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alunos do Colégio Batista, conveniado da AECO
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Orçamento 
Operacional 2011

Acabamos de divulgar para 
as representações do interior 
o orçamento operacional para 
este ano. Além da previsão de 
recursos da ordem de meio 
milhão de reais, referentes ao 
percentual de 60% das con-
tribuições locais, conforme 
define o Estatuto da Associa-
ção, incluímos no orçamento 
a possibilidade de outros re-
passes. 

Esses recursos extras aten-
dem ao nosso objetivo de 
incentivar a realização de 
eventos nas representações, 
aumentando as oportunida-
des de encontros sociais e de 
confraternizações locais. Para 
isso, criamos a estratégia de 
condicionar a liberação de um 
valor adicional corresponden-
te a 15% do total do orçamen-
to à realização, no primeiro 
semestre, da Festa do Traba-
lhador ou de uma festa junina. 
Já no segundo semestre, a re-
presentação que comemorar 
o Dia das Crianças terá mais 

Notas

CAPAINSTITUCIONAL

Um incentivo a mais para o estudo
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EXPEDIENTE

 CARNAVAL NO CLUbE DA AECO

Este ano, o carnaval será mais divertido no Clube Recreativo 
da AECO. Preparamos para os associados e suas famílias uma 
programação especial com direito a confete, serpentina e muita 
música. Haverá atrações para todas as idades, incluindo baile 
especial para as crianças. A música ficará por conta do DJ Coruja. 
Fique atento aos horários: o Clube estará aberto das 11h às 19h, 
durante o carnaval. No domingo, das 12h às 15h, e na terça-feira, 
a partir das 13h, acontecerá o baile das crianças. 

Mais informações em nosso site: www.aecopasa.com.br

 VISITAS
Uma das grandes metas da AECO para 2011 é que aconteça maior 
interação entre a sede e as representações. Para isso, a diretoria 
da AECO está à disposição para receber os parceiros do interior e 
discutir alternativas de melhorias, enquanto toma aquele cafezinho 
mineiro. Os representantes Dailson (DTAA) e Altair (DTAM) estiveram 
aqui no mês de fevereiro. Venha também trocar ideias conosco. 

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a AECO distribuiu 
gratuitamente os kits es-

colares. Dessa vez, foram 4.700 
kits, beneficiando 3.700 associados 
titulares.

A grande novidade de 2011 foi 
a liberação do limite de faixa de 
remuneração. Todos os associados 
com dependentes com idade entre 
6 e 14 anos receberam o kit em nú-
mero correspondente ao de depen-
dentes nes-
sa idade. 
Como no 
ano passa-
do, a faixa 
etária das 
c r i a n ç a s 
para rece-
bimento do 
b e n e f í c i o 
foi definida 
de acordo 
com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, 
do Ministério da Educação, segun-
do Vander de Paula Leite Jr. Essa lei 
exige a matrícula e a permanência 
das crianças, nessa idade, nos nove 
anos do ensino fundamental. 

Portanto, este ano, o kit foi dis-
tribuído para crianças nascidas en-

tre 31 de março de 1997 a 31 de 
março de 2005.

Outra inovação é a disponibi-
lização de kits para venda na Casa 
da AECO. Assim, a um preço bem 
abaixo do mercado, os associados 
podem repor o material ou presen-
tear outras crianças durante o ano 
inteiro. 

Uma dupla de jovens cidadãos 
já está adorando utilizar o kit. São 
os gêmeos Pedro Matias Braga e 

Lucas Ma-
tias Braga, 
de 8 anos, 
que vão 
para a es-
cola de mo-
chila nova 
nas costas. 
Quem tam-
bém adorou 
a novidade 
foi o pai de-
les, o assis-

tente técnico da AECO José Carlos 
de Paula Braga. “O material é tão 
benfeito e bonito que os meninos 
estão mais interessados em fazer 
as atividades escolares. Isso é um 
incentivo para o aluno”, conta José, 
que diz ter economizado entre 
R$100 e R$130 reais com o kit.

 CORRETORA INDENIZA ASSOCIADOS 

Todos nós estamos sujeitos a passar por situações que nos le-
vam a perdas: pessoais ou financeiras. As pessoais, na maioria 
das vezes, somente o tempo cura. Para as financeiras, entretanto, 
existem os seguros oferecidos pela AECO Corretora. No ano pas-
sado, 50 associados – titulares e dependentes – receberam um 
montante de mais de R$1.600.000 em indenizações. É nos mo-
mentos difíceis que valorizamos o seguro de vida, de residência, 
automóveis ou de diagnóstico de câncer.

i CONCUrsO De 
reDaçãO Da aeCO

E as ações de incentivo aos estu-
dos não param por aí. De 1° de mar-
ço a 29 de abril, os dependentes 
dos associados podem se inscrever 
no I Concurso de Redação da AECO, 
cujo título é “Eu só quero estudar 
e brincar”. A criança 
deve escrever uma 
redação que tenha 
entre 20 e 30 li-
nhas, sobre como 
ela brinca e estuda 
– as mais impor-
tantes atividades 
dessa fase da 
vida. O concurso 
se realizará em 
três categorias, 
conforme as se-

guintes faixas etárias: Categoria A 
- crianças de 6 a 8 anos; Categoria 
B - Crianças de 9 a 11 anos; e Cate-
goria C - crianças de 12 a 14 anos.

As inscrições podem ser feitas 
mediante preenchimento da fi-
cha de inscrição disponível no site 
www.aecopasa.com.br/kit escolar/
concurso de redação.

PreMiaçÕes DO CONCUrsO De reDaçãO

1º lugar: Mesa de Pebolim; 2º Lugar: Play Station 2; 3º Lugar: Lego 1000 peças. 

1º Lugar: Play Station ;2º Lugar: Bicicleta; 
3º Lugar: Câmera Digital. 

1º Lugar: Xbox 360 Slim; 
2º Lugar: Bicicleta; 

3º Lugar: Play Station 2

Categoria a

Categoria CCategoria B

Kit escolar da AECO

José Carlos acompanha filhos nos estudos

R$15,00 por dependente na 
faixa etária de 0 a 14 anos.

Fora esses repasses, ainda 
reservamos no orçamento 
da associação recursos para 
os clubes do interior, com a 
finalidade de realizar obras 
de manutenção e melhorias. 
Para as outras representa-
ções que não têm áreas de 
lazer, separamos recursos do 
orçamento para fecharmos 
convênios com clubes de es-
porte e lazer. Nesse caso, o 
objetivo é atingir a meta já 
colocada para as represen-
tações de termos um clube 
conveniado em cada sede de 
distrito operacional até o fi-
nal do ano. 

Com essas medidas, além 
de outras que beneficiam a 
todos, esperamos que a nos-
sa presença no interior acon-
teça ao longo do ano inteiro 
e não em um ou dois eventos 
específicos. Mas, para que 
isso seja fato, principalmen-
te nas representações, é ne-
cessário termos o apoio dos 
associados. É importante que 
todos acompanhem a apli-
cação dos recursos e deem 
sugestões de como isso deve 
ser feito. Procure seu repre-
sentante da AECO e dê sua 
sugestão.

veramaria Franco
Presidente da AECO
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Altair visitou a sede da AECO

Dailson também compareceu à AECO
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a descoberta de uma vida 
cheia de emoção

Entre a terra, o céu e o mar, en-
contramos um homem cheio 
de vida e ação. Trata-se de 

nosso perfil nesta edição do jornal 
da AECO, o engenheiro e atual su-
perintendente de Gestão de Energia 
na Copasa, Marcelo Monachesi Gaio. 
Durante um jogo de perguntas e res-
postas, descobrimos sua paixão pelo 
mar e lagos, sua experiência radical 
pelos céus e suas aventuras pelas 
estradas deste país em cima de sua 
Harley Davidson.

Aos 58 anos, bem vividos, Marcelo, 
que é natural de Juiz de Fora, Minas 
Gerais, e neto de italianos por parte 
de mãe e pai, descobriu o prazer 
de viver intensamente ainda muito 
jovem. Na década de 1980, no alto 
do Pico do Ibituruna, em Governador 
Valadares, ele voava com sua asa-
delta, com a sensação da liberdade 
dos pássaros, até pousar ao encontro 
de sua companheira Hilma, que 
sempre estava a postos para resgatá-
lo nos pastos do Leste mineiro. Aliás, 
Hilma é sua esposa, pela qual Marcelo 
deixou o Iraque para se casar, e lá se 

PERFIL

Clube novo em folha

TENDêNCIAS

Lugar onde primeiro se avis-
ta o sol”. Com um significado 
desses para o nome “Araxá”, 

os moradores da cidade certamente 
precisam de lugares agradáveis para 
vivenciar o aprazível clima que toma 
conta do local. O Clube da AECO é 
um desses espaços de convivência, 
que se propõe a oferecer aos asso-
ciados uma ótima opção de lazer. 
Melhor ainda agora, que o clube pas-
sou por reformas para melhorar sua 
estrutura.
Quem conta a novidade é Daílson 
José de Aguiar, presidente do Clube 
da AECO em Araxá. “Precisávamos 

melhorar as condições do local para 
receber os associados. Diante disso, 
a AECO investiu em melhorias na 
estrutura.” As obras começaram em 
novembro de 2010 e se estenderam 
até janeiro deste ano. Com as inter-
venções, a capacidade do clube do-
brou, pulando de 150 para 300 pes-
soas. “Inclusive, graças à ampliação 
do salão de festas, conseguimos re-
alizar a festa de final de ano em nos-
sas dependências”, conta Daílson.
Uma das importantes mudanças foi 
realizada na recepção do clube. Se 
antes ele só permitia a entrada e 
saída de uma pessoa por vez, agora 

vão 24 anos, com dois filhos, Pedro 
(22) e André (20).

O Iraque foi  logo no início de sua 
carreira, em 1981. Quando já estava 
na Copasa, pediu demissão e partiu 
para trabalhar na Mendes Júnior. 
Hilma, então sua namorada, fazia o 
último ano de Medicina. No entan-
to, a solidão bateu e o coração falou 
mais alto. Como nos relatou - uma 
verdadeira prova de amor. Como ela 
não foi ao Iraque, ele voltou para o 
Brasil em 1982, retornou à Copasa 
e trabalhou na equipe da extinta 
Superintendência de Operações do 
Interior (SPOI), em Alfenas e Ipa-
tinga. Em 1986, veio em definitivo 
para Belo Horizonte e se casou no 
ano seguinte.

De lá para cá, Hilma se tornou sua 
grande companheira nas aventuras. 
Em cima de sua Harley Davidson, 
Marcelo nos relatou que percorreu a 
BR 101 até Maceió e também esteve 
em Foz do Iguaçu. Mas foi aqui, pró-
ximo, entre as montanhas de Minas 
Gerais, na Lagoa dos Ingleses, que 
Marcelo descobriu sua mais recente 
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paixão: velejar. Em seu microtoner 
de duas velas e 19 pés, batizado de 
Marinaio, marinheiro em italiano, 
ele participa todos os anos do Cam-
peonato Mineiro de Cabinados e do 
Campeonato de Laser. Nos lagos e 

mares, nosso associado esbanja ale-
gria e prazer em velejar e prevê que, 
depois de se aposentar, esse será o 
seu hobby predileto.

Mas vocês acham que esses pra-
zeres pela natureza e pela vida pa-
raram por aí? Monachesi nadou por 
15 anos pelos clubes Barroca e Mi-
nas, se tornando campeão de nata-
ção Master no Campeonato Mineiro 
(entre 40 e 55 anos), vice-campeão 
brasileiro e 3° lugar no Sul-America-
no na prova de 800 metros. Acabou? 
Não, ele encontra tempo, disposição 
e prazer para dar muitas pedaladas 
em sua “bike”, ao lado de sua espo-
sa, quase todos os domingos.

Então, como poderíamos descre-
ver nosso associado? Um engenhei-
ro apaixonado por trigonometria ou 
um homem que soube colocar pra-
zer na vida em seus pequenos deta-
lhes e valorizá-la? Um homem da na-
tureza, da terra, das águas e dos céus 
e que se apaixonou pelo mundo!

  “Eu gosto muito de viver”,  com 
essa frase, Monachesi terminou nos-
sa entrevista.

Banff - Canadá: pedaladas no verão

A bordo de seu veleiro Marinaio, Marcelo navega 
pelos lagos e mares brasileiros

 Bate BOla
Um livro: Um amor, Dino Buzatti

Uma música: Good morning                          

                         starshine, Hair

Um filme: Retratos da vida (Les              

                   uns et les autres) 

Um caminho: o da ética

Um tropeço: o começo da  carreira – 

                        “ Dei muita cabeçada”

Um amor: minha família

Um acaso: ter sido transferido 

                    para BH, em 1986 

Um desejo: ter saúde 

Uma ação: fazer meu trabalho 

                    sempre com excelência

“ o fluxo é coletivo. 
“Em termos de se-
gurança, essa obra 
era imprescindível, 
principalmente em 
dias de festas quan-
do há mais aglome-
ração de pessoas”, 
explica o presiden-
te.
Outras duas mu-
danças significa-
tivas devem ser 
citadas. A primeira, 
mais estética, foi 
igualar o piso de 
uma parte mais an-
tiga do clube com uma outra que 
já havia passado por reformas. Já a 
segunda trata-se da ampliação dos 
banheiros. Se antes eles eram de 
uso individual, agora têm estrutura 
para receber um número maior de 
pessoas ao mesmo tempo, oferecen-
do muito mais conforto para os fre-
quentadores.  
Um dos que aprovaram a reforma foi 
o supervisor de eletromecânica Gil-
do Antônio de Deus, frequentador 
do clube há mais de 21 anos. “Me-
lhorou muito, só de terem ampliado 

o salão de festas já foi ótimo. O es-
paço ficou muito mais confortável”, 
afirma Gildo, que utiliza as depen-
dências para tocar seu violão, jogar 
uma sinuca e relaxar na sauna. “Vou 
sempre com meu filho, que adora fi-
car na piscina.”
 Hoje o clube conta com uma piscina 
infantil e uma adulta, sauna, quadras de 
futebol de areia, de peteca, de futebol 
de salão, sala de jogos com bilhar, pin-
gue-pongue, baralho, dama e xadrez, 
além de uma lanchonete. O funciona-
mento é de quarta-feira a domingo.

vida em quadrinhos
Você está no Nordeste bra-

sileiro, no remoto ano de 
1630, e avista caravelas 

holandesas aportando em nossas 
águas, prestes a explorar nossos 
recursos naturais.
A cena que acaba de ser descrita 
é fruto da imaginação de Ramon 
Alves Machado, 55 anos, aposen-
tado da Copasa. Desde a época 
da escola, ele coloca suas ideias 
no papel em forma de desenho e 
hoje já reúne mais de 50 histórias 
em quadrinhos de sua autoria. 
“Elas são feitas para agradar pes-
soas de 5 a 95 anos, mas o foco 

são as crianças, e abordo temas 
como natureza, amizade e perigo 
das drogas”, conta o artista.
Atualmente, Ramon divulga seu 
trabalho de forma diferenciada. 
Suas histórias em quadrinhos 
são repassadas para DVD. “Nes-
se formato, é possível inserir 
trilha sonora, animação e efei-
tos sonoros, dando mais vida às 
histórias”, explica. Ao todo, dez 
episódios já foram transforma-
dos para o formato digital. Uma 
amostra desse resultado você 
pode conferir no blog do artista: 
www.moneshad.blogspot.com Ramon usa seus desenhos para educar os jovens

Espaço do clube reformado para receber toda a família AECO

Novo banheiro traz mais conforto ao associado
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álvaro henrique de almeida, 
assistente financeiro contábil da 

DVCG, em Belo Horizonte

“Recentemente, procurei a 
Belo Dente para fazer limpeza 

nos dentes. Consegui marcar 
dentro de um horário bom 

para mim e mais uma vez fui 
muito bem atendido.”  

Novos convênios

ESPORTEMELhORIAS / NOVOS CONVêNIOS

Premiação do i torneio de 
integração COPaClUBe e aeCO 
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O Torneio de Integração COPACLUBE e AECO foi a atração esportiva 
entre os meses de setembro e dezembro do ano que passou. Os 
associados das duas instituições participaram de várias disputas 

em modalidades como futsal, sinuca, peteca e tênis, estreitando as rela-
ções entre as duas instituições e seus associados. No dia 18 de dezembro, 
foi realizada a festa de premiação aos  três primeiros colocados de cada 
modalidade, que contou com churrasco e música ao vivo para os atletas, 
seus convidados e membros da diretoria do COPACLUBE e da AECO. 

Belo Dente
Desde maio do ano passa-

do, quando a AECO assi-
nou o contrato com a Belo 

Dente, a adesão só vem crescendo, 
provando que foi acertada a decisão 
de oferecer uma opção que prestas-
se uma assistência odontológica de 
qualidade e a preços acessíveis aos 

EM bELO hORIZONTE:
CURSO DE IDIOMAS
  PIROLI E PIROLI 
DESCONTO DE 10%
Rua Domingos Vieira, 343/1408 
Santa Efigênia - BH/MG - 
Cep: 30150-240

Caetano (Diretor COPACLUBE), Gilson (1ºpeteca), Jonas(D.AECO), Airis 
(3ºpeteca), Rui (D.AECO), Alberto, Marcelo (2ºpeteca) e Seabra (3ºpeteca)

siNUCa
1º lugar: Udmar Dias

2º lugar: Marco Antônio Saleme

3º lugar: Ronaldo Matias

PeteCa
1º lugar: Gilson e Joaquim

2º lugar: Marcelo e Alberto

3º lugar: Seabra e Airis

tÊNis
1º lugar: Jomildo e Glaycon

2º lugar:  Dener e Trinta

3º lugar: Vilmar e Miguel

FUtsal
1º lugar: Associação Esportiva Miramar

2º lugar: Copass

3º lugar: Macrooperação

Saleme (1ºsinuca) e Dalton (ex 
pres.COPACLUBE)

Dener (2º tênis) e Jackson (tenista) Airis, Jonas e Seabra (3º peteca)

Marcelo e Alberto (2º peteca)

A tranquilidade e equilíbrio 
emocional proporcionados 
pelo Taekwondo - arte mile-

nar nascida na Coreia do Sul - atraí-
ram o atendente comercial da Copasa, 
Eduardo Magalhães. Lutador a cerca 
de 25 anos, ele teve os passos per-
corridos na prática da luta e propagou 
essa ideologia para seus três filhos. 
Eduarda (17), Leonardo (15) e Gusta-
vo (13) aderiram ao esporte, e os re-
flexos da luta têm refletido na rotina 
diária dos adolescentes. “Depois do 
Taekwondo, meus filhos estão mais 
disciplinados e mudaram o compor-
tamento em casa”, se orgulha o pai. 
Durante cinco anos, Eduardo parou de 

herança genética 
nos tatames

lutar e foram os filhos que o fizeram 
voltar aos tatames. 

Desde 2010, o atendente comercial 
e os filhos participam de competições 
pelo país e contam com o patrocínio 
da AECO nessa caminhada. No ano 
passado, Eduardo participou da 10ª 
Copa União de Taekwondo e da 7ª 
Copa Neves Open. Neste ano, não está 
sendo diferente. O atleta participou 
do Campeonato Mineiro de 2011 da 
Liga Nacional, com mais de 800 com-
petidores, e da Copa Americana de 
Taekwondo, que contou com a partici-
pação de cinco países: México, Argen-
tina, Coreia, Chile e Brasil. 

Segundo Eduardo, ao contrário do 

que muitas pessoas acreditam, o Ta-
ekwondo não é uma luta violenta. 
Pelo contrário, o sentido literal do es-
porte é a “arte de usar os pés e mãos, 

Eduardo e seus filhos treinam para buscar equilíbrio dentro e fora do tatame

na luta, através da mente”. O trabalho 
de associar força física e equilibro da 
alma são os principais mandamentos 
do esporte. 

associados. Prova disso, é que, no 
mês de fevereiro, a AECO totalizou a 
adesão de cerca de 2 mil pessoas. O 
prognóstico é que esse número au-
mente ao longo do ano, uma vez que 
a divulgação do convênio nas repre-
sentações do interior está em pleno 
curso.

EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO:
FARMÁCIA
  DROGARIA RODRIGUES ARAÚJO
DESCONTO DE 10%
Rua Paulo Adrião, 03 - São João do 
Paraiso/MG - Cep: 39540-000

EM MONTES CLAROS:
FACULDADE
  FACULDADES INTEGRADAS 
PITÁGORAS
DESCONTO DE 10%
Av. Professora Ainda Mainartina 
Paraíso, 80 - Montes Claros/MG

FACULDADE
  FACULDADE ANHANGUERA DE 
BELO HORIZONTE
DESCONTO DE 32% A 53%
Av. dos Andradas, 435 e 485 Bairro 
Centro - BH/MG - Cep: 30120-010

Maria da Penha Nascimento, 
assistente de apoio administrativo 
da DVGS, em Ubá

“Como o interior do estado 
é muito defasado em termos 
de convênios, é maravilhoso 
termos essa nova opção, além de 
pagarmos pouco.” 

Pelo convênio com a aeCO, a Belo 

Dente informou a realização de 

1.734 intervenções, sendo 188 

diagnósticos, 625 radiografias, 

172 dentísticas, 18 exodontias, 

12 cirurgias, 47 endodontias, 303 

periodontias e 369 prevenções. 

QUeM UsOU gOstOU
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Festas que fecharam o ano de 2010

Em Pouso Alegre, as comemorações de fim de ano foram 
realizadas no dia 23/12, no Buffet Espaço América. Na festa, 
os associados contaram com show ao vivo, sorteio de brindes e 
muita diversão para a criançada.
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Um balanço da vida, das atividades exercidas, das amizades conquistadas. assim, 
com muita alegria, os associados da aeCO e seus familiares, no interior do estado, 

se despediram de 2010. Confira as fotos que chegaram ao Jornal da AECO. 

POUSO ALEGRE

Em Ipatinga, os colegas do DTVA realizaram uma festa cujo 
objetivo foi a interação entre associados e seus familiares. 

IPATINGA

No dia 10/12, os associados de Janaúba não mediram esforços 
e comemoraram ao som do forró. A turma dançou para valer! 

JANAÚBA

Associados de Araxá realizaram uma festa, em 10/12, na sede do 
Clube da AECO. A turma curtiu muita música embalada pelo DJ JA.

ARAXÁ

Em Caratinga, nos dias 4 e 5 de dezembro, as comemorações 
de fim de ano aconteceram no sítio Toninho da Manchete. 
Atrações como gincana e bingo fizeram o maior sucesso!

CARATINGA

O Clubinho da AECO, em Leopoldina, foi todo enfeitado 
para receber cerca de 280 pessoas, entre associados e seus 
familiares. O jantar aconteceu no dia 10/12 e foi regado a 
muita descontração. 

LEOPOLDINA

Um churrasco foi a festa organizada pelos associados de 
Coronel Fabriciano, em 17/12. A confraternização foi intitulada 
“A festa da família”. 

CORONEL FABRICIANO

Em Divinópolis, a confraternização natalina aconteceu, em 
17/12, na sede da DTAP. A festa reuniu associados lotados na 
sede do DTSP. Muita animação com o show de Nivaldo Braga.

DIVINÓPOLIS

Em 18/12, a turma da DTAM realizou na sua sede um churrasco 
de confraternização com sorteio de brindes. Participaram cerca 
de 350 pessoas entre associados e familiares. 

ITAJUBÁ
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