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Cerca de três mil pessoas participaram da Festa do Trabalhador 2011

AECO e Copasa se uniram para re-
alizar a tradicional Festa do Trabalha-
dor. O resultado dessa parceria foi um 
verdadeiro sucesso! Cerca de três mil 
pessoas, entre funcionários e seus fa-
miliares, aproveitaram o domingo de 
sol e as diversas atrações preparadas 
para recebê-los no Clube Recreativo 
da AECO, no Barreiro. 

Quem compartilhou desse mo-

presentes e lembrou da importância 
da parceria entre AECO e Copasa para 
o êxito da festa e a aproximação com 
os trabalhadores: “Esta parceria é 
uma forma de incentivar a participa-
ção dos funcionários na associação e 
estimulá-los para que continuem fa-
zendo da Copasa a empresa que é”.

Apresentações musicais, atividades 
recreativas, sorteios de prêmios, dis-

mento de confraternização ressaltou 
o clima da festa: um ambiente familiar 
e acolhedor. “A Festa do Trabalhador 
é uma tradição da AECO e da Copasa. 
Ver os associados e suas famílias se 
divertindo, aproveitando o espaço e 
as atrações é muito positivo”, afirmou 
Veramaria Franco, presidente da AECO. 

O presidente da Copasa, Ricardo Si-
mões, cumprimentou os funcionários 

tribuição de lanches e transporte gra-
tuito garantiram a diversão e a alegria 
da festa. Dentre as atrações, a lamba-
eróbica chamou a atenção pela anima-
ção dos participantes. “Eu estava meio 
desanimado para entrar na água, mas 
quando vi todo mundo na lambaeró-
bica, entrei na piscina na hora”, disse 
o associado Levindo de Araújo (DTRN). 
Foi um momento para ficar na história!

PÁG. 2
Veja a relação de premiados nos 

sorteios da RMBH

PÁG. 2
Pesquisa de Opinião comprova 

sucesso da Festa da RMBH

PÁG. 3
Interior comemora Dia do 

Trabalhador em grande estilo
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Pesquisa de  
Opinião

Lanches para  
todos os gostos

Premiados em 
dia de sorte

A festa contou com uma alimen-
tação variada, que agradou toda a fa-
mília. Os associados e seus familiares 
receberam cartelas individuais, cujos 
tíquetes puderam ser trocados nas 
barracas de alimentação dispostas 
pelo Clube.

O sistema de cartelas foi adotado 
pela AECO no ano passado e tem ob-

TVs de LCD, micro-ondas, net-
books, máquinas digitais e vários 
outros prêmios foram sorteados na 
festa. Os associados contemplados 
não esconderam a emoção. 

Diferente dos outros anos, 
quando o sorteio contava com um 
grande prêmio e outros de me-
nor valor, na Festa do Trabalhador 

Durante a festa, foi realizada uma 
pesquisa para conhecer a opinião e 
colher sugestões dos participantes 
sobre o evento. Os itens foram ava-
liados de acordo com conceitos que 

De maneira geral, a festa foi considerada ótima para 52% dos entrevistados,  
muito boa para 22% e boa para 18%.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Sorvetes e picolés refrescaram 
pais e filhos

Tíquetes individuais facilitaram 
a distribuição do lanche

Edmar Mendes dos Santos (DTSO), 
ganhador de TV de LCD

Jefferson Gonzaga dos Santos (DVMO), 
ganhador de outra TV de LCD

“Essa é minha nona Festa do 
Trabalhador e eu nunca tinha ganhado 

nada. Hoje é meu dia de sorte!”

“Eu estava no cantinho 
esperando os outros e nem 
imaginava que pudesse ganhar. 
Vou estrear a TV em casa hoje!”
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Confira a lista dos funcionários premiados durante o evento: 

Trabalhadores recebem grandes 
homenagens no interior

Adélia de Oliveira (DVLC) – Máquina Digital
Amaury de Almeida Cruz (DVHM) – Máquina Digital

Antônio Maria Claret Filho (DVHM) – Netbook 
Daniel Ahmed Randt El Momrosi (Copass Saúde) – Micro-ondas

Edmar Mendes dos Santos (DTSO) – TV de LCD
Humberto Rychelli Figueiredo (Copass Saúde) – Jogo de Panelas

Jefferson Gonzaga dos Santos (DVMO) – TV de LCD 
Joaquim Gonçalves dos Santos (DTAV) – Micro-ondas 

Joel José de Souza (DTAB) – Grill George Foreman
José Anastácio dos Santos (DTOE) – Home Theater 
Marciano da Silva de Jesus (DTLE) – Celular Nokia 

Paulo Rodrigues de Oliveira (DVQA) – Netbook 
Rubens Bruno Peixoto (DVRM) – Faqueiro

Valdir Alves dos Reis (DTOE) – Grill George Foreman
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Neste ano, os associados cantaram e dançaram ao som de artistas que viven-
ciam o dia a dia da Copasa e fazem parte dessa grande família.

Pratas da Casa Marcando 
presença

O primeiro de maio na Copasa foi marcado 
por grandes festas e  comemorações espe-
ciais em toda Minas Gerais.  As representa-
ções da AECO, incentivadas pela verba extra 
ao orçamento, mobilizaram-se e também re-
alizaram homenagens ao Dia do Trabalha-
dor. Confira os registros das comemorações 
recebidos até o fechamento desta edição  
especial. Em São Sebastião do Paraíso, um almoço preparado 

pela própria equipe do DTSM reuniu mais de 100 
pessoas, entre associados e dependentes.

As comemorações do DTSF foram realizadas no dia 30/04, em 
Brasília de Minas, e contaram com torneio de futebol, sorteio 
de brindes e um almoço especial ao som da banda Balançaê.

No dia 06/05, o DTMF de Januária realizou sua confrater-
nização em um restaurante em clima de muitas brinca-
deiras e sorteio de brindes. 

O DTPU de Paracatu não ficou de fora das confraterni-
zações. Os associados também comemoraram o Dia do 
Trabalhador com muita alegria e descontração.

Música, bingo, brincadeiras e um delicioso almoço 
marcaram as comemorações do Dia do Trabalhador no 
DTMR. A festa foi realizada na sede do Clube da AECO 
em Leopoldina.

DTSM - São Sebastião do Paraíso DTSF - São Francisco 

DTMF - JanuáriaDTPU - Paracatu DTMR - Leopoldina 
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A Festa do Trabalhador 2011 contou 
com a presença da diretoria da AECO 
e da Copasa. Além de Ricardo Simões, 
presidente da empresa, membros da di-
retoria da Copasa, como os diretores de 
Operação Centro-Leste, Valério Gambo-
gi Parreira, e de Meio Ambiente, Tilden 
Santiago, também ressaltaram a impor-
tância das festividades como forma de  

tido ótimos resultados quanto à dimi-
nuição do desperdício e à organização 
das filas no início do evento. Segundo 
a pesquisa de opinião realizada na 
festa, 94% dos entrevistados aprova-
ram o cardápio e a distribuição dos ali-
mentos, média considerada elevada 
para um evento de grande porte como 
a Festa do Trabalhador da Copasa. 

Pedro Costa, filho de José 
Luiz da Costa (DVSG), cantor 

Vander de Paula (AECO), 
do Grupo Exculaxa Maurício Castro (DVAM)

“É legal parabenizar os 
funcionários por este dia e 
levar um pouco de energia 
para quem trabalha tanto.”

“É bom cantar na casa da gente para 
nossos amigos e colegas de trabalho.”

“É muito bacana esse momento de 
relacionamento com as famílias.”

reconhecimento à dedicação e ao em-
penho de cada trabalhador da empresa. 
“Esta é uma das três grandes festas 
que AECO e Copasa realizam ao lon-
go do ano com a mesma característi-
ca: ser uma festa para a família, para 
os amigos da empresa”, afirmou o 
diretor de Gestão Corporativa, Gel-
ton Palmieri Abud.

2011, os itens sorteados tinham 
valores mais equilibrados, uma 
sugestão proposta na pesquisa 
de opinião do ano passado e aca-
tada pela AECO. Foram sorteados 
14 prêmios, o que significou mais 
chances para os associados con-
correrem e, consequentemente, 
um maior número de ganhadores. 

Diretoria da AECO e da Copasa comemora 
com os empregados o Dia do Trabalhador

variavam entre  Ruim e Ótimo. 
O resultado da pesquisa foi altamente 
positivo. Veja o percentual das pesso-
as que consideraram alguns quesitos 
entre os conceitos Bom e Ótimo:

Alimentação

Atrações musicais

Brindes sorteados

Atividades para crianças

94%
87%

86%
94%
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Os associados de Janaúba foram homenageados com churrasco 
no pátio do DTGA, no dia 29/04.

Em Teófilo Otoni, um churrasco de confraternização marcou 
a noite do dia 30/04. Cerca de 250 pessoas aproveitaram as 
atrações do evento, com destaque para o sorteio de prêmios.

A festa do DTAJ foi feita nas dependências da Copasa, em 
Diamantina. Além de um churrasco, a banda Amigos da Música, 
de um dos associados, animou a noite.

Em Almenara, os funcionários do DTBJ comemoraram o Dia 
do Trabalhador com churrasco e som ao vivo. Cerca de 250 
pessoas participaram da festa.

Os associados do DTCA, em Caratinga, participaram das 
comemorações no dia 30/04, com almoço, sorteio de brindes, 
bingo e campeonato de sinuca.

Em Conselheiro Lafaiete, o DTAB ofereceu um almoço com 
música ao vivo para os associados.

O DTAM ofereceu um grande almoço aos associados dos 
sistemas de Itajubá, Piranguinho, Piranguçu e Distrito.

Em Varginha, o DTRV promoveu um coffee break na manhã 
do dia 29/04 aos associados dos sistemas que aderiram à 
comemoração.

A Festa do Trabalhador da DTAA aconteceu no Clube da AECO 
em Araxá. Durante o almoço de confraternização, foi realizada 
a posse da nova diretoria da Associação, presidida pelo 
diretor-presidente reeleito Dailson José de Aguiar.

A Festa do Trabalhador da DTAR, em Ubá, contou com o já 
tradicional Torneio de Integração do Trabalhador.

Em Patos de Minas, os associados da região do DTPB e seus familiares 
participaram da Festa do Trabalhador no dia 30/04. Durante a festa, 
torneios de futebol, peteca e truco animaram o evento.

O primeiro de maio foi comemorado pelo DTBP com 
churrasco, sorteio de brindes, música ao vivo e diversas 
atrações para as crianças. A confraternização foi realizada 
no Clube AABB de Salinas.

DTGA - Janaúba DTBM - Teófilo Otoni DTAJ - Diamantina 

DTBJ - Almenara DTCA - CaratingaDTAB - Conselheiro Lafaiete

DTAM - Itajubá DTRV - Varginha DTAA - Araxá 

DTAR - Ubá DTPB - Patos de Minas DTBP - Salinas 

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O
Fo

to
: A

rq
ui

vo
 A

EC
O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O
Fo

to
: A

rq
ui

vo
 A

EC
O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O
Fo

to
: A

rq
ui

vo
 A

EC
O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Além das comemorações registradas nesta edição, outras representações da AECO no interior também homenagearam seus associados pelo Dia do Trabalhador: 
DTBV (Curvelo), DTVG (Montes Claros), DTER (Barbacena), DTVS (Pouso Alegre), DTMP (Cel. Fabriciano), DTVA (Ipatinga).


