre nos fazem refl etir 
sobre o passado. E como ele não 
tem volta, somente nos resta o 
futuro como margem de mano-

bra. Assim, colocamos esse tema 
para que os jovens, sempre tão 
focados no aqui e agora, ideali-
zassem a vida daqui a 50 anos. 

Especulando sobre o assunto 
na internet, descobri coisas do 
“arco da velha”. Um exemplo fo-
ram as previsões do engenheiro 
americano John Watkins, feitas 
em 1900, a respeito da tecno-
logia do ano 2000. Entre outras 
coisas, ele imaginou que o ho-
mem poderia ver todo o mundo 
através de câmeras conectadas 
eletricamente a telas, antecipan-
do o surgimento da televisão. 
Para ele, no ano 2000, um mari-
do no meio do Atlântico seria ca-
paz de conversar com sua esposa 
em Chicago. Vale lembrar que o 
celular só surgiu em 1947. Outra 
previsão que deu certo foi a de 
que os trens chegariam a atingir 
241km/h, velocidade compará-
vel à dos trens-bala, surgidos em 
1964, no Japão.

Perante tanta especulação, 
aguardo ansiosamente o que nos-
sos participantes nos colocarão 
sobre o futuro. No mais, esta edi-
ção do jornal destaca o aniversá-
rio de 50 anos da AECO e também 
uma entrevista com um de nossos 
ex-diretores, o Marcionílio, que 
registra mais um período da his-
tória da Associação. Boa leitura!

À espera do futuro

  LSM CORREtORA tEM
 NOvOS tELEfONES

Veja como é fácil entrar em contato com nossa equi-
pe de seguros da LSM Corretora:

Auto e Residência
Rafael  Staccioli: (31) 2555 - 8062  
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eduardo.aeco@gmail.com
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(31) 2551 2284 - lsmcorretora@ig.com.br
José Carlos Braga: (31) 8611 - 1781 
jose.carlos@copasa.com.br
Alexandre Setubal: (31) 9942 - 3961  
alexandre.setubal@copasa.com.br
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  EStÁ CHEGANDO O DiA 
DO tRAbALHADOR

Com a proximidade do mês de maio, aumenta a ex-
pectativa para um dos momentos mais aguardados do 
calendário da AECO: as festas do Dia do Trabalhador. As 
localidades que confi rmaram a comemoração recebe-
ram verba extra da AECO (15% sobre o valor da verba 
anual da representação), com pagamentos via cartão 
corporativo. As representações que celebrarão a data 
terão suas melhores fotos publicadas na próxima edi-
ção do Jornal da AECO.

 CuRSO tOKiO MARiNE NA AECO
No dia 25 de março, a Associação recebeu, na 

Casa da AECO, o gerente regional de Vida (MG) da 
Tokio Marine, Sérgio Canesso. O objetivo da visi-
ta foi um treinamento de seguro de pessoas, que 
buscou aprofundar o conhecimento de nossa equi-
pe sobre as apólices oferecidas atualmente pela 
AECO. Ações como esse curso têm proporcionado 
um atendimento cada vez melhor e mais persona-
lizado para os associados.

Sílvia Espeschit

Equipes da AECO e da LSM participam 
do curso da Tokio Marine
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Maturidade comemorada  
com visual novo
Chegar aos 50 anos tem 

suas vantagens. No auge 
da sabedoria, da confian-

ça no negócio e da percepção 
diferenciada do mundo, as ins-
tituições têm nesse momento 
a oportunidade de olhar para 
trás e celebrar os resultados do 
trabalho feito em longo prazo. 
A AECO está vivenciando exata-
mente essa fase. Ao completar 
cinco décadas neste ano, a Asso-
ciação comemora sua maturida-
de, ressaltando seu principal le-
gado: a promoção da qualidade 
de vida dos associados.

Essa ideia está presente no selo 
comemorativo dos 50 anos da 
AECO, que ilustrará todas as 
peças gráficas da Associação 
em 2014. Criada como uma ex-
tensão do logotipo da entidade, 
a nova marca é composta por 

Os funcionários da sede da 
AECO e da LSM tiveram a opor-
tunidade de conhecer, em pri-
meira mão, a marca comemo-
rativa dos 50 anos. No fim de 
março, a presidente Veramaria 
Franco apresentou o novo selo a 
toda equipe. “Essa é a marca de 
um trabalho feito por todos vo-
cês. Mostramos a maturidade da 
Associação e o profissionalismo 
a que estamos chegando. Que 
a AECO possa continuar seguin-
do com estabilidade financeira 
e profissionais bem preparados 
para cada atividade”, ressaltou.

Selo é lançado “em casa”

Chuva de oportunidades. Crédito Consignado é na Financeira Alfa.

Entre em contato e saiba como aproveitar essas oportunidades.
Belo Horizonte: Av. Álvares Cabral, 1.835 – Lourdes - (31) 3299-9621 – 3299-9603
Ipatinga: (31) 3822-9239 – 3822-2732

TAXAS
ESPECIAIS

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO

PRAZOS
DIFERENCIADOS SEGURANÇA

NA OPERAÇÃO

Sujeito a análise cadastral, aprovação de crédito e margem consignável disponível.  O CET – Custo Efetivo Total será apresentado pela Alfa na ocasião da contratação. Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso. SAC: 0800 725 0044 – e-mail: sacfinanceiraalfa@alfanet.com.br  /
Ouvidoria: 0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br. Exclusivo para deficientes auditivos: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140.

O vídeo de apresentação do 
selo recebeu aplausos da equi-
pe e bottons comemorativos 
foram distribuídos. As ações 
mostraram que as estratégias 
da celebração dessas cinco dé-
cadas estão no caminho certo, 
já que a meta é provocar, nos 40 
mil associados e dependentes, 
a sensação de unidade e per-
tencimento à AECO. “Queremos 
fazer da evolução da Associação 
um objetivo para todos nós”, 
afirmou Veramaria. Segundo a 
presidente, a data é uma grande 
oportunidade para sensibilizar 
os empregados da Copasa a se 
orgulharem de fazer parte do 
quadro de associados da AECO. 

Equipe da AECO e da LSM comemoram o lançamento do selo de 50 anos

cinco estrelas. Além de simbo-
lizarem cada década, elas repre-
sentam as áreas prioritárias de 
atuação da AECO: esporte, bem-
-estar, lazer, cultura e proteção  
à família. 

De acordo com o publicitá-
rio César Mendes, da Fosfato 
Comunicação Digital, agência 
responsável pela elaboração 
do selo, o maior desafio desse 
trabalho foi produzir uma peça 
inovadora sem perder as carac-
terísticas da marca tradicional 
da AECO. “Tivemos o cuida-
do de comunicar a seriedade 
do momento que a AECO está 
passando, demonstrando, ao 
mesmo tempo, que a Associa-
ção mantém um espírito jovem 
e antenado com as demandas 
atuais dos associados”, disse. 

Foto: Ana Carolina Bicalho
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Para viver mais,  
invista na felicidade

E xiste uma fórmula para a 
longevidade? Especialis-
tas são unânimes ao afir-

mar que há aspectos ainda mais 
determinantes para se envelhe-
cer com qualidade de vida do 
que exclusivamente os cuida-
dos com a saúde. E grande parte 
deles está ligada à felicidade e 
ao bem-estar de uma rotina ati-
va. 

Estudos mostram que cerca de 
25% do envelhecimento hu-
mano é ditado por fatores gené-
ticos e hereditários, enquanto 
75% depende do estilo de vida 
e das escolhas de cada um. Em 
outras palavras, apesar de con-
tinuar sendo importante manter 
corpo e mente sãos, a persona-
lidade de uma pessoa e o que 
acontece a seu redor têm gran-
de influência na longevidade.  

Aos 66 anos, Vander de Paula 
Leite, aposentado da Copasa, 
curte a “melhor idade” sem 
medo de ser feliz. Depois de se 
desligar da empresa, ele entrou 
para aulas de dança, começou 
a namorar, iniciou um trabalho 
voluntário e fez várias viagens 

pelo Brasil e pelo mundo. “Eu 
trabalhava demais e era muito 
severo com minha vida. Após 
37 anos de trabalho, próximo 
de me aposentar, eu estava com 
apenas 51 anos. Então, me pre-
parei de todas as formas para 
esse momento, tanto financeira-
mente quanto espiritualmente 
e psicologicamente”, conta. 

Hoje, Vander programa sua ro-
tina de acordo com o que lhe 
proporciona tranquilidade e 
bem-estar, o que reflete em sua 
saúde. “Era um sonho chegar 
aos 60 assim. Costumo dizer 
que não quero fazer nada do 
que fazia antes, mas quero fazer 
tudo o que não podia”, ressalta.  
Para ele, chegar a esse ideal só 
foi possível com planejamento. 
E é esse o segredo da conquista 
da qualidade de vida, segundo a 
coordenadora do Programa de 
Preparação para Aposentadoria 
da Copasa, Soraya Chaves: “É 
preciso ter sempre um sonho, 
um projeto, um novo objetivo, 
mesmo que seja o de não fazer 
nada. Para isso, é importante o 
planejamento, principalmente 
financeiro e familiar”. 

AECO 50 ANOS

O tempo não para 

Planejar o futuro não é a única 
forma de se chegar à longevida-
de. Ter bom humor, autoestima, 
autoeficiência e uma dose de 
otimismo também são determi-
nantes, além de fazer atividades 
que dão prazer. O aposentado e 
patrocinado da AECO no ciclis-
mo, Benedito Ferreira Rocha, 63, 
optou por continuar trabalhando 
como consultor sobre tratamento 
de água. Hoje, atuando por conta 
própria, ele faz seus horários e 
não se deixa cair em rotinas.  

Além do trabalho, Benedito é 
amante do esporte. Praticante 
de atletismo e ciclismo quan-
do ainda estava na Copasa, o 
aposentado mantém o apoio 
da AECO e participa de vários 
campeonatos de bicicleta. “Não 
vejo o tempo passar porque não 
sinto que ele passa. A rotina do 
esporte está sempre renovando 
o corpo e a mente”, afirma. O 
aposentado revela que, para ele, 
envelhecer bem só é possível 
quando se faz de tudo de forma 

regrada, equilibrando a vida so-
cial com as outras atividades. 

Benedito ainda dá outras dicas 
para se manter a longevidade. 
“Acho importante não abando-
nar as atividades intelectuais. 
No meu caso, algumas estão 
ligadas ao trabalho, já que de-
pendo de constantes estudos e 
atualizações, mas leitura, teatro 
e cinema são sempre boas op-
ções. Também recomendo ações 
filantrópicas e participação em 
ONGs”, conclui. 

Vander e a namorada Deysa Zaulli, aposentados da Copasa, 
planejam as viagens de seus sonhos, como esta para a Rússia

Para chegar bem  
à terceira idade:

· Preserve a autoestima
·  Mantenha uma rede  
de amigos
·  Aprenda coisas novas
·   Seja otimista,  

mas sem exagero
· Planeje sua vida
·  Encare a vida com  
bom humor
·  Movimente o corpo
· Trabalhe a mente
· Alimente o espírito
· Continue trabalhando
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Benedito trabalha, hoje, por conta própria  
e continua praticando o ciclismo
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AECO 50 ANOS

Com a alma e o coração 
voltados para o social

D esde 1977, o analista financeiro da Superintendência Finan-
ceira, José Marcionílio Soares Miranda, vive o universo Copasa 
com a missão de cumprir, com excelência, as funções e metas 

que surgem em sua trajetória. Ex-diretor-superintendente da AECO 
por 17 anos, Marcionílio pôde participar de momentos importan-

tes, como a separação da AECO da Divisão de Benefícios da Copasa 
(DVBN). Em entrevista ao Jornal da AECO, ele conta como foi presen-
ciar os primeiros anos do surgimento da Associação, tornando-se, mais 
tarde, um dos membros que ocupou por mais tempo o cargo de diretor.

Jornal da AECO: A AECO está 
completando 50 anos, e o se-
nhor acompanhou boa parte 
dessa história. Como analisa a 
trajetória da Associação? 

José Marcionílio:  Entrei para a 
Copasa em janeiro de 1977, na 
Superintendência de Recursos 
Humanos. Na época, a Associa-
ção estava surgindo e, desde 
então, era a responsável pela 
gestão de benefícios da Copa-
sa. Com o Planasa [Plano Nacio-
nal de Saneamento], a empresa 
se viu obrigada a criar a Divisão 
de Benefícios. E a Associação 
seguiu o rumo dela, cuidando 
da parte social, do lazer e da 
recreação.

JA: O senhor foi diretor-supe-
rintendente da AECO de 1990 
a 2007. Quais são suas prin-
cipais lembranças de tantos 
anos na Associação?

JM: Como o forte da AECO 
sempre foi a recreação, o lazer 
e o esporte, nós promovíamos 
os campeonatos de futebol, 
que existem até hoje. Na épo-
ca, trazíamos as unidades do 
interior. Chegaram a vir times 
de Salinas, Almenara, Montes 
Claros, Araxá, Ipatinga, Divinó-
polis. Então, era uma integra-
ção muito grande com os em-
pregados. Nosso social sempre 
foi muito forte e demos muita 
ênfase a essa parte. Nós tam-
bém vimos crescer o Clube 
Recreativo do Barreiro. E ainda 
me lembro das festas tradi-
cionais realizadas até hoje, a 
Festa do Trabalhador e a Festa 
das Crianças. Nos 17 anos que 

estive lá, sempre abracei essas 
comemorações. 

JA: Quais foram os principais 
desafios do tempo em que o 
senhor esteve na AECO?

JM: Sempre esbarramos na 
questão de recursos financei-
ros, pois não tínhamos verba 
em abundância. Depois que 
a Copasa parou de repassar 
recursos para a AECO, a Asso-
ciação teve que caminhar com 
as próprias pernas. Essa foi a 
primeira grande mudança. Já 
em 2006, quando implantaram 

“Tínhamos a visão de 
nunca deixar o emprega-
do sem assistência. Até 
hoje, onde a gente vai é 
reconhecido por isso.”

o SAP [Sistema Integrado de 
Gestão Empresarial], tivemos 
que desvincular fisicamente a 
Associação da área de benefí-
cios, que, antes, funcionavam 
no mesmo ambiente. Saímos 
das dependências da Copasa 
e passamos para o imóvel pró-
prio, na rua Mar de Espanha, nº 
480. Adquirimos essa casa e a 
do nº 353, onde é a sede da 
AECO hoje, para investimento 
tanto financeiro como social. 
Depois, veio a necessidade de 
ocupação do espaço.  

JA: Como era o engajamento 
dos associados e a visão que 
eles tinham da AECO na época?

FM: O modelo que adotávamos 
frisava bem o social. O empre-

gado nunca saía da AECO sem 
uma resposta. Eu sempre uso 
a seguinte expressão: a gente 
precisa trabalhar com a alma e 
o coração. Quem trabalha com 
o social não pode, simplesmen-
te, analisar a situação financei-
ra de um empregado em uma 
máquina. É preciso avaliar to-
dos os aspectos da sua vida. Às 
vezes, o empregado chegava 
desesperado para pagar uma 
conta de luz e a gente sempre 
o atendia, mesmo ele estando 
no limite. Então, tínhamos essa 
visão de nunca deixar o empre-
gado sem assistência. Até hoje, 
onde a gente vai é reconhecido 
por isso. 

JA: Tem algum caso especial que 
o senhor gostaria de registrar?

JM: Essas festas gostosas que 
sempre promovíamos trazem 
muitas lembranças. No fim da 

José Marcionílio foi um dos diretores da AECO  
que ficou por mais tempo no cargo

década de 70, esses eventos 
eram feitos no Mineirinho, e 
a média de público era de 10 
mil pessoas. No clube, já che-
gamos a ter 15 mil pessoas. Na 
Festa das Crianças, o preparo 
era intenso e, no dia do evento, 
tínhamos que carregar os ca-
minhões e levar os brinquedos 
para o Mineirinho. No dia após 
o evento, o pessoal que não foi 
à festa já batia na nossa porta 
cedo querendo o brinquedo de 
todo jeito. Às vezes, morríamos 
de cansaço, mas distribuíamos 
com o maior prazer. A gente 
também fazia uma quadrilha 
na Copasa. Ensaiávamos no pá-
tio, e já ganhamos vários prê-
mios como melhor quadrilha. 
Os empregados participavam 
espontaneamente.
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Páscoa com a AECO

Dia Zen  
na Casa da AECO

A Nestlé e a Cacau Show es-
tiveram na Casa da AECO 
durante uma semana em 

abril, oferecendo produtos de 
Páscoa para os interessados 
da Regional. Com atendimento 
personalizado, os associados 
puderam escolher ovos e cho-
colates com mais conforto e 
comodidade. Além de promo-

O mês de abril foi mar-
cado pelo início de um 
novo projeto da AECO: 

o Dia Zen. Quinzenalmente, os 
associados poderão aproveitar 
momentos de descanso e rela-
xamento na Casa da AECO. Nos 
dias previstos, serão oferecidas 

ções e descontos, a AECO tam-
bém proporcionou facilidade 
no pagamento, que pôde ser 
parcelado via cartão ECX Card. 
No interior, as representações 
de Varginha (DTRV) e Lavras 
(DTRG) também realizaram 
ações locais de venda de ovos 
de Páscoa da Nestlé.

massagens com profissionais 
qualificados a um preço exclu-
sivo. Também haverá distri-
buição de brindes e decoração 
especial. Acompanhe o site da 
AECO e fique por dentro dos 
períodos de inscrições para as 
próximas edições do Dia Zen!

A associada Lana Pacheco (DVED – Biblioteca)  
garantiu seus ovos de Páscoa na Casa da AECO
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Dia Zen proporciona momentos relaxantes para os associados
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Feira do Desapego 
promove doações

Mais um evento de su-
cesso da parceria en-
tre AECO e Copasa foi 

realizado em março: a Feira do 
Desapego, que reuniu interes-
sados em doar objetos sem 
uso, mas em bom estado, e pro-
moveu ainda a troca de itens 
entre os participantes. Foram 

arrecadados cerca de 350 ob-
jetos. Após o evento, os 180 
produtos restantes foram do-
ados à ONG Casa Sol Nascente 
das Alturas. O projeto dá apoio 
a crianças e adolescentes ca-
rentes de Ribeirão das Neves, 
por meio de atividades cultu-
rais e de prevenção às drogas.

Novo seguro  
para mulheres

A lém da tradicional cele-
bração do Dia da Mulher, 
a AECO e a LSM Corre-

tora de Seguros aproveitaram 
a data para o lançamento do 
novo seguro de automóveis. 
Dedicado exclusivamente às 
associadas, o serviço oferece 
diversas vantagens.

 Uma delas é a disponibilização 
de um motorista ou acompa-
nhante em casos de emergên-
cia, como furto, roubo, acidentes 
ou defeito mecânico. Mais infor-
mações sobre esse seguro po-
dem ser obtidas pelos telefones  
(31) 2555-8062 ou (31) 2515-5439.
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DICA DO ATLETA

C om apenas 16 anos, o 
judoca Douglas Ven-
tura Amaral, filho do 

associado Márcio Fernan-
des Amaral (DTCM), tem 
a maturidade dos atletas 
profissionais. Centrado e 
com foco bem definido, 
Douglas sabe o que é ne-
cessário para chegar ao 
topo do judô. “É preciso 
treinar bastante e não dei-
xar nada atrapalhar nosso 
objetivo”, afirma.

Foi com esse espírito que o 
atleta conquistou o patro-
cínio da AECO e alcançou, 
aos 14 anos, um de seus 
maiores sonhos: integrar a 
equipe de judô do Minas 
Tênis Clube. “Começou 
como hobby, mas chegou 
um momento em que pre-
cisei procurar por um clube 
grande”. Douglas entrou 
no clube mineiro na cate-
goria Sub-15. Agora, na ca-
tegoria Sub-18, é orienta-
do pelo consagrado judoca 
Alexandre Katsuragi, que 

ampliou as noções de técnica do 
atleta e trabalhou seu condicio-
namento físico.

Além dos treinos diários, Dou-
glas segue uma dieta equili-
brada com nutricionista, e, nas 
semanas que antecedem as 
competições, recebe acompa-
nhamento psicológico. Essa roti-
na é conciliada com as aulas da 
1ª série do Ensino Médio. “Vida 
de atleta não é muito longa. Te-
nho quase certeza de que farei 
faculdade de Educação Física. 
Sempre me imaginei trabalhan-
do no esporte, mesmo que não 
fosse competindo”, conta.  

Três vezes campeão mineiro, 
medalhista de ouro e de prata 
no Campeonato Brasileiro Re-
gional de Judô e sétimo lugar 
no Campeonato Brasileiro Final, 
Douglas diz que “força, técnica e 
muita vontade nos treinos” são 
o segredo para o pódio. E, claro, 
o apoio da família: “Meu pai já 
foi meu treinador e vai em todas 
as competições. Isso é uma mo-
tivação a mais”.
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Douglas tem se consagrado como  
grande promessa de Minas para o judô 

Douglas Amaral

Últimos 
preparativos para 
o Campeonato
A20ª edição do Campeona-

to de Futebol de Campo 
AECO começará em breve, 

no Clube Recreativo, no Barreiro. A 
abertura da competição, que, neste 
ano, contará com novos times, será 
no dia 10 de maio, mesma data do 
Torneio Início. Os jogos do Campe-
onato de Futebol começarão em 
17 de maio. Serão 12 equipes que 

disputarão a Série A: 5S, APC, Cida-
de Nova, Distrito Sul, DVME Esgoto, 
Macrooperação, Manchester Leste, 
Medieval, Miramar, Mocambeiro, 
Santa Luzia & Cia e Unidos de Con-
tagem. Outras seis participarão da 
Série B: Betinaço, Cercadinho Fute-
bol Clube, Discon Contagem, Ibirité, 
Santará-Santa Luzia Forever e Spin 
Futebol Clube. 

Equipe AECO 
segue firme  
nas corridas
Em março, cerca de 100 asso-

ciados atenderam ao chama-
do da AECO para participarem 

da primeira etapa do Circuito das 
Estações Mizuno. Após o sucesso, 
já foram firmadas parcerias para 
outros eventos do gênero, que 
terão seus períodos de inscrição 
divulgados, gradualmente, no site 
da AECO. Veja as datas abaixo e 
programe-se!

 18 de maio:  Circuito das Estações 
/ Etapa Inverno

 10 de agosto: Circuito das Esta-
ções / Etapa Primavera

 12 de outubro: Meia Maratona 
Internacional de Belo Horizonte

 30 de novembro: Circuito das 
Estações / Etapa Verão

A equipe AECO ficou animada durante  
todo o Circuito das Estações Mizuno 
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Um dia dedicado a elas

AECO investe em 
academias ao ar livre

Encontro  
discute melhorias

Em Ipatinga (DTVA), as associadas 
ganharam um vaso de pimenti-

nhas e um cartão personalizado

A data também foi lembrada com 
muita alegria no DTAS

Os empregados do DTMF  
saudaram as colegas de trabalho 

em um café da manhã

Em Leopoldina (DTMR), as asso-
ciadas começaram o dia com um 

delicioso café da manhã

No Dia da Mulher em Itajubá 
(DTAM), as associadas  

receberam rosas

As mulheres de Paracatu (DTPU) 
receberam um presente especial 

No DTER, as associadas  
ganharam presentes

Um café da manhã também 
marcou o Dia das Mulheres em 

Varginha (DTRV)

O projeto de academias ao ar livre é mais uma ação da AECO para pro-
mover saúde, bem-estar e lazer ao associado. Estão sendo instaladas 
estações equipadas com aparelhos de ginástica em vários pontos 

do estado, com livre acesso aos associados. No Clube Recreativo da AECO, o 
projeto já está pronto. Durante o mês de maio, aos domingos, o local contará 
com o apoio de profissionais de educação física para orientar os interessados. 
Além da capital, as cidades de Almenara, Januária, Patos de Minas e Leopoldi-
na também estão com as estações funcionando.

Os associados de Almenara (DTBJ), Sinval e Flávio Campos, foram rece-
bidos na sede da AECO em abril. Eles conversaram com a equipe da 
associação sobre assuntos relativos à representação, como a recente 

instalação de uma academia ao ar livre, melhorias no clube local e a possibi-
lidade de realização do Campeonato de Futebol da AECO regionalizado, in-
cluindo Almenara, Diamantina (DTAJ), Teófilo Otoni (DTBM) e Salinas (DTBP).

No Clube Recreativo da AECO, no Barreiro, a academia ao ar livre já 
está funcionando

Os associados de Almenara, Sinval e Flávio Campos  
(ao centro), visitam a sede da AECO em BH
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