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EXPEDIENtE

 EmPRéStImOS AECO  
Além de oferecer uma das melhores taxas do mercado, o serviço de 

empréstimo da AECO conta com uma facilidade: a solicitação via intra-
net. O pedido pode ser feito de qualquer computador da COPASA ou 
diretamente na Casa da AECO – Rua Mar de Espanha, 353. 

Para garantir o serviço, as vias assinadas do contrato devem chegar à 
AECO pelo menos dois dias antes da data da liberação dos recursos da 
associação para o período. Outro cuidado importante é cancelar a so-
licitação no sistema, sempre que o associado desistir do empréstimo. 
Assim, o valor que ficava reservado poderá ser liberado para o saldo 
consignado do associado e desbloqueado do sistema, para que outros 
possam usufruir do benefício. 

Não perca o prazo de entrega do contrato, fique atento aos dias da 
liberação da verba de empréstimo. As datas e o valor total a ser libe-
rado serão divulgados todo início de mês no site da AECO. Mais infor-
mações no setor de empréstimos da associação (ramal 1804) ou no 
menu EMPRÉSTIMOS do site da AECO –  www.aecopasa.com.br.

 DICAS SOBRE O tRÂNSItO 
Nos dias 15 e 16 de fevereiro, a AECO, em parceria com a Liberty Seguros, 

realizou intervenções teatrais na Regional e no Cercadinho. O personagem 
Jacinto Honório Cabeção percorreu as áreas levando informações e dicas 
de trânsito para o Carnaval. Com muito bom humor, o cangaceiro alertou os 
associados quanto aos perigos da imprudência ao volante no período em 
que as estradas brasileiras registram o maior número de acidentes.

Podemos dizer que estamos 
praticamente iniciando 2012. 
Muita gente saiu de férias em 
janeiro e os corredores só es-
tarão em lotação plena após 
o Carnaval. Apesar disso, es-
tivemos acelerados na AECO. 
O motivo da correria foi a dis-
tribuição dos kits escolares. 
A preocupação é sempre nos 
adiantarmos à ansiedade de 
alunos e pais que querem re-
solver logo a questão do ma-
terial escolar. Foram 4.700 kits 
distribuídos para as sedes dos 
departamentos no interior do 
estado e em Belo Horizonte 
– uma logística complicada, 
pois depende do entendimen-
to e da coordenação de forne-
cedores diferentes. Ainda res-
tam na associação alguns kits 
que poderão ser adquiridos 
para presentear alguém ou 
mesmo para complementar o 
material já utilizado.

Encerrada essa etapa, come-
çamos a divulgar o 2º Concur-
so de Redação da AECO, que 
está sendo lançado nesta edi-
ção do jornal. Esperamos su-
plantar as 500 inscrições de 

2011. Fora essas preocupa-
ções iniciais, o início do ano 
também é o período de pla-
nejamento do calendário de 
ações e de definição do orça-
mento. A ideia é enviar, logo 
após o Carnaval, o orçamento 
individual de cada represen-
tação do interior. O objetivo 
é aperfeiçoar a cada ano o 
processo de repasse das ver-
bas estatutárias e extras, de 
forma que o associado, prin-
cipalmente aquele que está 
no interior, tenha sua contri-
buição gasta de acordo com a 
decisão da maioria. Por isso, 
a participação de cada asso-
ciado no planejamento e na 
aplicação dos recursos dispo-
nibilizados para cada distrito 
é importante. Procure saber 
com seu representante qual 
é o valor da verba e como ela 
será aplicada.

Mesmo já entrando no mês 
de março, acredito que ainda 
posso desejar a todos um óti-
mo ano!

veramaria Franco
Presidente da AECO

O cangaceiro Jacinto alertou os 
associados sobre cuidados no trânsito

 DEz ANOS DE PARCERIA muSICAL 
No dia 2 de fevereiro, cerca de 100 pessoas conferiram o show 

10 Anos de Parceria Musical com os músicos Alexandre Cruz e Maurício 
Castro, associados apoiados pela AECO.

Num clima descontraído, o público se deliciou com o serviço de bar, 
enquanto assistia ao show da dupla e às performances de contadores 
de histórias, músicos convidados e um grupo de teatro.

Alexandre Cruz e Maurício Castro animaram a plateia 
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uma aposta no futuro
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Quando se constrói uma casa, 
o alicerce é a primeira e mais 
importante etapa da obra. 

Na formação do ser humano, o proces-
so é semelhante. O desenvolvimen-
to de uma pessoa, da sociedade e do 
próprio país tem como base um fator 
determinante: a educação. 

A pedagoga Lúcia Dutra Dall’Acqua, 
fundadora do Núcleo de Estudos 
Orientados (NEO), conta que, indepen-
dente da idade ou das condições eco-
nômicas, o estudo é mais do que uma 
obrigação, é uma necessidade. “Correr 
atrás do estudo é a forma mais sim-
ples de ganhar espaço na sociedade e 
se sentir valorizado. A pessoa procura 
esse espaço para entender até mesmo 
o lugar dela no mundo”, diz.

Para Lúcia, não há dúvidas de que a 
educação é o caminho para ultrapassar 
barreiras socioeconômicas e mudar a 
vida de crianças, jovens e adultos. A 
pedagoga aponta o investimento de 
trabalhadores de setores operacionais 
em aulas de matemática na busca por 
melhores funções: “É grande o núme-
ro de pessoas de setores operacionais 
que fazem aulas de cálculo como apoio 
para crescer na empresa”. Exemplos 
como esse também podem ser perce-
bidos na COPASA.

educação e progresso 
na carreira

A associada Ronivânia de Fátima 
Celeste Souza (SPRS), concursada em 
2002 para o cargo de operadora de 
marketing, deixou a família em Montes 

Claros, onde morava, para trabalhar em 
Belo Horizonte. “Vim com a cara e a co-
ragem. Logo depois, entrei na faculda-
de de Administração”, conta Ronivânia.

Depois de formada, a operadora de 
marketing aproveitou uma oportuni-
dade de progressão funcional para a 
área de Recursos Humanos, pela qual 
se interessava, e tornou-se assistente 
de apoio administrativo. Segundo ela, 
o curso universitário foi essencial para 
conseguir a nova função, apesar da exi-
gência para o cargo ser o nível médio. 
A associada investiu em um curso de 
pós-graduação e passou em um novo 
concurso da COPASA, dessa vez para o 
cargo de analista. “Não fico acomoda-
da e sempre priorizei a educação. Faço 
esse investimento para contribuir com 
a empresa e aproveito as oportunida-
des que a COPASA me dá”, explica.    

Como Ronivânia, outros associados 
também investiram na educação para 
crescerem na empresa. Thiars Gomes 
Silva (DVTB) conta que, com muito 
esforço, conseguiu passar da função 
de cadastrista para assumir a de advo-
gado depois de formar-se em Direito: 
“A educação é a forma de transformar 
a vida. Por isso, continuo investindo e 
passando isso para os meus filhos”.

Juliana Janine Trovão Santos (DVCT) 
passou por experiência semelhante. 
A associada entrou na COPASA como 
agente sanitária e, após graduar-se e es-
pecializar-se, conquistou a vaga de ad-
vogada em sua segunda aprovação no 
concurso da COPASA. “Fiz pós-gradua-
ção em Direito Público e o curso foi cus-
teado pela COPASA. É bacana a empresa 

Os dependentes de associados que receberam o kit escolar já 
podem se preparar para o 2º Concurso de Redação da AECO. A 
carta de apresentação com o regulamento completo começou 
a ser enviada aos beneficiados. 
Neste ano, o tema dos textos é se essa rua fosse minha.... 
Os participantes devem enviar a redação e a ficha de ins-
crição para a AECO, de 12 de março a 31 de maio. Acesse 
www.aecopasa.com.br para conferir o regulamento, retirar a 
ficha de inscrição para o seu filho e ficar por dentro das novi-
dades do concurso.

2º Concurso de redação da aeCo

proporcionar essas oportunidades, por-
que tudo o que a gente consegue hoje 
parte do conhecimento”, afirma.  

É preciso acreditar e 
investir na educação

Além do Governo, famílias, em-
presas, entidades e organizações 
não governamentais têm atuação 
fundamental no que diz respeito à 
educação. Pensando nisso, a AECO 
está fazendo sua parte. Em 2010, a 

associação começou a distribuição 
de kits escolares para os filhos dos 
associados, iniciativa que continua 
neste ano. 

Ampliando a iniciativa, no ano pas-
sado foi realizado o I Concurso de 
Redação da AECO, evento que mobi-
lizou cerca de 500 famílias de todo o 
estado. Em 2012, a associação espera 
uma participação ainda maior. Para a 
AECO, investir na educação é uma for-
ma de contribuir para o crescimento 
dos associados como cidadãos.  

O associado Eduardo Jorge recebeu 
o kit escolar na Casa AECO

Ronivânia é um exemplo de crescimento pela educação
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Celebrando 2011
Com o apoio da aeCo, diversas representações no interior reuniram os associados para comemorar o 

fim de ano e fechar 2011 com chave de ouro. Veja alguns momentos das confraternizações: 

DTAA (Araxá) DTAJ (Diamantina) DTAM (Itajubá)

DTSM (São Sebastião do Paraíso) DTVP (Rio Casca)

DTMF (Januária) DTMG (Alfenas) DTMP (Coronel Fabriciano)

DTSF (São Francisco)
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Celebrando 2011
Com o apoio da aeCo, diversas representações no interior reuniram os associados para comemorar o 

fim de ano e fechar 2011 com chave de ouro. Veja alguns momentos das confraternizações: 

DTAP (Divinópolis) DTBV (Curvelo) DTGA (Janaúba)

DTVS (Pouso Alegre) DTAR (Ubá)

DTMR (Leopoldina) DTRG (Lavras)
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seguro garante tranquilidade  
para sua casa
Nos últimos meses, a recorrên-

cia de desastres naturais em 
Minas, como incêndios, des-

moronamentos e alagamentos, colo-
cou em alerta famílias e proprietários 
de imóveis. E esses não são os únicos 
problemas enfrentados no verão. Nes-
ta época, é comum a ocorrência de 
raios – consequência das altas tem-
peraturas e dos temporais –, que au-
mentam os riscos de danos elétricos, 
problemas de curto-circuito, variações 
de tensão e explosões de gás em apa-
relhos eletrônicos domésticos. Para 
evitar prejuízos nessa hora, a contrata-
ção de apólices de seguro é uma boa 
opção, já que estas possuem cobertura 
contra esse tipo de dano. 

Além dessa proteção básica, os pro-
prietários ainda podem contratar ou-
tros serviços, de acordo com a situação 
de cada imóvel, com custos que não 
pesam no bolso. O que muita gente 
não sabe é que o seguro residencial 
acaba saindo mais barato do que a 
apólice de automóveis. Quem escolhe 
cada item segurado e estipula o valor 
é o proprietário, e o preço final depen-
de do risco que se corre. Uma apólice 
residencial simples pode começar com 
0,06% do preço do imóvel; já uma 
mais completa com 0,5%, enquanto o 

1. DEFINA O quE quER COBRIR. O SEGuRO PODE SER DE COBERtuRA SImPLES (INCêNDIO, RAIO E 
EXPLOSãO) Ou COmPLEtO (COm ADICIONAIS CONtRA ROuBO, ALAGAmENtOS E DANOS ELétRICOS). 

2. CALCuLE O VALOR DA APóLICE CONSIDERANDO A RECONStRuçãO DO ImóVEL E O VALOR DOS 
BENS, NãO O VALOR DE VENDA DO ImóVEL. 

3. Leia atentamente o contrato e certifique-se das excLusões, da franquia e do tempo 
DE REEmBOLSO DA INDENIzAçãO. 

4. EVItE CONSERtAR DANOS CAuSADOS POR ROuBO E FuRtO, POIS ISSO DIFICuLtA A 
COmPROVAçãO DO FAtO. 

5. tENhA Em mãOS A CóPIA DA PROPOStA DO SEGuRO. 

6. Em CASO DE SINIStRO, SOLICItE O RECIBO DE tODO PAGAmENtO quE FOR FEItO.

7. Em CASO DE ROuBO, FAçA O BOLEtIm DE OCORRêNCIA.

seguro para carros varia de 5% a 20% 
do valor do veículo, por exemplo. 

Quanto à taxa residencial de con-
juntos habitacionais, o consumidor 
deve ficar atento antes de fechar o 
negócio. A apólice que garante cober-
tura aos condomínios residenciais é 
de contratação obrigatória, e o síndico 
pode ser responsabilizado civilmente 
em caso de sinistro.

aeCo oferece 
vantagens

Os associados da AECO contam 
com uma facilidade na hora de ga-
rantir a proteção de seus imóveis. A 
corretora de seguros da associação 
oferece o seguro de residência, com 
descontos de até 11 vezes sem juros 
na contratação da apólice. 

Segundo Alexandre Setubal, cor-
retor da AECO, entre as vantagens 
da contratação dos seguros estão a 
substituição provisória de eletrodo-
mésticos danificados por sinistros 
e a disponibilização de chaveiros, 
vidraceiros e profissionais especia-
lizados para resolver pequenos pro-
blemas elétricos e hidráulicos. “Não 
se trata apenas de proteger o patri-
mônio do segurado, mas também de 

NA hORA DE CONtRAtAR O 
SEGuRO RESIDENCIAL

manter o imóvel sempre conservado 
e valorizado”, afirma.

Para o associado que deseja ad-
quirir uma apólice residencial ou 

fazer uma simulação, basta ligar no 
3250-1749 ou enviar e-mail para 
aeco@copasa.com.br, informando 
nome, telefone, CPF e CEP.
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admiração do belo e da vida 
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Pelos corredores da COPASA, 
a beleza e a harmonia de 
flores e arranjos perfuma-

dos chamam a atenção. A respon-
sável por esse delicado detalhe no 
ambiente de trabalho é a associada 
Francislene de Fátima Santos An-
tunes (DPGE). Adepta da Ikebana, 
arte milenar japonesa de arranjos 
florais, Francis – como é carinhosa-
mente conhecida – sempre enfeita 
o setor em que trabalha com os va-
sos que deixa em sua mesa.

Esse hábito despertou o interes-
se dos colegas, que resolveram pe-
dir à associada para ensinar-lhes a 
técnica. Assim, Francis conseguiu 
autorização do chefe de seu depar-
tamento e da Academia Sanguetsu, 
da qual faz parte, para montar a 
primeira turma de Ikebana na em-
presa. “O curso partiu da vontade 
das outras pessoas e está ganhando 
uma grande proporção. As aulas são 
no horário do almoço e já estamos 
montando o terceiro grupo”, conta. 

Quem se depara com os arran-
jos não esconde a admiração e a 
curiosidade, afinal, vasos, suportes 
e flores transformaram o ambiente 
cinza e cheio de computadores em 
um lugar mais leve. Para Francis, a 
Ikebana estimula o sentimento de 
doação e desperta a consciência da 
participação na sociedade. 

A associada percebe essa mudan-
ça no comportamento das pessoas 
que estão ao seu redor. Gestos sim-

ples, como a disposição em carregar 
uma vasilha de água ou em trazer 
galhos de casa, são vistos por todo 
o setor. “O que me deixa feliz é ver 
a satisfação de todos. Tenho a opor-
tunidade de passar o pouco que sei 
e fazer outras pessoas felizes. A in-
tenção é que esse gesto de oferta 

se expanda cada vez mais”, diz.     
Francis conheceu a arte japonesa 

há mais de 20 anos, quando ingres-
sou na Igreja Messiânica. A associa-
da explica que a técnica não está 
ligada à religião, e sim à relação do 
indivíduo com a natureza e a arte: 
“A Ikebana faz as pessoas admira-

rem o belo e a natureza. Assim, elas 
se purificam e se elevam. É como 
admirar uma obra de arte viva, que 
transmite toda a energia da trilogia 
Sol-Lua-Terra no ambiente”. 

Neste ano, Francis se aposentará, 
mas já tem planos de ir à empresa 
uma vez por semana para continu-
ar as aulas. “Estou no caminho do 
aperfeiçoamento e me vejo com a 
missão especial de despertar nas 
pessoas o crescimento individual 
pela Ikebana”, ressalta.

saiba mais 
sobre a 
ikebana

A palavra Ikebana é formada 

pela junção de dois ideogra-

mas japoneses: Ike repre-

senta o ato de arrumar as 

flores, exaltando a natureza 

viva e a paz universal; Bana, 

derivada de Hana, significa 

flor. Gautama Buda seria o 

precursor dessa arte floral; 

e os monges, através dos sé-

culos, reverenciavam a Buda 

com ramalhetes de flores 

nos altares dos templos re-

ligiosos. No decorrer dos 

séculos, os adeptos dessa 

técnica foram aperfeiçoan-

do e popularizando a Ikeba-

na para além das fronteiras 

orientais. A arte floral assu-

me a filosofia do naturalis-

mo e se constitui como uma 

oferenda que irradia luz, 

conduz à 

paz interior 

e harmoniza 

a pureza dos 

sentimen-

tos com a 

beleza da 

natureza.
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Ikebana é a arte milenar japonesa de arranjos florais

Francis (à direita) ensina aos alunos o valor da admiração da natureza e da doação 
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Novidades eCX Card 
No fim de 2011, encerramos 

com sucesso a implantação 
do sistema AECO ECX Card 

para todos os associados de Minas 
Gerais. Dessa forma, as guias de papel 
foram substituídas pelo cartão AECO 
– bandeira ECX Card, que permite o 
débito em folha de pagamento. O car-
tão também serve para o associado se 
identificar e aproveitar os descontos 
oferecidos pelos convênios de com-
pras diretas no mercado. 

Agora é hora de verificar as me-
lhorias necessárias na rede cadas-
trada para desconto em folha de 
pagamento, analisando o número 
ou a categoria de estabelecimentos 
existentes. Para isso, contamos com 
a ajuda dos associados, identifican-
do as cidades menos assistidas e os 
melhores convênios com óticas, far-

O convênio Belo Dente ofere-
ce tratamento odontológico 
completo, com custo indivi-

dual de apenas R$11,48. No plano, o 
associado pode incluir pais, sogros e 
filhos maiores de idade. O aposenta-
do também pode participar. Se você 

já possui o plano Belo Dente, anote 
os telefones da Central de Marcação e 
agende já sua consulta.

mácias, livrarias, papelarias e lojas 
de artigos esportivos. Para suges-
tões e novos credenciamentos, en-
tre em contato com a ECX Card pelo 
telefone 3279-0061 (ramal 321).

Consulte a rede 
conveniada eCX Card

Ficou mais fácil consultar quais são 
os estabelecimentos da Rede Conve-
niada AECO na sua cidade. Acessando 
o menu CONVÊNIOS > REDE CONVE-
NIADA no www.aecopasa.com.br, o 
associado terá acesso a duas diferen-
tes categorias de convênios: Compra 
Direta no Mercado (para obter des-
contos no valor de compras) e Rede 
ECX Card (compra com cartão AECO – 
bandeira ECX Card, com desconto em 
folha). Confira!

Novos convênios 

Consulta
Belo Dente

ESPORtES

Mais um ano de 
competições

Em janeiro, o patrocinado 
Antônio Agostinho (DTNO) 
conquistou o primeiro lu-

gar do III Torneio Metropolitano de 
Damas do Vale do Aço, em Coro-
nel Fabriciano. A competição, que 
também incluía outras modalida-

Antônio Agostinho 
mostra, com orgulho, o 

troféu conquistado pelo 
1º lugar no III Torneio 

Metropolitano de Damas 
do Vale do Aço
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des esportivas, é realizada tradi-
cionalmente em comemoração ao 
aniversário de fundação da cidade. 
Agostinho venceu mais de 50 atle-
tas participantes e recebeu o impo-
nente troféu de campeão das mãos 
do prefeito da cidade.

Em BELO hORIzONtE:
ENSINO

  NEO – NÚCLEO DE ESTUDOS ORIENTADOS 
DESCONTO DE 10% NO VALOR DA HORA/AULA INDIVIDUAL PARA ACOMPANHA-
MENTO OU REFORÇO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO.
Unidade Buritis – Av. Professor Mário Werneck, 2009 – (31) 3378-1841
Unidade Savassi – Rua Mestre Luiz, 43 – (31) 2552-1841

mÚSICA

 SOM MAIOR – CURSOS POPULARES
DESCONTO DE 10% NAS MENSALIDADES DE QUALQUER CURSO DE MÚSICA, COM AU-
LAS INDIVIDUAIS, OU 20% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES DE AULAS EM GRUPO 
DE INICIAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 4 A 11 ANOS.
Rua Paulo Afonso, 846, salas 205, 206 e 207; Santo Antônio – (31) 3657-8400 
(falar com Wayner)

SAÚDE

 SETE PASSOS PODOLOGIA
DESCONTO DE 10% EM QUAL-
QUER PROCEDIMENTO PODO-
LóGICO REALIzADO NO CON-
SULTóRIO.
Rua Congonhas, 798, loja 01; 
Santo Antônio – (31) 3022-5667

 QUICK MASSAGE – MASSAGEM RELAXANTE
DESCONTO DE 10% NO VALOR DA SESSÃO 
DE 20 MINUTOS DE MASSAGEM, UMA VEz 
POR SEMANA, COM HORÁRIOS PREVIAMENTE 
AGENDADOS.
Rua Rio Pomba, 974, Padre Eustáquio –  
(31) 3464-8673

InterIor: 0800-701-3803  
CapItal: (31) 3048-6101


