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 ORIENtAçõEs PARA NOvOs 
EMPREGADOs 

Desde março, a AECO participa das tradicionais palestras para 
recepção e orientação de novos empregados da Copasa, realizadas 
mensalmente. Margarete Santos está representando a associação 
nessa iniciativa. Ela é responsável por apresentar a AECO aos nova-
tos, mostrando benefícios e esclarecendo dúvidas.

Novos empregados da Copasa 
recebem informações sobre a AECO

Foto: M
arcelo Focado

 DIA INtERNACIONAL DA MULhER  
NA REGIONAL

No dia 9 de março, a Copasa e AECO celebraram o Dia Internacional 
da Mulher com um café da manhã na Regional. Após o lanche, o 
evento teve as apresentações do contador de histórias Roberto 
de Freitas e do Coral da Copasa no auditório. Ao fim do evento, 
dois mosqueteiros distribuíram rosas colombianas às convidadas. 
Para completar as comemorações, a AECO presenteou todas as 
associadas do estado com um brinde. Veja na página 8 como foram 
algumas homenagens às mulheres no interior.

Associadas são homenageadas pelo Dia da Mulher

 sEMANA DE OPORtUNIDADEs AECO
De 19 a 23 de março e de 16 a 20 de abril, diversos expositores 

se reuniram na Casa da AECO. Durante os dois períodos, os associa-
dos puderam conferir uma variedade de produtos e oportunidades 
especiais: roupas, sapatos, artigos em tecido, velas, aromatizantes, 
óculos, produtos de limpeza, utilidades domésticas e artigos para 
saúde e beleza. Fique atento ao site www.aecopasa.com.br para sa-
ber sobre a próxima Semana de Oportunidades AECO!

Variedade de produtos e preços é 
diferencial na Semana de Oportunidades

Muito mais que informar, 
esclarecer e divulgar, os jor-
nais têm a função de prestar 
contas e tornar transparentes 
as ações de empresas e enti-
dades de todos os tipos. Além 
de promover a aproximação 
de instituições com as pessoas 
que formam seus núcleos de 
relacionamento, os veículos 
impressos se tornam um arqui-
vo. Com o passar dos anos, re-
tratam os acontecimentos que 
se tornarão história mais tarde, 
contando as razões, expondo 
as consequências dos fatos e 
revelando como eram os esti-
los de vida e os costumes de 
uma determinada época. 

Mesmo com o advento da 
televisão e de outros meios 
eletrônicos, como os compu-
tadores e as versões cada vez 
mais modernas de telefones, o 
jornal continua sendo um dos 
principais meios de comuni-
cação, ao lado do rádio. Quem 
pode tomar café da manhã 
tendo em mãos um jornal di-
ário conhece o prazer de ficar 
logo sabendo dos principais 
assuntos que serão notícias e 
temas nas rodas de conversa 
do dia. Mais do que um prazer, 
quem lê um jornal se apodera 
de conhecimentos, forma opi-
niões e se torna de fato um 
cidadão do mundo. Quem lê 
sabe de seus direitos e como 
obtê-los.

Com o Jornal da aeCo não 
poderia ser diferente. Quem 

veramaria Franco
Presidente da AECO

lê o jornal a cada dois meses 
sabe dos benefícios que lhe 
cabe e conhece as maneiras 
de acessá-los. Ainda atualiza-
-se sobre assuntos importan-
tes para a nossa vida, além de 
saber onde e como as contri-
buições pagas por todos são 
aplicadas. Sobre esse assun-
to, veja na página 3 o que 
1.081 associados responde-
ram sobre o Jornal da aeCo 
na pesquisa distribuída na 
edição passada.

Se você notou atraso na 
remessa desta edição, sai-
ba que optamos por segurar 
um pouco a data de publi-
cação para contemplarmos 
também a tradicional – e tão 
esperada – Festa do Trabalha-
dor 2012, realizada no dia 1º 
de maio, no Clube Recreati-
vo da AECO. Além de brindar 
todos os associados e suas 
famílias, a festa selou mais 
uma parceria de sucesso en-
tre AECO e Copasa. E a nossa 
equipe já está recebendo as 
fotografias das confraterni-
zações do interior do estado, 
realizadas com incentivo de 
verba extra da associação. No 
próximo Jornal da aeCo, os 
associados acompanharão as 
comemorações do Dia do Tra-
balhador das representações.
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tENDêNCIAs

Por: Veramaria Franco

Jornal da aeCo ganha novo formato

Como vocês devem se 
lembrar, na edição de 
janeiro/fevereiro, en-

viamos um questionário sobre 
o Jornal da aeCo. Dos sete 
mil exemplares distribuídos, 
recebemos 1.081 respostas 
de todos os cantos do estado 
– número que consideramos 
muito bom para a validação 
dos resultados. 

Para incentivar essa parti-
cipação significativa dos lei-
tores, realizamos o sorteio 
de brindes. O associado mais 
atento ao site da AECO teve 
notícia dos quatro ganhadores 
dos prêmios por departamen-
to operacional. E os principais 
resultados do questionário 
você confere agora.

Do total de participantes, 
63% responderam que leem 
sempre o informativo; 32% 
às vezes e 2% raramente. So-
mente 0,8% dos “leitores” 
manifestaram que não leem o 
Jornal da aeCo.

Pouco menos da metade dos 
formulários – 42% - continham 
críticas e sugestões. Esses asso-
ciados compartilharam ideias 
com relação ao conteúdo e 
sugeriram novos assuntos. O 
formato do jornal também foi 
tema recorrente na pesquisa. 
O tamanho, o layout, o tipo de 
papel utilizado e até mesmo a 
quantidade e a maneira como o 
informativo é distribuído foram 
questionados. Outros 57% dos 
associados que responderam 
à pesquisa não fizeram suges-
tões, críticas ou se manifesta-
ram positivamente, dizendo 
que o jornal estava muito bom.

Quanto às páginas preferidas, 
Melhorias/Novos convênios foi 
a escolhida por 24% dos leito-
res, seguida da Matéria de capa 
e da opção Todas as páginas, 
ambas com 14%. A surpresa, 
pelo menos para a equipe do 
jornal, foi a página de Esportes, 
destacada como preferida por 
12% dos leitores. 

Forma e conteúdo
Apesar de não serem maioria, 

342 leitores se manifestaram 
com relação a tamanho, layout, 
papel, quantidade e distribuição 
do jornal. Para eles, o formato 
era exagerado: “Vocês fizeram 
este jornal em Itu?”, perguntou 

um associado. Alguns qualifica-
ram o informativo como “osten-
sivo” ou fizeram comentários 
do tipo: “o papel é muito caro”, 
”desperdício de dinheiro” etc. 
Outros disseram que o jornal 
tem muita foto, pouco texto e é 
muito colorido; que a periodici-
dade deveria ser mensal; que 
deveriam aumentar/diminuir o 
número de exemplares; que o 
jornal chega atrasado; que a tin-
ta tem cheiro forte, entre outras 
observações.

Contudo, a maioria dos asso-
ciados foi taxativa ao afirmar 
que se identifica com o perfil do 
Jornal da aeCo por ser um meio 
fácil de comunicação. Para eles, 
o informativo esclarece dúvi-
das, coloca o associado a par das 
novidades, permite a interação 
entre associado e associação, dá 
transparência às ações da AECO, 
é um meio de comunicação para 
quem não tem internet e mostra 
que a associação está na ativa.

Palavra de profissional 
Alguns questionamentos de 

nossos leitores são técnicos e só 
quem é do ramo sabe explicar. 
Por exemplo: você sabia que a 
diminuição do tamanho do jor-
nal e a redução da gramatura (ou 
grossura) do papel não signifi-
cam grande economia? A edição 
de janeiro/fevereiro foi somente 
12% mais cara do que esta que 
você está lendo agora. A opção 
pelo papel reciclado, sugerida 
por muitas pessoas, foi analisada, 
mas é, infelizmente, mais cara do 
que a do papel comum. Se fizés-
semos em papel jornal, o custo 
ficaria ainda maior, pois nesse 

O associado Joãozinho (DVSA) é um dos 
leitores assíduos do Jornal da AECO

material o preço só cai quando o 
volume é muito grande – acima 
de 30 mil exemplares. 

Para quem sugeriu somente a 
versão eletrônica do jornal, es-
clarecemos que a AECO tem um 
grande número de associados 
sem acesso a computadores e 
que, para essas pessoas, a versão 
em papel é fundamental.

atendendo aos leitores
Como vocês perceberam, re-

duzimos o tamanho do jornal. 
Embora a questão financeira não 
tenha sido relevante neste que-
sito, alguns associados falaram 
da dificuldade em manusear ou 
arquivar um jornal “tão grande”. 
Entretanto, tivemos a preocupa-
ção de manter o tamanho das 
letras, os textos bem marcados, 
além das cores e fotografias. Essa 

forma de fazer o jornal torna-o 
atrativo e proporciona mais con-
forto na leitura, principalmente 
para as pessoas que não têm 
esse costume. 

A gramatura das páginas tam-
bém foi uma escolha técnica. 
Afinal, quanto mais fina a folha, 
mais sombra da tinta aparecerá 
do outro lado, o que dificulta a 
leitura. Com relação ao conteú-
do do jornal, continuaremos com 
textos concisos, mas sem perder 
o conteúdo informativo. Na me-
dida do possível, vamos também 
diversificar os temas. 

Quanto à edição digital do jor-
nal, é importante dizer que as 
versões estão disponíveis desde 
o ano passado no site da AECO, 
www.aecopasa.com.br. Para fa-
cilitar a busca, publicamos todas 
as edições do jornal na home do 
site, no link “Jornal da AECO”
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Copasianos celebram Festa do 
Trabalhador 2012

No dia 1º de maio, o 
evento mais aguarda-
do do ano pelos em-

pregados da Copasa agitou 
o Clube da AECO. A já tradi-
cional Festa do Trabalhador 
repetiu o sucesso dos últi-
mos anos, reunindo milhares 
de pessoas para comemorar 
o dia dedicado a quem faz a 
diferença na evolução e no 
crescimento da empresa.

Para essa festa, AECO e 
Copasa se uniram novamen-
te e deixaram o evento ain-
da mais especial. Segundo o 
presidente da Copasa, Ricar-
do Simões, a parceria é uma 
forma de garantir a proxi-
midade da companhia com 
os trabalhadores: “Realizar 
essa festa com a AECO é uma 
oportunidade de fazermos 
um evento mais organizado, 
atendendo às expectativas 
dos empregados e tornan-
do-os mais próximos”.

A presidente da AECO, Ve-
ramaria Franco, completou: 
“A festa está cada vez mais 
afinada, e isso é resultado 
da parceria com a Copasa”. 
Segundo ela, a verba inves-
tida pela companhia na co-
memoração possibilita folga 
nos recursos financeiros da 
AECO, que podem ser aplica-
dos em melhorias no Clube 
do Barreiro e nos outros que 
a associação mantêm no in-
terior do estado.

Programação para 
toda a família

Durante a festa, diversas 
atrações, atividades recre-
ativas e o show da banda 
Brilhantina não deixaram 
ninguém parado. A família 
do associado Júlio César de 
Souza (DTAB) estava animada 
e dançou o tempo todo: “Nós 
estamos adorando a festa. A 
banda é muito boa”. Lanches 
saborosos foram distribuídos 
e os convidados ficaram satis-
feitos. “A festa está muito boa, 
e a comida, uma delícia. Os 
melhores são a pizza e o pico-
lé”, disse Haílson Júnior, filho 
do associado Haílson Miguel 
da Silva (DTPA). 

Para completar a festa, hou-
ve sorteio de TVs de LCD, ne-

tbooks, câmeras fotográficas, 
telefones celulares, micro-on-
das e motos. “Que sorte, eu 
não esperava! Nunca ganhei 
nada. Eu já estava pensando 
em comprar uma moto”, disse 
Emerson Jorge Dias de Souza 
(DTAV), ganhador de uma das 
motocicletas, que foi à festa 

junto à comitiva de associa-
dos de Divinópolis.

A superintendente de Re-
cursos Humanos da Copasa, 
Lúcia Maria Aguiar Garcia, 
comemorou o sucesso da 
Festa do Trabalhador 2012. 
“O evento sempre foi bem 
organizado. E, neste ano, o 

presidente da Copasa no-
meou uma comissão, em 
parceria com a AECO, para 
que continuássemos esse 
trabalho. Uma das nossas 
prioridades era evitar filas 
no lanche e, realmente, as 
famílias não tiveram esse 
problema”, explica.

A família do associado Haílson 
aproveitou cada detalhe da festa

O associado Júlio César dançou 
ao lado da esposa e do filho ao 

som da banda Brilhantina

Milhares de trabalhadores da Copasa 
comemoraram o dia 1º de maio

O presidente da Copasa, o  diretor de gestão corporativa da empresa  
e a presidente da AECO (da esquerda para a direita) participaram da festa

Fotos: Sílvia Espeschit

Foto: M
arcelo Focado

Foto:G
enilton Elias
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Crianças se divertem com os mascotes

O sucesso da festa foi fruto da 
parceria entre AECO e Copasa

MOMENtO DE 
INtEGRAçãO

A Festa do Trabalhador é mais do que 
um momento de alegria e diversão. É 
uma forma de reconhecer toda a de-
dicação e o esforço de cada empre-
gado, além de estreitar as relações da 
Família Copasa. “As festas da empresa 
unem não só os empregados, mas as fa-
mílias, o que contribui para o ambien-
te diferenciado da Copasa”, afirmou o 
diretor de gestão corporativa, Gelton 
Palmieri Abud. Tilden Santiago, diretor 
de meio ambiente, também ressaltou 
a importância de eventos como esse: 
“É importante que todos os setores da 
empresa se relacionem, principalmen-
te em encontros informais como a Fes-
ta do Trabalhador”.

INtERIOR EM FEstA

Não foi só a RMBH que comemorou o 
Dia do Trabalhador. Enquanto a festa mo-
vimentava o Clube da AECO, no Barreiro, 
várias representações no interior também 
festejavam a data. Na próxima edição do 
Jornal da AECO você irá conferir quem não 
deixou a data passar em branco.

Foto: M
arcelo Focado

Foto: G
enilton Elias

• Claudinei Alves Pereira (ETE Onça) – netbook
• Ednei Ribeiro de Sales (DTSN) – micro-ondas
• Emerson Jorge Dias de Sousa (DTAV) – moto
• Jaílson Vilas Boa R. Ferreira (DVAS) – micro-ondas
• Jardel de Souza Silva (DTAV) – TV LCD
• Joel Alves Costa (DVCB) – hometheater 
• José Marry Garcez Cata Preta Dolabela 

(DPMT/SPBH) - moto
• Luís Sérgio do Nascimento (DTMV) – câmera
• Milton Vicente Dias Gomes (aposentado) – celular
• Pablo Ruan Oliveira Veloso (DTRN) – TV LCD
• Robson Vargas Pereira (DTAP) – TV LCD
• Sílvio Pereira de Souza (aposentado) – câmera 
• Washington Chaves Ferreira (DTAV) – netbook 

O associado Emerson Jorge foi um 
dos ganhadores do sorteio da moto

Foto: G
enilton Elias

CONFIRA Os GANhADOREs DO sORtEIO
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utilidade pública 
agora no site  
da aeCo

acesso ao Clube 
recreativo da 
aeCo

associado  
lança livro

orçamento 2012 
para o interior

Novos convênios 

Sebastião Caetano de Lima 
apresentou ao público 

O segredo da conquista 

EM BELO hORIZONtE:
AUtOEsCOLA
  CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON-
DUTORES CANAÃ LTDA - CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE ATÉ 6X NO CARTÃO. 
CONSULTE A TABELA NO SITE DA AECO.
Avenida General Olímpio Mourão 
Filho, 97 – Planalto
Tel: (31) 3495-2788
Rafaela ou Maíra

A  AECO acaba de lançar 
um novo link no menu 
lateral do site da as-

sociação. A seção Utilidade 
Pública abrigará pequenas 
matérias sobre diversos te-

O coquetel de lança-
mento do livro O se-
gredo da conquista, 

escrito pelo associado Sebas-
tião Caetano de Lima (DVPR), 
movimentou a Casa da AECO 
no dia 4 de abril. Durante o 
evento, foram realizadas ven-

No início de março, a 
AECO encaminhou 
para todas as repre-

sentações do interior os res-
pectivos orçamentos para este 
ano. Além do valor correspon-
dente a 60% das contribuições 
locais, a AECO liberou – como 
fez em 2011 – um valor extra 
para as representações que 
comemoraram o Dia do Traba-
lhador ou a Festa Junina. Ainda 
há o acréscimo de R$15 por 
dependente na faixa de 0 a 14 
anos para as representações 
que planejam festejar o Dia das 
Crianças. Os associados devem 
procurar seus representantes 
para saber como o dinheiro 
será aplicado ao longo do ano.

Os investimentos nos clubes 

próprios da AECO também estão 
sendo realizados, e a associa-
ção continua firmando parcerias 
com clubes já existentes no in-
terior. Para ter a região benefi-
ciada, o associado deve sugerir 
parceiros a seu representante.

Atenção, associados! A 
entrada no Clube Re-
creativo da AECO, no 

Barreiro, só é feita com a apre-
sentação do cartão de asso-
ciado AECO. A regra vale tanto 
para os dias comuns quanto 
para as festas tradicionalmen-
te realizadas no espaço – Dia 

do Trabalhador e Festa das 
Crianças. Associados e de-
pendentes que ainda não es-
tiverem com suas carteirinhas 
devem preencher o formulário 
disponível no site www.aeco-
pasa.com.br – pelo link Cartão 
AECO, no menu lateral – e en-
viá-lo à AECO. 

das do livro, sessão de autó-
grafos e apresentação de um 
trio com músicas ao vivo. Os 
associados que comparece-
ram ao local para prestigiar 
Sebastião puderam conhecer 
a história de motivação e su-
peração do autor.  

FOtOGRAFIA
 MANU ANTUNES FOTOGRAFIAS - 
10% DE DESCONTO EM TODOS OS 
SERVIÇOS E PRODUTOS
Rua Itaquera, 1.049 – Bairro  
da Graça
contato@manuantunes.com.br 
www.manuantunes.com.br 
Tel: (31) 3072-0658

MAssAGEM
 MASSAGEM AYURVÉDICA - 
DESCONTO DE 20% NAS SESSÕES, 
TOTALIZANDO R$80 POR SESSÃO.
Rua Nísio Batista de Oliveira, 494/
Apto.103 – Novo São Lucas
Tel: (31) 3283-1038

BERçÁRIO E EDUCAçãO INFANtIL
 MADDÁ, KIDS HOUSE – EDUCAÇÃO 
EM BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL 
DOS 4 MESES AOS 5 ANOS.
DESCONTO DE 5% NAS MENSA-
LIDADES SOBRE O VALOR DA TABELA. 
Rua Ouro Preto, 1.047,  
Santo Agostinho 
Tel: (31) 2531-0177/8497-3410

CURsO DE IKEBANA (ARRANJOs 
FLORAIs)
 FUNDAÇÃO MOKITI OKADA
DESCONTO DE 10% POR MÓDULO 
PARA O CURSO SANGUETSU FLEX E DE 
20% POR MÓDULO PARA O CURSO 
REGULAR.
Rua Ouro Preto, 756, Barro Preto
Tel: (31) 3337-6469

EsCOLA DE IDIOMAs
 TRUE GLOBAL LANGUAGE
DESCONTO DE 20% NA MENSALIDADE 
DO CURSO DE INGLÊS COM 
PROFESSORES NORTE-AMERICANOS E 
DE 5% NO MATERIAL DIDÁTICO
Rua Ouro Preto, 1.047,  
Santo Agostinho 
Tel: (31) 2531-0177/8497-3410

mas do cotidiano, como direi-
to, saúde, impostos, seguran-
ça e outras notícias de grande 
serventia para qualquer cida-
dão. Acesse www.aecopasa.
com.br e confira!

EM PARAÍsO:
CLUBE
  SEST SENAT SANTANA DO PARAÍSO - 2 PISCINAS, 2 QUADRAS POLIESPOR-
TIVAS, PLAYGROUND, 6 QUIOSQUES E SALÃO DE JOGOS. 
VALOR MENSAL DE R$20 POR GRUPO FAMILIAR.
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ivulgação

show de capoeira 
no Clube da aeCo

sucesso nas damas

2012 promete 
para o judô

Roda de capoeira anima 
associados no Clube da AECO

Douglas se prepara para dar  
novos rumos à carreira em 2012

No dia 4 de março, os 
associados presentes 
no Clube da AECO pu-

deram ver de perto um bati-
zado de capoeira. Promovido 
pelo associado e capoeirista 
Hilário Domingos (DVLC), junto 
aos mestres Pantera, Pelota e 
Taquinho, os capoeiristas que 
já treinam no Grupo de Capo-

Outro atleta patrocinado 
pela AECO que prome-
te trazer muitas vitórias 

e alegrias é Antônio Agostinho 
Queiros (DTNO). Em março, o 
damista participou do Circuito 

O ano do judoca Douglas 
Ventura Amaral come-
çou agitado. Além de 

ter passado da faixa verde para 
a roxa, o atleta patrocinado pela 
AECO passou da classe pré-juve-
nil (Sub-15) para a classe juvenil 
(Sub-17). Com as mudanças, o 
nível das competições aumen-
tou, trazendo novos desafios 
para o judoca. Uma das últimas 

eira Berimbau de Minas foram 
batizados. Ao fim, foi realizada 
uma roda livre para que os inte-
ressados e curiosos pudessem 
experimentar e jogar também. 
“Meu aniversário é no dia 3 de 
março e todo ano comemoro no 
clube, jogando capoeira com os 
associados”, contou Hilário so-
bre a tradição.

Betim e ficou na 3ª posição. No 
mesmo mês, ele também via-
jou para competir no Torneio 
de Damas em Ceilândia, no 
Distrito Federal, onde conquis-
tou o 4º lugar na competição.

disputas de Douglas – a 6ª Copa 
São Paulo de Judô, realizada nos 
dias 31 de março e 1º de abril – 
lhe rendeu a vitória na categoria 
Ligeiro (até 55kg) pela classe 
Sub-17. A atuação do atleta foi 
muito elogiada, tanto pela co-
missão técnica do Minas Tênis 
Clube (copatrocinador de Dou-
glas junto à AECO) quanto pelos 
comentaristas de São Paulo.

Ciclistas no pódio
A equipe de ciclismo pa-

trocinada pela AECO 
vem conquistando 

vários títulos desde o início 
do ano. Em março, o atleta 
Alessandro Perdigão (DVAM) 
alcançou a 10º posição na 
Big Biker 2012, após mais de 
quatro horas de uma extensa 
prova. No meio de abril, no 
Bike Enduro Mariana, o ciclista 
terminou o percurso de 52km 

em 4º lugar. Nesse mesmo 
dia, o atleta Ângelo Paiva Go-
mes (DTAR) finalizou a mesma 
competição em 6º lugar. E, no 
fim de abril, foi a vez de outro 
ciclista patrocinado pela AECO 
alcançar mais uma vitória: Le-
onardo Bahia (DVNA) partici-
pou da Copa Inconfidentes de 
MTB 2012, terminando a com-
petição em 5º lugar na cate-
goria Over 50.
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Flores e mimos na comemoração 
do Dia da Mulher

No DTMR (Leopoldina), vasos de flores 
fizeram a alegria das associadas

No DTAP (Divinópolis), os 
homens prestaram suas 

homenagens às associadas

No DTGA (Janaúba), a festa 
para as mulheres foi animada

Lanche, flores e muita alegria fizeram parte da 
homenagem às mulheres no DTMG (Alfenas)

O DTSM (São Sebastião do Paraíso) 
preparou um lanche especial para as 
associadas e distribuiu flores

No DTAS (Bom Despacho), houve 
mensagens e exibição de um filme

O DTVA (Ipatinga) fez o sorteio de 
dois kits O Boticário e enviou uma 
linda mensagem para as mulheres

Já na comemoração do DTBP 
(Salinas), as associadas foram 
presenteadas com rosas no palco

As mulheres do DTER (Barbacena) 
ganharam um lanche caprichado e 

vasos de flores

 O DTRV (Varginha) promoveu o 
Momento da Beleza e da Saúde

Fotos: D
ivulgação


