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Notas

iNstituCiONAL

Veramaria Franco
Presidente da AECO

Considero 2013 um dos anos 
mais importantes para o futu-
ro da AECO. Isso porque nos-
so foco esteve voltado para os 
processos administrativos, em 
especial, para a conclusão da 
reorganização do setor de se-
guros. Esse desafio, iniciado em 
2012 com a renegociação das 
apólices vigentes até então, foi 
concluído com o distrato da so-
ciedade entre a AECO Adminis-
tradora e a Corretora de Segu-
ros, e com a respectiva baixa do 
CNPJ na Junta Comercial.

As medidas tomadas já apre-
sentaram resultados. Os novos 
contratos de seguro passaram 
a render à associação, a título 
de pró-labore, recursos finan-
ceiros mais vantajosos do que 
os recebidos anualmente na 
distribuição de lucro da antiga 
AECO Corretora. Esse reforço 
financeiro, somado às contribui-
ções dos associados e aos juros 
dos empréstimos, criou uma 
base mais diversificada e sólida 
de recursos para que a associa-
ção continuasse promovendo a 
qualidade de vida do associado 
e de suas famílias. Essa verba 
já viabilizou reformas do Clube 
da AECO, em Belo Horizonte, e 
melhorias nos clubes de Ara-
xá, Januária e Almenara. Além 

disso, permitiu a ampliação da 
presença da AECO na RMBH e 
no interior. 

Com o apoio do distrito do 
Verde Grande, realizamos ain-
da o projeto-piloto do Cartão 
Corporativo AECO, que será 
implantado no ano que vem. O 
cartão facilitará a movimenta-
ção financeira das representa-
ções, eliminando o vai e vem 
de notas fiscais e de remessas 
de cheques para o interior, e 
aprimorando o controle de de-
sembolsos e saldos via extratos 
on-line. A AECO também passou 
a contar com um novo sistema 
contábil, desenhado de acordo 
com suas necessidades e para-
metrizado para gerar, a partir de 
2014, relatórios gerenciais.  

Enfim, gostaria de deixar re-
gistrado que os feitos aqui rela-
tados ou os fatos que compõem 
a Retrospectiva AECO 2013 
(págs. 6 e 7) não seriam possí-
veis sem a garra e o empenho 
de cada um dos empregados da 
AECO.  Essa equipe e eu nunca 
aprendemos tanto. E a cada dia 
descobrimos o quão grande a 
AECO ainda poder ser. A todos, 
meu MUITO OBRIGADA! 

Ano de preparação 
para o futuro

 VEM Aí O Kit EsCOLAR 2014
No processo de confecção do Kit Escolar 2014, a 

AECO utilizou uma ferramenta inédita. A associação re-
alizou uma pesquisa de satisfação com associados, que 
têm dependentes com idade entre 6 e 14 anos. A partir 
do resultado, o lançamento dos kits para 2014 contará 
com as principais solicitações registradas, como o re-
forço no material da mochila e a melhoria da qualidade 
de alguns itens do material. A previsão é de que os kits 
comecem a ser distribuídos mais cedo, ainda em de-
zembro de 2013. Acompanhe o site da AECO – www.
aecopasa.com.br – e fique por dentro das novidades.

 EquiPE DA AECO REALiZA 
wORKshOP

No dia 22 de novembro, os funcionários da AECO 
se reuniram no Hotel Fazenda Canto da Siriema para 
um workshop voltado para toda a equipe. Ministra-
do pelas profissionais Maria Luíza Tavares e Mariana 
Anselmo, da empresa Argumento Digital, o encontro 
teve como ob-
jetivo integrar 
ainda mais os 
membros da as-
sociação e tra-
balhar formas 
de tornar os ser-
viços prestados 
aos associados 
cada vez mais 
eficientes.

D
ivulgação

 CADAstRAMENtO DE AssOCiADOs
Para tornar a comunicação com os associados cada 

vez mais direcionada e precisa, a AECO se prepara para 
criar um novo banco de dados. A listagem prevê dados 
particulares de e-mail e telefone celular. A ideia é faci-
litar o acesso a informações específicas da associação 
que sejam de interesse dos associados. O cadastramen-
to deve ser feito via e-mail para aeco@copasa.com.br. 
Basta apresentar os seguintes dados: nome completo, 
área, matrícula, telefone celular e e-mail pessoal.

Colaboradores da AECO passaram 
por treinamento em novembro

CoNselho Diretor: 
Presidente: Veramaria Carvalho Franco 
Diretora-superintendente: Maria de Lourdes Gomes Cerqueira 
Diretores: Jonas Medina Rodrigues Cunha, 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

CoMuNiCAção AeCo:  
Jornalista: Sílvia Rocha Borela Espeschit - E-mail: silvia.aeco@hotmail.com 

teleFoNe DA AeCo: (31) 3250-1100

ProJeto gráFiCo, reDAção, eDição, DiAgrAMAção e reVisão: 
Partnersnet Comunicação Empresarial - (31) 3029-6888

iMPressão: Halt Gráfica

tirAgeM: 6.700 exemplares

EXPEDiENtE

“Valores como honestidade, lealdade e generosidade devem ser usados sempre 
em primeiro lugar. Não as palavras em si, mas o significado delas.”
Danielle Hollerbach, filha de Domingos Nogueira dos Santos (Teófilo Otoni) – 1º lugar de 12 a 14 anos

3º Concurso AECO – categoria Redação
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“A ética se constrói no dia a dia, e quando se planta coisas boas, 
certamente se colherá bons frutos.”
Lucas Lopes Malveira, filho de Sebastião Malveira Fonseca (Montes Claros) – 2º lugar de 12 a 14 anos

estruturas de 
lazer ganham 
melhorias
A partir das visitas da AECO 

Itinerante em 2013, a 
associação pôde ter um 

contato ainda mais próximo 
com os empregados da Copa-
sa. Nesses encontros, a AECO 
ouviu demandas e sugestões. 
Todas as solicitações foram 

LEGAL DEMAIS (loja virtual)
Desconto de 30% em todos os produtos da 
loja, não cumulativo com outras promoções. 

Código para desconto disponível com os 
atendentes da AECO, pelo ramal 1100.

www.legaldemais.com.br

NOVOs 
CONVêNiOs

Belo horiZoNte

DECORAÇÃO

FACULDADE ARNALDO
Desconto mínimo de 15% na semestralidade dos 

cursos de graduação da faculdade.

Praça João Pessoa, 200, bairro Funcionários
(31) 3524-5156/5000

ENSINO SUPERIOR

iPAtiNgA

NUMBER ONE
Desconto de 15% em todas as mensalidades, 

e de 20% para pagamentos à vista, para 
associados e dependentes da AECO.

Rua Osvaldo Cruz, 248, 
bairro Cidade Nobre | (31) 3821-6445

Rua Síria, 462, bairro Cariru | (31) 3825-1152

ESCOLA DE IDIOMAS

analisadas. Aquelas julgadas 
pertinentes foram atendidas, 
como a compra e a reforma de 
mesas de sinuca, ping-pong, 
pebolim e aparelhos de TV. As 
melhorias contemplaram vá-
rios espaços de lazer de distri-
tos operacionais da RMBH.

DTNO

D
ivulgação

D
ivulgação

G
enilton Elias

Clube da AECO 

DTAP

3º Concurso AECO – categoria Redação

Além das reformas das 
sinucas, dos pebolins e 
da mesa de ping-pong, o 

Clube Recreativo da AECO, no 
Barreiro, acaba de passar por 
mais obras. Neste fim de ano, 
as saunas e os banheiros próxi-
mos à sala de jogos receberam 
melhorias. Além disso, foram 
instalados um banheiro e ram-
pas de acesso para associados 
com necessidades especiais.

Clube da AeCo 
preparado para 
o verão
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Meninos e meninas de 
toda Minas Gerais 
transformaram-se em 

“xerifes da gentileza” no 3º 
Concurso de Redação e De-
senho da AECO. Vestidos com 
chapéus e estrelas de xerife, 
os jovens finalistas reforçaram 
o compromisso com a ética, 
a gentileza, a honestidade e 
o respeito ao próximo. Esses 
conceitos foram os principais 
focos dos trabalhos desta edi-
ção do concurso, que abordou 
o tema A ética nos dias atuais. 

De um total de 40 finalistas, 
um júri seleto escolheu os 12 
filhos de associados que apre-
sentaram os melhores traba-
lhos. Iara Veloso, secretária-
-executiva do Conselho de 
Ética Pública do Governo do 
Estado, foi uma das juradas: 
“Vivemos um momento em 
que a ética está sendo deixada 
de lado. Precisamos cuidar das 
crianças para que elas apren-
dam a ter esse respeito, essa 
educação”. 

Outro membro do júri, Gel-
ton Palmieri Abud, diretor de 
gestão corporativa da Copasa, 
aplaudiu a iniciativa da AECO. 
“O concurso incentiva as crian-
ças, desde cedo, a buscarem 
a ética e o companheirismo. 
Além de despertar o prazer 
pela leitura e pelo desenho, 
estimula os meninos a serem 
cidadãos melhores”, disse. 

PequeNos xeriFes, 
grANDes lições

Os competidores foram di-
vididos em quatro faixas etá-
rias. Na categoria Desenho, 
crianças de 6 a 8 anos e de 9 
a 11 anos imaginaram quais 
atitudes de gentileza urbana 
fariam o mundo melhor. João 
Pedro Neves Arcanjo (9), filho 
do associado Antônio Arcanjo, 

Jovens da AeCo reforçam compromisso com a ética

“Não abrir mão dos valores éticos significa respeitar os direitos humanos. (...) Devemos
 cumprir com nossos deveres, elegendo bons governantes e lutando por nossos direitos.”

Gabrielle Ventura Pereira, filha de Antônio M. Pereira (Divinópolis) – 3º lugar de 12 a 14 anos

fAiXA EtÁRiA DE 6 A 8 ANOs:
Categoria Desenho

ANA LUízA DA COSTA BARBOSA, 
filha de Sílvio Alves Barbosa
Cidade: Paulistas

1
LuGAR

JOÃO PEDRO NEVES ARCANJO,
filho de Antônio Arcanjo
Cidade: Santana do Jacaré 

2
LuGAR

CLARA GABRIELLI DE SOUzA,
filha de Nivaldo José de Souza
Cidade: Salinas 

3
LuGAR

JORNAL DA AECO4

Ganhadores da categoria Desenho, faixa etária de 6 a 8 anos: 
Ana Luiza (1º lugar), João Pedro (2º lugar) e Clara Gabrielli (3º lugar)

Na categoria Desenho, faixa etária de 9 a 11 anos: Nathane Caroline 
(1º lugar), Maria Tereza (2º lugar) e Moisés Israel (3º lugar)

3º Concurso AECO – categoria Redação
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Jovens da AeCo reforçam compromisso com a ética

“Não abrir mão dos valores éticos significa respeitar os direitos humanos. (...) Devemos
 cumprir com nossos deveres, elegendo bons governantes e lutando por nossos direitos.”

de Santana do Jacaré, dese-
nhou um rapaz ajudando um 
idoso a atravessar a rua e um 
menino jogando lixo na lixeira. 
“Fiz isso para ajudar o mundo 
a ver quais são as coisas certas 
que devemos fazer”, afirmou o 

ganhador do segundo lugar de 
sua categoria. 

Adolescentes de 12 a 14 
anos e de 15 a 17 anos parti-
ciparam do concurso na cate-
goria Redação. Abordando os 
valores que regem o respeito 

ao próximo, os jovens – como  
Nathália Rackel Ferreira (16), 
filha do associado Dênis Fer-
reira, de Rio Paranaíba – fize-
ram um alerta sobre as boas 
atitudes deixadas de lado pela 
sociedade. “Hoje, esquecemos 

coisas como compaixão e soli-
dariedade, e muitas pessoas só 
se preocupam com futilidade. 
Acho que deveríamos colocar a 
ética em prática no dia a dia”, 
ressaltou a vencedora do pri-
meiro lugar de sua categoria. 

fAiXA EtÁRiA DE 9 A 11 ANOs:Categoria Desenho

NATHANE CAROLINE DE LIMA, 
filha de Reginaldo Eustáquio de Lima 
Cidade: Araxá

1
LuGAR

MARIA TEREzA DA SILVA L. D. VERSIANE, 
filha de Eliene de Fátima da Silva L. D. Versiane
Cidade: Montes Claros

2
LuGAR

MOISÉS ISRAEL DE OLIVEIRA, 
filho de Moisés de Jesus de Oliveira
Cidade: Borda da Mata 

3
LuGAR

N° 23 - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2013 5

“Honestidade sempre terá mais valor do que qualquer roupa de marca. 
E o dinheiro jamais comprará afeto.”
Nathália Rackel L. Ferreira, filha de Dênis Ferreira (Rio Paranaíba) – 1º lugar de 15 a 17 anos 

CAPA

Na categoria Redação, faixa etária de 12 a 14 anos: 
Danielle (1º lugar), Lucas (2º lugar) e Gabrielle (3º lugar)

 Na categoria Redação, faixa etária de 15 a 17 anos, Nathália Rackel (1º 
lugar), Daniela (2º lugar) e Bruna (3º lugar) receberam os prêmios da 
presidente da AECO, Veramaria, e do diretor da Copasa, Gelton

3º Concurso AECO – categoria Redação
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 Distribuição, pelo quarto ano consecutivo, 
de kits escolares para 4.300 filhos de associados, 

com idade entre 6 e 14 anos. 

 Realização do 3º Concurso de 
redação e Desenho da AeCo, envolvendo 
527 filhos de associados, com idade 
entre 6 e 17 anos. 

 Adesão ao outubro rosa (evento 
realizado em todo o mundo), com a 

instalação de uma iluminação cor-de-
rosa na fachada da Casa da AECO, lembrando as 
mulheres sobre a importância da prevenção do 
câncer de mama.

 Realização da palestra gratuita Prevenção 
ao câncer de mama, em outubro.

 Realização de um ciclo de palestras gratuito, 
sobre o tema relações conscientes, em agosto.

Durante os últimos 12 meses, o Jornal da AeCo acompanhou o dia a dia da associação. Agora, com 
a chegada do fim do ano, é hora de prestar contas e comemorar vitórias. Veja o resumo das principais 
melhorias e novidades que a AECO realizou para seus associados em 2013: 

2013, 
um ano de 
grandes conquistas 

“Os valores são como boas e velhas calças jeans: nunca são antiquados; servem para 
qualquer ocasião, desde uma festa até a escola; e são usados por adultos e crianças.”
Daniela S. de Souza, filha de Eduardo de Souza (S.J. Evangelista) – 2º lugar de 15 a 17 anos

EVENtOs DE LAZER, 
CONViVêNCiA E CuLtuRA

 Apoio à Copasa na organização da Festa do 
trabalhador, Festa das Crianças e Festa ao Pé das 
Mangueiras, além das comemorações do Dia das 
secretárias e do Dia das Mulheres, na RMBH.  

 Destinação de recursos financeiros no interior 
para a realização de nove festas juninas, 23 
festas do trabalhador, 27 festas das crianças, sete 
comemorações do Dia das Mulheres e sete outros 
eventos diversos. 

 Participação da AECO em todas as comemorações 
de Natal e ano novo de 2013 dos distritos 
operacionais da Copasa. No interior, a associação 
financiou as festas por meio do orçamento anual 

de cada representação. Nos distritos da RMBH, 
o apoio foi feito com um repasse financeiro 
especial, calculado proporcionalmente ao 
número de associados das unidades.

3º Concurso AECO – categoria Redação
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“A natureza não se cansa de gritar socorro, e nós, sem nenhuma ética, tampamos 
nossos ouvidos e continuamos desmatando e poluindo o planeta Terra.”
Bruna Rocha S. Almeida, filha de Sandro Soares Almeida (Curvelo) – 3º lugar de 15 a 17 anos

REtROsPECtiVA AECO 2013 

APOiO fiNANCEiRO

 Mais de dois mil empréstimos 
feitos, com a liberação de cerca de 
R$5 milhões para os associados. 

CONquistAs NO EsPORtE

 Realização do 2º torneio esportivo de 
Futebol society, no DTVA, em Ipatinga. As 
quatro equipes participantes foram DTVA-ELIP, 
DTVA-ROIP, Amigos da DVML e COR (Construtora 
Oliveira Ribeiro) – empreiteira que presta 
serviços para a Copasa em Ipatinga.

 Organização do xix Campeonato de Futebol 
de Campo da AeCo, que movimentou 15 
equipes da RMBH.

 Execução de obras no Clube da 
AeCo (saiba mais na pág. 3) e nos 
clubes de Araxá, Almenara, Januária 
e Patos de Minas. 

 Participação da equipe de atletismo da AECO na 
Meia Maratona da Pampulha e na Volta internacional 
da lagoa da Pampulha.

 Participação ativa dos atletas 
patrocinados da AECO nas modalidades de 
judô, ciclismo, damas, kung fu, taekwondo, 
e o mais novo patrocínio, hipismo. 

 Consagração do time de vôlei do 
DTVG, em Montes Claros, como:

 vice-campeão no torneio de vôlei da AABB;
 campeão municipal dos Jogos Sesiminas;
 campeão regional dos Jogos Sesiminas;
 vice-campeão estadual dos Jogos Sesiminas.

sEGuROs AECO

 Distribuição de 
certificados para os mais de 
oito mil associados segurados.

 Finalização do ano com quase 27 mil apólices 
individuais de seguros de Vida e  Acidentes 
Pessoais, Auxílio Funeral e Diagnóstico de Câncer. 

 Concessão de 59 benefícios de vida em 
grupo e acidentes pessoais pagos, totalizando 
mais de R$1,5 milhão. 

 Pagamento do benefício de Diagnóstico de 
Câncer a 16 associados, somando mais de R$400 
mil. No Auxílio Funeral, foram 50 benefícios 
pagos, num total de quase R$240 mil. 

totAl: 125 seguros pagos aos associados e suas 
famílias, somando mais de R$2 milhões.

BENEfíCiOs AMPLiADOs

 Inclusão da compra de combustíveis 
pelo AeCo eCx Card.

 Início de convênio com 
a Caixa Econômica Federal 
para financiamento da 
casa própria e realização de 
empréstimos consignáveis. 

 Realização de 15 visitas da equipe do 
projeto AeCo itinerante aos distritos e unidades 
operacionais da Copasa na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH).

 Ampliação da cobertura de 
tratamento odontológico pelo 

convênio Belo Dente, com a adição de 
procedimentos ortodônticos e outros, 
sem aumento do valor da mensalidade. 

 Reorganização da Casa da 
AeCo, com a criação da sala de TV e a 
realização, no horário de almoço, de 
palestras, atendimento jurídico, 
massagem, ioga e dança de salão.

3º Concurso AECO – categoria Redação
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