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Você já parou para re-
fletir sobre o quan-
to a comunicação é 

importante, tanto para os 
indivíduos quanto para as 
instituições? Um exemplo, 
no campo individual, são os 
currículos, que detalham os 
conhecimentos adquiridos 
durante a carreira. Sem eles, 
um profissional acabaria no 
ostracismo, não conseguin-
do emprego em nenhuma 
empresa. Estas, por sua vez, 
realizam uma série de ações 
que, caso fiquem anônimas, 
podem até mesmo não atin-
gir os resultados esperados.

E é aqui que queremos 
chegar, na retomada des-
te jornal que você tem em 
mãos. Ele é essencial para 
informar aos associados e 
seus familiares sobre os pro-
jetos da AECO. Divulgando 
nossas ações, podemos in-
centivar uma participação 
muito maior dos associados, 
bem como deixar claro o 
rumo das nossas decisões.

No Jornal da AECO, você 
encontrará informações so-
bre parcerias, eventos, ações 
sociais e promoção do es-
porte. Vamos manter uma 
periodicidade mensal para 
que as notícias sejam divul-
gadas sempre próximas dos 
acontecimentos e seja ofe-
recida uma opção de intera-
ção maior com o leitor. 

Por isso, esperamos rece-
ber opiniões e sugestões so-
bre os assuntos tratados nas 
matérias do Jornal da AECO. 
Use um de nossos canais de 
comunicação: e-mail aeco@
copasa.com.br, site www.
aecopasa.com.br ou telefo-
ne (31) 3250-1254. 

Sua participação é fun-
damental para fazer deste 
novo veículo de comunica-
ção uma ótima ferramenta 
para melhorar, a cada dia, 
nossos serviços.

veramaria Franco

Presidente da AECO

EXpEDiENtE

notas
 WORkshOp mELhORA pROcEssOs
A AECO promoveu, nos dias 25 e 26 de março, um workshop com 
seus funcionários. Durante o evento, a equipe da associação elabo-
rou os planos de ação necessários para sanar pontos críticos iden-
tificados nos seus processos internos. As melhorias e inovações es-
tão voltadas para os processos de empréstimo, seguros, benefícios, 
convênios, fechamento de folhas de pagamento, recebimentos e 
pagamentos, cadastro de associados e Unimed. 

 sitE DA AEcO AtuALizADO DiARiAmENtE
Não deixe de visitar o site da AECO. Nele estão disponíveis informa-
ções sobre todos os serviços oferecidos pela associação, como segu-
ros e empréstimos. Há, ainda, notícias sobre eventos e divulgação de 
vagas de emprego. Tem também a seção “Notícias”, que conta com 
atualizações diárias, deixando o associado por dentro de tudo o que 
acontece na AECO. Além disso, todos os meses, a planilha de novos 
convênios é atualizada. Para conferir, acesse: www.aecopasa.com.br.

 cisãO AEcO cOpAss
AECO e Copass-Saúde sacramentaram em duas assembleias gerais, 
realizadas em 22 de março, a cisão das entidades, que fisicamen-
te e processualmente já estavam separadas desde dezembro de 
2008. Essa alteração foi necessária tendo em vista a Lei 9.656, que 
exigiu que somente entidades criadas especificamente para a ges-
tão de planos de saúde atuassem no setor. 

 gENERALi bRAsiL sEguROs 
A AECO transferiu para a Generali Brasil Seguros, em substituição 
à Itaú Seguros, a apólice do seguro de vida dos associados. Com 
mais de 177 anos de existência, a Generali oferece seguro de vida 
em grupo com cobertura para morte natural e acidental e invalidez 
por acidente. A grande novidade em relação ao antigo seguro é a 
inclusão da invalidez funcional por doença, além da taxa de custo 
para o associado, que é menor do que a anterior. 

 pARcERiA AEcO E 
LActA NA pÁscOA 
A parceria entre a AECO e a Lacta durante 
o feriado da Páscoa foi bastante positiva 
e fez a alegria de centenas de associados. 
Entre os dias 15 e 24 de março, foram 
vendidos mais de dois mil ovos, com-
prados por cerca de 700 empregados. O 
movimento durante esses dias foi intenso 
na sede da AECO, em Varginha, no distri-
to do Rio Verde e na sede dos distritos de 
Conselheiro Lafaiete e Divinópolis. Para deixar os empregados ainda mais no 
clima da Páscoa, os ovos estavam com preços promocionais e foram divididos 
em até três vezes, com desconto em folha. Também no Dia das Mães, a parceria 
se repetiu com a venda de kits de presente Lacta com preços promocionais.

iNstituciONAL
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Clima de alegria e descontração 
marca a Festa do trabalhador

Cerca de quatro mil associados 
e familiares compareceram ao 
Clube da AECO, no último sá-

bado, dia 1º de maio, para participar 
da tradicional Festa do Trabalhador, 
organizada pela associação em parce-
ria com a COPASA. O dia foi marcado 
pelo clima de alegria e confraterniza-
ção e contou com inúmeras atividades 
para descontrair o público.

O ponto alto da festa foi o show 
com a dupla sertaneja Fred e Paulinho, 
que empolgou a plateia. Um dos cam-
pos de futebol foi transformado em 

playground com imensos brinquedos 
infláveis e camas-elásticas, que diver-
tiram a criançada. Houve ainda sorteio 
de vários brindes (confira ganhadores 
abaixo). A praça de alimentação foi 
montada sob uma enorme tenda, onde 
estavam à disposição dos empregados 
155 caixas de sorvete, 6 mil  cheese-
burguers, 1.250 fatias de pizza e 4,8 
mil copos de refrigerante. 

Confira a seguir fotos de quem 
marcou presença e também de al-
guns dos melhores momentos da 
Festa do Trabalhador. 

A dupla Fred e Paulinho animou a Festa do 
Trabalhador com sucessos da música sertaneja

cApA

 Moto suzuki: Wilson de Almeida (DTSL)   
 tv lCD: Sônia Gandra (DVRP)
 netbook: Carlos Roberto da Silva (DTIB)
 Computador Desktop: Antônio Fernandes da Silva Neto (DVCB)
 Bicicleta: Raimundo Nonato Martins (DVMO)
 Micro-ondas: Odilon Junio de Oliveira (DVTE)

 ganhaDOres DO sOrteiO:

“Acredito que todos estão gostando, 
pois está tudo muito bem organizado. 
É importante destacar a parceria da 
COPASA com a AECO e sua diretoria, 
que é unida e atuante.”

rogério josé Paiva
Diretor da AECO eleito pelos empregados, 
com o filho, Daniel

“A festa está muito boa. É a terceira 
vez que venho e tenho certeza que a 
família de todos os funcionários está 
curtindo muito também.” 

Maurileno Miranda de Ciqueira
Encarregado de manutenção de água e 
esgoto do Distrito Leste (DTLE), com a 
esposa, Silvânia, e os filhos, Sílvia e Otávio 

“Venho à Festa do Trabalhador há 16 
anos. É uma ótima oportunidade para 
rever os amigos fora do ambiente de 
trabalho. Trazíamos os filhos, mas o 
caçula já está com 25 anos.”

josé Wilson dos reis
Técnico de projetos e obra do Distrito Leste 
(DTLE), com a esposa, Ana Lúcia

“É uma comemoração muito 
importante. É uma data em que 
renovamos os compromissos com a 
companhia. Os empregados merecem 
o sucesso e o resultado alcançados.”

ricardo simões
Presidente da COPASA

“É a primeira vez que venho à festa e já 
percebi que todos estão gostando muito. 

Parabéns à AECO pela organização.”

josé Carlos da rocha
Agente operacional de rede de água e esgoto. 
Foi à festa com a esposa, Andrea Poliana, e os 

filhos, Willian (foto) e Leandra

“Há quatro anos não perco uma 
festa. É bom rever os colegas com 

suas famílias. Esta é a festa que 
Pedro está gostando mais. Antes 

era muito pequeno e não podia 
aproveitar os brinquedos.”

Cláudio roberto
Auxiliar de manutenção em 

eletromecânica da Divisão de Tratamento 
de Efluentes (DVTE) ETE Arrudas, com a 

esposa, Diana, e o filho, Pedro Henrique

Fotos:Sim
one de Lacerda A

raújo
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razão e sensibilidade

Dizem que “por trás de um 
grande homem, há sempre 
uma grande mulher”. Pois, no 

caso da COPASA, podemos ampliar o 
ditado popular e dizer que elas tam-
bém estão por trás de uma grande 
empresa. Hoje, a melhor companhia 
de saneamento do Brasil tem 10,5% 
de seu quadro pessoal composto por 
mulheres, espalhadas por diversos se-
tores e ramos de 
atuação. De acor-
do com a supe-
rintendente de 
Recursos Huma-
nos, Lúcia Maria 
Aguiar Garcia, 
a COPASA re-
flete o que está 
a c o n t e c e n d o 
no mundo hoje, 
com as mulhe-
res estudando 
mais e buscando 
a profissionali-
zação. “Áreas de 
trabalho que antigamente eram de 
domínio exclusivo dos homens são 
disputadas em pé de igualdade com 
as mulheres”, diz Lúcia.  

Há quase dois anos na empresa, 
a leiturista Evânia Ferreira Rosa foi a 
primeira mulher na empresa a exer-
cer esse cargo. “Tive muito apoio dos 
meus colegas e hoje recebo vários 
elogios dos clientes, dizendo que nós 
somos muito atenciosas”, conta Evâ-
nia. Também atuando em uma área 
antes comum apenas aos homens, há 
um ano, a servente de esgotos Leila 
Cristina Xavier do Nascimento diz 
que é importante mostrar que elas 

podem fazer perfeitamente tudo o 
que os homens fazem.  

O cenário de atuação das mulheres 
na COPASA fica ainda mais satisfatório 
quando analisamos o crescimento pro-
fissional delas, uma vez que o número 
de gerentes do sexo feminino saltou 
de 18, em 2005, para 42, em 2010, 
ou seja, 20,9% do total. Uma delas é 
Nícia Maria Abreu, gerente do Distrito 

do Médio São Francisco, na compa-
nhia desde 1998. “Quando prestei o 
concurso interno para gerente, esta-
va grávida de oito meses. Não senti 
nenhuma resistência por parte dos 
diretores da companhia em relação a 
isso. Concorri com sete homens e fui a 
primeira classificada”, diz Nícia. 

Certamente, o exemplo em que 
todas as empregadas da COPASA se 
espelham é no de Paula Vasques Bit-
tencourt. Ela foi a primeira mulher a 
assumir, em 2009, um cargo no alto 
escalão, o de diretora Financeira e de 
Relações com Investidores.

Paula acredita que, para seguir 

uma carreira de sucesso, as mulheres 
devem estar preparadas para quando 
surgirem novas oportunidades, man-
tendo-se atualizadas tecnicamente 
e também em termos de gestão, se o 
interesse for seguir carreira gerencial 
ou coordenar equipes. “A busca de 
oportunidades de treinamentos para 
adquirir novos conhecimentos, bem 
como para manter-se atualizada deve 

ser uma prioridade”, 
explica a diretora. 

Quem vem mos-
trando todo esse 
cuidado com a car-
reira é Angelita da 
Silva Macedo. Ela 
entrou na COPASA 
como servente em 
1992. Desde então, 
para melhorar pro-
fissionalmente, fez 
curso técnico em 
agrimensura, facul-
dade de engenha-
ria civil e pós em 

gestão de recursos hídricos. O retor-
no foi o crescimento dentro da com-
panhia, onde hoje é supervisora de 
tratamento de esgoto no DVTE. “Não 

quero parar por aí, pretendo continu-
ar crescendo, por isso participo dos 
processos seletivos para a área de 
engenharia”, conta Angelita.

Para a servente de esgotos Leila Xavier 
(esq.) e a leiturista Evânia Rosa, as 

mulheres estão aptas a realizar qualquer 
tipo de função dentro da companhia

A supervisora Angelita: 
escalada profissional

A superintendente de 
Recursos Humanos 

Lúcia Garcia: voos mais 
altos em todas as áreas

Paula Vasques foi a 
primeira mulher a ocupar 
um cargo na diretoria da 
COPASA; mulheres estão 
preparadas para as novas 
oportunidades

a aeCO promoveu, no dia 8 de março, o show “retratos 
Femininos na Música Brasileira”, que lotou o auditório 

da COPasa. Durante o evento, em comemoração ao Dia 
internacional da Mulher, o músico Wagner Cosse, assessor 
da sPrh, cantou músicas de várias épocas, apresentando 
perfis que revelam mudanças da condição da mulher nos 

últimos 100 anos.  ainda foi oferecido um café da manhã e 
brindes a todas as empregadas presentes.  

 Dia Das Mulheres
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Kits escolares da aeCO fazem 
alegria de pais e filhos

Mais de três mil associados 
da AECO tiveram um óti-
mo motivo para comemo-

rar a entrada de 2010. Eles foram 
beneficiados com kits escolares da 
AECO, ação desenvolvida no final 
do ano passado para contemplar 
empregados com remuneração de 
até R$ 2 mil e com filhos em idade 
escolar (6 a 14 anos). Cerca de qua-
tro mil crianças receberam o mate-

rial, que se tornou um importante 
instrumento para vencer a batalha 
pela educação, garantir que ela seja 
de qualidade e que haja um futuro 
melhor. 

De acordo com Margarete San-
tos, que coordenou o programa 
na AECO, a entrega dos kits esco-

Ariston Bulhões considera o benefício como 
um dos melhores já recebidos da AECO

Vander Lúcio com os filhos: eles 
adoraram o material escolar

lares foi a forma que a associação 
encontrou para ajudar 

as pessoas dessa fai-
xa de remuneração. 

“No início do ano, o 
contribuinte preci-
sa pagar inúmeras 
taxas e impostos, 

como IPVA, luz, 
IPTU, fora a própria 
lista de material es-

colar. São contas que 
oneram muito o orçamento 

das famílias”, disse. 
Segundo ela, juntamente com o 

kit, em uma iniciativa da Abril Cultu-
ral, por meio do Programa Educar Para 
Crescer, a AECO entregou o Guia da 
Educação em Família, material que 
orienta os empregados a participar 
mais efetivamente da educação das 
crianças. “O guia fará a diferença na 
qualidade do aprendizado do aluno, 
pois educação começa em casa e ele 
contém dicas preciosas. Além disso, 
para atender a alunos de outros seg-
mentos em todo o Estado, a AECO tem 
procurado se conveniar a faculdades e 
universidades, para oferecer descon-
tos em cursos de graduação, mestra-
do, especialização e pós-graduação”, 
revelou. Para isso, a associação conta, 
inclusive, com a colaboração do inte-
rior, na sugestão de instituições edu-
cacionais para convênio. 

incentivo à educação
Um dos beneficiados foi o empre-

gado da DVSP Vander Lúcio Duarte, 
que recebeu kits para cada um dos seis 
filhos: Lucas, Vanderson, Vanderlúcio, 
Valéria, Vitor e Brendol. “A iniciativa 
da AECO foi espetacular. Às vezes, a 
conta fica apertada. Espero que conti-
nuem todos os anos, pois me ajudou 
100%”, disse Vander. O empregado 
também destacou a reação das crian-
ças: “Eles adoraram, curtiram muito e 
já queriam ir logo para aula, a fim de 
estrear o novo material”. 

O empregado do DTBM Ariston Bu-
lhões também está bastante contente 
com iniciativa da AECO. “Acredito que, 
em 13 anos de empresa, esse tenha 
sido o melhor benefício que já rece-
bi. Meus filhos ficaram orgulhosos e 
queriam mostrar logo para os colegui-
nhas. O material é de excelente qua-
lidade. Agradeço em nome de todos 
os colegas copasianos”, disse Ariston, 
que é pai de Lorrany, Lorena, Luan, Ka-
ren e Shamara. 

Para o encarregado do Distrito 
Noroeste (DTNO) Juvenal da Costa 
Amorim, a entrega dos cinco kits para 
os filhos Lucas, Sara, Mateus, Bianca e 
Bruno foi muito importante. “É a pri-
meira vez que recebemos algo desse 
tipo. Eles adoraram e esperamos que 
esse presente da AECO seja mantido 
para os próximos anos”, disse. 

A
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utilidade 
pública

Manter os dados cadastrais atualizados na Unidade 
de Pessoal da COPASA é norma da Empresa, além de ser 
importante para não prejudicar o próprio empregado. 
Alguns benefícios, por exemplo, levam em consideração 
a situação do empregado e seus dependentes no cadas-
tro, como Assistência Médica, Auxílio Educação, dedução 
no Imposto de Renda.

Para atualizar a formação/capacitação, o empregado 
deve enviar à DVPS a cópia de certificados de cursos que 
tenha feito sem o auxílio da COPASA (particulares). Os 
cursos que têm participação da COPASA são automatica-
mente lançados pela DVED. 

Para realizar a alteração de endereço residencial e 
permitir que a Empresa possa entrar em contato com o 
empregado quando necessário, os seguintes passos de-
vem ser observados:

Toda alteração relativa à conta em que o empregado 
recebe seu salário também deve ser comunicada ime-
diatamente à Unidade de Pessoal, inclusive novas con-
tas, que devem ser ativadas para que passem a receber 
os créditos. É necessário informar também possíveis 
cancelamentos de conta, evitando transtornos para re-
cebimento de adiantamentos, férias e líquidos mensais.

utilizar a intranet em:
1º) POrtal saP / Dados Pessoal / alterar endereço;
2º) em resiDÊnCia PerMante, clicar em Processar;
3º) atualizar todos os campos solicitados;
4º) no rodapé da tela, CliCar em revisãO e gravar, 
aguardando a mensagem: “as modificações efetuadas 
nos dados endereço foram gravadas.”

Está prevista para iniciar em maio, pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, em toda Região Metropolitana, a distribuição dos 
cartões BHBUS Master para os passageiros com 65 anos ou 
mais. O cartão permite que os idosos utilizem também a par-
te de trás do ônibus, passando pela roleta gratuitamente. 

Os ônibus reservarão, ainda, 10% de assentos prio-
ritariamente para os idosos. O benefício para essa faixa 
etária garante a gratuidade do cartão e a extensão para 
uma segunda via, ou seja, o idoso terá direito a um novo 
cartão em caso de perda ou extravio. Além disso, não há 
limites de viagens por dia. 

Para usufruir dos benefícios, os usuários devem dirigir-
se aos postos credenciados, levando documentos originais, 
xerox da carteira de identidade e comprovante de residên-
cia original (contas de água, luz, telefone ou IPTU). A carteira 
de identidade continua valendo como documento para uso 
gratuito no salão dianteiro do ônibus. 

novos convênios
  Em bELO hORizONtE:

AcADEmiA
 EXITO MULHER, MM PERSONAL LTDA
Av. São Domingos do Prata, 674, Santo Antônio - 
2511-6400

cuRsOs
 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
Rua Aimorés, 1451, Lourdes

 FEAD - (SIEMG) - SISTEMA INTEGRADO 
DE ENSINO DE MINAS GERAIS
Rua Claúdio Manoel, Funcionários - 4009-0910

 LUZIANA LANNA IDIOMAS
Rua Barão de Macaúbas, 400, Santo Antônio

 UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 
MINAS GERAIS LTDA
Rua Ubá, 396, Floresta

 WIZARD SAVASSI
Rua Tomé de Souza, 810, 3º andar, Savassi

 NUMBER ONE SANTO ANTÔNIO
Rua São Domingos do Prata, Santo Antônio -  
3296-6963

sAúDE AmbiENtAL
 A A A A BD CLEAN SAÚDE AMBIENTAL 
LTDA
Rua Aristóteles Caldeira, 729, Barroca - 3568-3518

ÓticA
 ATELLIER DOS ÓCULOS
Rua Curvelo, 2552-5225

mEcÂNicA DE AutOmÓVEis
 ISNAQUE COSTA AGUIAR
Av. João Samaha, 182, São João Batista - 
3491-4785

mOtOs
 MOTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Av. Cristiano Machado, Cidade Nova - 3508- 6303

JOiAs
 MANOEL BERNARDES COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA
Av. do Contorno, 5.417, Cruzeiro

cOmputADOREs
PORTABILE COM. E REPRES. DE 
ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA
Rua dos Otoni, Santa Efigênia - (31) 3273-0555

  Em cAtAguAsEs:

fARmÁciA
 C.R.V GONÇALVES & CIA LTDA
Rua Nogueira Neves - (32) 3421-5444

  Em DiViNÓpOLis:

fARmÁciA
 DROGARIA E PERFUMARIA GONTIJO LTDA
Rua Góias, 2.509 - (37) 3221-3681

  Em itAú DE miNAs:

fARmÁciA
 DROGA FARMAITAÚ LTDA
Juventino Dias - (35) 3536-3083

  Em mONtEs cLAROs:

LiVRARiA
 PAPELARIA DO MEC LTDA
Av. Cel Filomeno Ribeiro - (38) 3221-2969

  Em NOVA LimA:

LiVRARiA
 A & G PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Av. Henrique Otero Centro - (31) 3542-0881

  Em LAVRAs:

ÓticA
 SMA ÓPTICO IND. COM. LTDA
Rua Dr. Francisco Sales, Centro - (35) 3821-6222

cALçADOs
 WS CALÇADOS
Rua Dr. Melo Viana, Centro - (35) 3821-1982

  Em sAbARÁ:

fARmÁciA
 DROGARIA DA VOVÓ LTDA
Rua Carvalho de Brito, General Carneiro - (31)

3671-8272

Rua Marquês de Sapucaí, Centro - (31) 3671-

1721

Rua Luiz Cassiano, Centro - (31) 3671-4249

  Em ARAXÁ:

hOtEL
 HOTEL NACIONAL INN ARAXÁ LTDA
Av. do Contorno, 80

  Em tRês mARiAs:

fARmÁciA
 DROGARIA SÃO JOÃO E PERFUMARIA
Av. Felinto Muller, Ipiranga - (38) 3754-1037

  Em ipuiuNA:

fARmÁciA
 FARMÁCIA LOPES MELO LTDA
Rua João da Silva, Centro - (35) 3732-1153

 AtuALizAçãO DE DADOs 
pEssOAis DO EmpREgADO
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Pedaladas de sucesso
A equipe de ciclismo da Associa-

ção dos Empregados da Copa-
sa (AECO) já está mostrando 

sua força nas trilhas há uma década. 
Ao longo desse tempo, vários atletas 
apaixonados pelo esporte colecio-
naram excelentes resultados, que 
ajudaram a fortalecer o nível com-
petitivo da equi-
pe e também o 
nome da AECO 
em eventos es-
portivos. Tudo, 
é claro, conquis-
tado com muita 
dedicação, suor, 
e vontade de 
acertar. Atual-
mente com cin-
co atletas (veja 
relação no qua-
dro), a equipe é 
especialista em 
duas modalidades de Mountain Bike: 
Intercicty, com distâncias acima de 
50 quilômetros; e Cross Country, na 
qual os atletas percorrem várias vol-
tas em um circuito de seis quilôme-
tros, em média. 

De acordo com o gerente da Divi-
são de Ações Mercadológicas (DVAM) 
e ciclista, Alessandro Perdigão, as 

boas colocações da equipe são fruto 
de trabalho duro. “Às 5h30 já estamos 
treinando. Costumamos ir a trilhas em 
áreas de montanha da Região Metro-
politana, como Nova Lima, Rio Acima 
e Raposos”, diz Alessandro, que tam-
bém revela um pouco sobre o espírito 
da equipe: “Sabemos que a prática do 

ciclismo é uma ati-
vidade saudável. 
Isso é o mais im-
portante. Mas, 
quando vemos a 
roda traseira de 
outro competi-
dor, vamos com 
tudo em busca 
da vitória”.

Para o técni-
co químico da 
Divisão de Qua-
lidade e Contro-

le de Água (DVQA) 
e coordenador da equipe de ciclismo 
da AECO, Benedito Ferreira Rocha, o 
patrocínio é fundamental para a ma-
nutenção da equipe. “O retorno com 
o patrocínio é grande. Há também a 
questão da prática de atividades eco-
logicamente corretas e a preocupação 
com questões ambientais”, disse. 

Outro integrante da equipe é Le-

Alessandro Perdigão, Leonardo Bahia, Benedito Rocha 
(Bené) e Walesson Rodrigues de Almeida: equipe da 
AECO em ação pelas montanhas de Minas

Lance da partida em que a equipe 
do Santa Lúcia (de uniforme azul e 
preto) venceu o Miramar por 4 a 1, 
na final do Campeonato de 2008: 
a emoção está de volta

 alessandro Perdigão 
 leonardo Bahia
 Benedito rocha 
 Ângelo gomes
 jacques Cordeiro
 Walesson rodrigues 

 atletas integrantes 
Da equiPe aeCO De 
CiClisMO:

EspORtE

Chuteiras nos pés

onardo Bahia, que participa de com-
petições desde os 19 anos. “É um 
esporte caro. O incentivo da AECO à 
prática de uma atividade saudável é 
muito importante para o funcioná-

rio, pois deixa todos da equipe mais 
dispostos para trabalhar. O convívio 
social com amigos e família propor-
cionado por esse esporte é bastante 
recompensador”, finalizou. 

A torcida se agita, os times 
entram em campo com seus 
melhores atletas, ninguém 

quer perder o jogo do seu time favo-
rito. Por isso, esposas, filhos e ami-
gos dos empregados da COPASA não 
perderão a oportunidade de acom-
panhar o 16º Campeonato de Fute-
bol de Campo da AECO. Organizado 
pela associação há mais de uma dé-
cada e meia, a disputa mobiliza ti-
mes formados por profissionais das 
superintendências e departamentos 
da companhia de abastecimento e 
também da própria AECO e Copass. 
Com partidas disputadas no Clube 
da AECO, este ano, o torneio aconte-
ce de maio a dezembro.  

O diretor de esportes do Clube, 
Rui Eustáquio de Paula Santos, ex-

plica que o campeonato foi criado 
com o objetivo de promover a in-
tegração entre os empregados da 
empresa. “Desde então, notamos 
que os funcionários passaram a se 
reconhecer, inclusive melhorando 
a interação entre a capital e o inte-
rior”, destaca Rui. 

Na RMBH, o campeonato deste 
ano terá a participação de 12 equi-
pes na série A e outras 12 na série 
B, reunindo cerca de 700 pessoas. 
São realizadas, em média, quatro 
partidas todos os sábados, das 9h às 
17h30. Rui conta que os árbitros são 
profissionais da Federação Mineira 
de Futebol. Ao final, três times des-
cem para a segunda divisão e três 
sobem para a primeira, o que torna a 
disputa ainda mais emocionante.

A
rquivo particular

A
rquivo particular
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Campanha do agasalho
aeCO 2010

A doação de cerca de 40 roupas 
de frio, entre outras peças re-
manescentes do “Saldão de 

Inverno”, realizado ano passado, mar-
cou a abertura da Campanha do Aga-
salho 2010, promovida pela AECO. 

As roupas foram doadas para o 
Projeto Providência, que é uma asso-
ciação que atende a três mil crianças, 
adolescentes e jovens, oferecendo 
alimentação, oportunidades de la-
zer e formação sociocultural. Atual-
mente, há três unidades localizadas 
em Belo Horizonte: Vila Maria, bairro 
Taquaril e aglomerado da Serra.

Participe você também dessa 
campanha, levando sua doação para 
a Casa da AECO durante todo o mês 
de maio.

Arquivo Projeto Providência

Arquivo particular

gERAL

Previsão orçamentária planeja 
ações no interior
Não é somente em BH e Região 

Metropolitana que a AECO 
promove grandes eventos de 

confraternização para os emprega-
dos da COPASA. No interior do Estado, 
também há uma movimentada pro-
gramação para entreter associados, 
bem como inúmeros benefícios são 
concedidos a todos os distritos da CO-
PASA no interior de Minas Gerais. 

Segundo o presidente da repre-
sentação da AECO no Distrito de 
Araxá, Daílson Aguiar, além das tradi-
cionais comemorações do Dia do Tra-
balhador, festa junina, Dia da Criança 
e festa de fim de ano, o trabalho da 
associação se estende à organização 
de campeonatos de vôlei e futebol, 
manutenção do clube, compra de 
material esportivo, despesas com 
árbitros, etc. Daílson destaca o cli-
ma de relacionamento familiar entre 

a AECO da capital e do interior. “A 
transparência é o principal motivo 
do bom relacionamento. Tudo o que 
precisamos, eles procuram atender o 
mais rápido possível”, disse. 

Daílson ressalta a importância da 
implantação da Dotação Orçamen-
tária 2010, que ajuda a calcular os 
recursos disponíveis e a realizar me-
lhor planejamento das ações. “Com 
a ferramenta orçamentária, temos 
condição de saber com maior exati-
dão o que podemos gastar e traba-
lhamos em cima disso”, afirma. Elei-
to para o biênio 2009-2011, Dailson 
ainda destacou o aproveitamento 
do Estatuto do Clube da AECO e sua 
adaptação para implantá-lo no clube 
existente em Araxá. 

José Carlos Braga, responsável 
pela coordenação das representa-
ções da AECO no interior, esclarece 

que, a partir deste ano, cada distrito 
operacional, por meio das represen-
tações da AECO, passou a trabalhar 
com uma previsão orçamentária ba-
seada nos recursos transferidos, de 
acordo com o que rege o Estatuto 
Social da Associação, ou seja, 60% 
do que é arrecadado de associados 
nessas representações é disponibi-
lizado para seu gasto pela própria 
representação. 

José Carlos diz ainda que a ver-
ba destinada a essas localidades é 
garantida ao longo do ano. “Eles or-
ganizam festas, confraternizações, 
alugam quadras de esporte e orga-
nizam eventos culturais. O calen-
dário é bastante movimentado. Os 
representantes da AECO em cada 
distrito são os responsáveis pela 
atuação da associação em todo o 
Estado”, declara.

Projeto Providência: 
assistência a três mil 
crianças

Daílson participa da festa do 
Dia das Crianças, em Araxá


