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SuA fAMíLiA MAiS SEGuRA 
COM A AECO 

PÁGS. 3, 4 e 5

O associado Manoel Alair de Souza (DVPS), entre 
a filha Emanuelle e a esposa Sueli, optou pelos 

seguros AECO para proteger toda a família
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EXPEDiENTE

veramaria Franco
Presidente da AECO

Nada melhor do que fechar-
mos o ano com boas no-
tícias. E, do meu ponto de 
vista, contar o que fizemos 
e os resultados obtidos com 
o processo de revisão e me-
lhorias na concessão de se-
guros de vida, residência e 
veículos da AECO, é uma das 
melhores novidades que 
poderíamos apresentar aos 
associados. Esse trabalho 
deu sequência ao processo 
de renovação empreendi-
do pela AECO logo no início 
desta gestão. Com a conclu-
são da mudança dos pro-
cessos da associação (que 
não é um término, porque 
as mudanças para melhor 
sempre existirão), faltava 
focarmos na corretora. 
Mesmo sabendo das dificul-
dades que enfrentaríamos 
em função da especifici-
dade do assunto e de sua 
abrangência, tínhamos a 
convicção de que a obten-
ção de melhores resultados 
na atividade de seguros es-
tava condicionada à renova-
ção do setor como um todo.  
Motivados por isso, nós nos 
debruçamos em contratos 
e apólices, buscamos es-
pecialistas e solicitamos 
pareceres que nos dessem 
embasamento para vislum-
brarmos os caminhos a se-
rem trilhados, sempre com 
segurança em cada decisão 
tomada. Com o trabalho 

quase concluído, posso di-
zer que essa iniciativa mar-
cará o futuro da atividade 
de concessão de seguros da 
AECO. 
Para a tranquilidade de to-
dos, é bom deixar claro que, 
diretamente, nada muda 
para os associados. Uma das 
premissas do nosso traba-
lho era a garantia da manu-
tenção de todas as cobertu-
ras de seguro contratadas e 
o mesmo valor dos prêmios 
que são pagos todo mês. In-
diretamente, entretanto, os 
associados sairão ganhan-
do, pois a AECO já está co-
lhendo melhores resultados 
financeiros com a atividade, 
o que significa mais bene-
fícios. Pela importância do 
tema, separamos três pági-
nas do jornal para explicar 
detalhes da novidade. 
Depois dessa notícia (ou 
desse presente), resta de-
sejar a todos um Natal e um 
Ano Novo de mais solidarie-
dade entre o rico e o pobre, 
mais tolerância entre os 
diferentes, mais confiança 
entre as pessoas, mais res-
peito entre o homem e a 
natureza, mais amor nas fa-
mílias e mais fé para os que 
creem no Criador.

 CASA DA AECO EM féRiAS
De 22 de dezembro a 19 de fevereiro, a Casa da 

AECO estará de recesso. Durante esse período, to-
das as atividades de convivência, lazer e bem-estar 
oferecidas aos associados no local ficarão suspen-
sas, inclusive o aluguel do espaço. Somente a Loja 
da AECO funcionará normalmente. 

Acompanhe o site da AECO – www.aecopasa.com.br 
– para saber das novidades que estamos preparando 
para a Casa da AECO em 2013.

 CLuBE DA AECO ESPERA POR VOCê
Quem planeja aproveitar as férias no Clube Re-

creativo já pode adquirir os convites na Casa da 
AECO. No local, o associado conseguirá retirar os 
quatro ingressos gratuitos a que tem direito ou 
comprar quantos convites extras quiser, no valor 
de R$20 cada um. Para isso, basta fazer uma soli-
citação pessoalmente na Casa da AECO ou enviar 
um e-mail para aeco@copasa.com.br. A retirada 
dos convites é feita no mesmo local, após a apre-
sentação do boleto quitado de pagamento dos in-
gressos ou do tíquete do cartão AECO ECX Card 
para desconto em folha. Saiba mais em nosso site, 
www.aecopasa.com.br.
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 VEM Aí O kiT ESCOLAR
A AECO está preparando o Kit Escolar 2013, que 

será distribuído aos cerca de 5 mil dependentes 
dos associados, com 
idade entre 6 e 14 
anos. A previsão é 
que o kit seja retira-
do na Casa da AECO 
pelos beneficiados 
a partir da segunda 
quinzena de janei-
ro de 2013.

A retirada de convites para o clube 
está sendo feita na Casa da AECO 
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tempo de renovação

Promover uma mudança 
total na forma de con-
duzir processos e pres-

tar serviços. Esse foi o desafio 
enfrentado pela diretoria da 
AECO neste ano, ao voltar sua 
atenção para as atividades da 
AECO Corretora de Seguros. O 
trabalho, ainda em fase de fi-
nalização, tem mostrado bons 
resultados desde o dia 1º de 
outubro. 

A oportunidade de renovar 
o serviço de seguros oferecido 
pela associação surgiu a partir 
de estudos e análises, que tive-
ram como base duas importan-
tes questões. A primeira delas 
foi o fato de que, em 33 anos 
de atividade, a corretora nun-
ca tinha sido avaliada sob uma 
perspectiva tão aprofundada, 
o que já mostrava que muitas 
melhorias poderiam ser feitas. 
A segunda foi perceber a im-
portância de a AECO continuar 
exercendo seu papel de gera-
dora de recursos complemen-
tares aos associados, por meio 
dos seguros. 

MELHORiA E 
SiMPLifiCAçãO 

Com esses dois focos, a AECO 
contratou a empresa Mendes 
Goldman – especializada na 
administração de benefícios 
corporativos – para analisar os 
negócios da corretora, diag-
nosticar oportunidades de me-
lhorias e assessorar a AECO em 
suas novas implantações. 

“A renovação da gestão de 
seguros gerenciados pela 
AECO segue o processo de mo-
dernização do mundo atual, 
em que as instituições buscam 
a constante atualização de 
suas rotinas de trabalho. Com 
certeza, todos saem ganhan-

do”, aponta o CEO da Mendes 
Goldman, Márcio Mendes, em 
consultoria prestada à AECO. 

O trabalho trouxe à tona al-
gumas questões essenciais. Do 
ponto de vista administrativo, 
por exemplo, as antigas apóli-
ces tinham contratos com cláu-
sulas e critérios comerciais di-
versificados, que demandavam 
múltiplos controles e avolu-
mavam as tarefas administra-
tivas. A solução foi unificar as 
apólices dos seguros de vida, 
acidentes pessoais, auxílio-fu-
neral e auxílio contra câncer. 

Essa unificação propor-
cionou, além da redução 
dos controles, mais poder 
para a AECO, que conse-
guiu estabelecer cláusu-
las e critérios comerciais 
ainda mais favoráveis 
aos associados - o que 
trará, em curto prazo, um 
aumento do retorno fi-
nanceiro. 

A seleção da nova segu-
radora foi feita por meio de 
um convite às empresas já 

A AECO conseguiu 
estabelecer cláusulas 
e critérios comerciais 
ainda mais favoráveis 
aos associados

atuantes na corretora – Gene-
ralli, Bradesco, Tókio Marine e 
a ICATU –, que apresentaram 
as propostas para assumirem 
todas as apólices da associa-
ção. Ao fim de uma análise 
cuidadosa, a seguradora Tokio 
Marine assumiu os serviços da 
Associação dos Empregados da 
Copasa no dia 1° de outubro.

A parceria que já existia en-
tre a seguradora e a associação 
ganhou ainda mais força. “Ter 
a AECO como segurada é mo-

tivo de muita 
satisfação, 
principal-
mente por 

Alexandre Assis de Paula, José Carlos Braga e Alexandre Setúbal 
compõem a atual equipe de atendimento da corretora, que se completa 

com Geraldo Ottoni e o agenciador Antônio Augusto Macedo Caldeira
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percebermos a preocupação 
da diretoria em oferecer aos 
associados as melhores e mais 
diversas opções de coberturas 
de seguros, por um preço jus-
to”, afirma a diretora comercial 
da Tokio Marine, Márcia Rada-
velli. 

A Tokio Marine totaliza, ago-
ra, 20 mil seguros da associa-
ção. “Toda nossa estrutura está 
empenhada em prestar um ex-
celente serviço aos associados, 
priorizando a qualidade e a 
agilidade”, finaliza Márcia.

QuESTãO JuRíDiCA
Outro ponto levantado na 

análise dos negócios da cor-
retora está relacionado à 
Resolução Nº107/2.204, do 
Conselho Nacional de Se-
guros Privados, que “veda 
a atuação como estipulan-
te de corretoras de seguros, 
seus sócios (...)”. Em outras 
palavras, a estipulação de 
apólices feita pela AECO em 
favor de seus associados es-
taria irregular, uma vez que 
era intermediada pela AECO 
Corretora, de quem é sócia 
majoritária. 

Diante dessa determinação 
legal, a opção foi buscar uma 
nova corretora de seguros, a 
LMS, de propriedade de Ge-
raldo Ottoni Costa. Com 33 
anos de experiência à frente 
dos seguros da associação e 
pleno conhecimento da AECO 
e da COPASA, Geraldinho, 
como é conhecido, continua 
com a responsabilidade.

Para legalizar a situação, 
a AECO comprou as cotas de 
seu sócio minoritário na cor-
retora, que é o próprio Ge-
raldinho. Essa transação foi 
feita por meio de um Con-
trato de Cessão Onerosa de 
Cotas. “Meus papéis são dar 
continuidade na prestação de 

serviços oferecidos até hoje 
e melhorar no que for pre-
ciso o atendimento, sempre 
buscando aumentar a receita 
da Associação, para que esta 
possa investir todo esse be-
nefício em favor dos associa-
dos”, explica Geraldinho.

COMO fiCAM OS 
SEGuRADOS

Para os associados segura-
dos, nada muda. Permanecem 
inalteradas todas as cober-
turas previstas nas apólices 
anteriores, não havendo tam-
bém aumento no custo do 
benefício, inclusive para os 
novos entrantes. 

Os números de telefone 
também continuam os mes-
mos, assim como a equipe 
que sempre atendeu os segu-
ros de veículos, vida, residên-
cia e funeral. 

Com a assinatura dos con-
tratos com a Tokio Marine, no 
início de 2013, serão distri-
buídos a todos os segurados 
os certificados a que têm di-
reito, de acordo com o seguro 
adquirido. Esse documento 
é importante para registrar 
o seguro que foi contrata-
do para toda a família e dar 
orientações de como agir no 
caso de algum sinistro.

VANTAGENS PARA A 
AECO E OS ASSOCiADOS

Com as medidas adotadas, a 
AECO retoma suas prerrogati-
vas como estipulante dos se-
guros que oferece. Para você 
entender melhor, o estipulan-
te é a pessoa jurídica que pro-
põe a contratação de um plano 
coletivo de seguros, tornando-
-se investida de poderes de 
representação dos segurados. 
Assim, a associação reafirma 
sua função de garantir os inte-

resses dos associados na de-
finição das condições comer-
ciais das apólices. 

Financeiramente, a receita 
da AECO com a atividade de 
seguro deverá aumentar com a 
entrada de novos recursos pro-
venientes do pró-labore, que 
a seguradora passará a pagar 
pela sua condição de estipulan-

te. Por outro lado, o custeio da 
associação será reduzido com a 
eliminação de alguns custos de 
manutenção da corretora. 

Essas medidas beneficiam 
diretamente o associado, seja 
ele segurado ou não, uma vez 
que uma AECO fortalecida 
e estruturada significa mais 
vantagens a todos.

“A morte infelizmente chega na hora errada. Não 
tem remédio e nada para curar. O seguro funerário 
ajuda muito e custa menos por mês do que o valor 
de duas cervejas. Aconselho todos a fazerem.”

Ângela Maria Fernandes da Cruz (DTLE)

“Os seguros Funeral e de Vida foram muito impor-
tantes quando meu marido Dinilson Eustáquio da 
Silva, que trabalhava na Copasa, faleceu. O convê-
nio funerário encaminha tudo direitinho para você. 
É uma seguradora realmente confiável.”

Francisca Figueiredo 

“Tive a notícia de que meu pai Orlando Pereira Ra-
mos, que trabalhava na Copasa, havia falecido. En-
trei em contato com o 0800 do seguro e, em menos 
de 30 minutos, o pessoal já tinha me ligado de volta. 
Tanto a seguradora quanto o prestador de serviços 
me atenderam muito bem. Tendo o seguro, você fica 
mais tranquilo.” 

Thiago Ladeira Ramos – 1º segurado a ser atendido 
pelo seguro de vida Tokio Marine

“O último seguro que fiz na AECO foi o Homem/Mu-
lher. Acho que é um dos mais importantes, porque 
percebo que a população está sendo acometida pelo 
câncer a cada dia mais. Como está ficando normal, 
achei melhor fazer o seguro.”

Manoel Alair de Souza (DVPS)

“Acho importante fazer seguros com a AECO, pois 
esta é a nossa associação e temos fácil acesso para 
resolver as coisas. Todas as vezes que precisei, me 
atenderam muito bem e deram todo o apoio. Com a 
AECO, estou em casa.” 

Marlúcia Alvez Maia (DVLA)

“Eu usei o seguro Homem/Mulher e fui muito bem 
atendido. Minha esposa foi diagnosticada com um 
câncer de mama, passou pelo tratamento e agora 
está bem. Com 30 dias, o dinheiro do seguro já es-
tava na minha conta. Tem ajudado muito a cobrir os 
custos do fim do tratamento.”

Milton Oliveira (DTPA)

eles Já têM seguros aeCo. 

e voCê?

Márcio Mendes, Geraldo Ottoni e Márcia Radavelli 
apostam nas novidades dos Seguros AECO
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Melhorias/ Novos convênios
EM MiNAS GERAiS:

NuTRiçãO

PrograMa at WorK 
vigilaNtes Do Peso 

Belo horizoNte: REUNIõES NA 
CASA dA AECO (TErçAS-fEirAS AO 
MEiO-diA. iníCiO EM 19/02/2013).
iNterior/rMBh: vOuCHEr pArA 
PARTICIPAÇÃO EM REUNIõES 
AGENDADAS.
valor ProMoCioNal: R$250 
PARA 12 REUNIõES.

Aguarde mais informações no 
site da AECO.

EM BELO HORiZONTE:

AGêNCiA DE TuRiSMO

MYWaY viageNs e turisMo ltDa

ATé 10% DE DESCONTO SOBRE 
PACOTES DE VIAGENS, EXCETO EM 
TAXAS DE EMBARQUE E OUTROS.
LOURDES: RUA TOMé DE SOUzA, 1.399

Telefone: (31) 3504-0156
Savassi: rua Pernambuco, 618, 
loja 18. Telefone: (31) 3267-0102 

EM VARGiNHA:

ENSiNO iNfANTiL E 
fuNDAMENTAL

ESCOLA ARCO-ÍRIS
DESCONTO DE 30% PARA O 
MATERNAL II ATé O 5º ANO 
PRAÇA DOM PEDRO II, Nº 49, 
CENTRO
Telefone: (35) 3221-7050

EM LAGOA SANTA 
(AEROPORTO CONfiNS):

ESTACiONAMENTO

AIR PARK - CONFINS 
estaCioNaMeNto ltDa

DESCONTO DE 10% SOBRE A 
TABELA DE PREÇOS VIGENTE. 
O ESTACIONAMENTO FUNCIONA 
24 HOrAS E ESTá A MEnOS dE 
OITO MINUTOS DO AEROPORTO 
DE CONFINS, COM SERVIÇO 
DE TRANSPORTE IMEDIATO 
E GRATUITO DE IDA E VOLTA 
(ESTACiOnAMEnTO-AErOpOrTO). 

Av. Adelia Issa, 999, bairro Capão.
Telefones: (31) 3622-2260 ou 
(31) 8897-5555

A LSM iniciou o cadas-
tramento de pessoas para 
trabalharem como agencia-
dores de seguros. Os candi-
datos devem ser aposenta-
dos da Copasa e morarem 
nas cidades-sede dos distri-
tos operacionais do interior 
do estado. Essa é uma boa 
oportunidade para os apo-
sentados aumentarem seus 
rendimentos e dedicarem o 
tempo livre a uma atividade 
produtiva, que não exige o 
cumprimento de horários 
fixos de trabalho.

PerFil 

Os interessados devem 
ter facilidade de comuni-

cação, ter curso fundamen-
tal completo e se relacio-
nar bem com os ex-colegas 
de trabalho. O agenciador 
terá toda a área de abran-
gência do distrito opera-
cional no qual foi lotado 
para trabalhar.

reMuNeração

O agenciador ganha-
rá por produção, ou seja, 
para cada novo seguro 
fechado, ele receberá da 
seguradora um percentu-
al do primeiro pagamento 
feito pelo segurado con-
tratado. Os valores são os 
seguintes: 150%, se o se-
gurado tiver até 45 anos; 

100%, se o segurado tiver 
entre 46 e 55 anos; 80%; 
se tiver entre 56 e 60 
anos; e 60%, para os se-
gurados que tenham mais 
de 61 anos.

CoMo se iNsCrever

A AECO participará, com 
a LSM, da seleção dos fu-
turos agenciadores de se-
guros. Para se cadastrar, o 
interessado deve enviar 
o currículo até o dia 30 
de janeiro para o e-mail 
aeco@copasa.com.br ou 
para a sede da associação 
em Belo Horizonte, na rua 
Mar de Espanha, 353, Santo 
Antônio – Cep: 30330-270.

À PROCuRA DE AGENCiADORES DE SEGuRO
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A equipe de Montes Claros começou a ser patrocinada pela AECO 
neste ano e já comemora conquistas importantes. Das três com-
petições municipais e uma estadual em que participou neste pe-
ríodo, o time de vôlei foi campeão da fase municipal dos Jogos 
do SESI e, com isso, pôde disputar a fase estadual com equipes 
de nível profissional. para fechar o ano, o time organizou o 1º Tor-
neio AECO de Voleibol. “O patrocínio da associação nos permitiu 
estruturar a equipe com materiais, condicionamento técnico e 
todo tipo de suporte. Contratamos treinador, realizamos viagens 
e participamos de competições carregando, sempre com muito 
orgulho, a marca de quem acredita em nosso potencial”, afirma o 
responsável pelo time, Leandro Saraiva (DTVG). A parceria com a 
AECO promete ainda melhores resultados em 2013.

VôLEi

Equipe de vôlei de Montes Claros 
durante o 1º Torneio AECO de Voleibol  

Este foi, sem dúvidas, um grande ano para o judo-
ca Douglas Ventura Amaral. Foram 11 competições 
ao longo do ano – sendo pelo menos uma por mês 
–, sempre acompanhadas por muito treino. Entre as 
principais conquistas do atleta estão os títulos de 
campeão mineiro sub-17 (categoria até 55kg); cam-
peão da Copa São Paulo de Judô – São Bernardo do 
Campo/SP (sub-17, até 55kg); vice-campeão do Bra-
sileiro Regional III – Vitória/ES (sub-17, até 55kg); e 
terceiro lugar no Internacional Quebec Open de Judô 

– Quebec/Canadá (sub-
18, até 60Kg). Para Dou-
glas, este ano foi muito 
importante para sua afir-
mação nas categorias de 
base do Minas Tênis Clu-
be (copatrocinador do 
atleta junto à AECO). 
“Obtive grandes re-
sultados, e, com o in-
centivo da AECO, vejo 
que as possibilidades 
aumentam em busca 
de mais um sonho: me 
tornar um atleta de ní-
vel olímpico.”

JuDô

Douglas comemora o destaque 
em competições nacionais e 
internacionais 

Antônio Agostinho (DTNO), patrocinado 
da AECO nas damas, também teve a opor-
tunidade de representar, com orgulho, o 
nome da associação em inúmeras com-
petições pelo Brasil. Das vitórias mais 
marcantes, Antônio relembra o primeiro 
lugar da disputa realizada em Coronel 
Fabriciano (MG); o terceiro lugar con-
quistado na competição de Betim (MG); o 
campeonato em Taruaçu (MG); e o quarto 
lugar no Campeonato Mineiro (BH) e no 
torneio de Ceilândia. Mostrando aprovei-
tamento máximo até o fim deste ano, o 
damista acaba de alcançar o 8º lugar no 
VIII Open Carlos Grimberg, que reúne 
competidores de todo o Brasil. Para Antô-
nio, “o apoio da 
AECO dá ao 
patrocinado a 
vontade de ser 
mais competi-
tivo. é grande a 
responsabilida-
de do atleta de 
representar a 
AECO-Copasa”.

DAMAS

O damista Antônio Agostinho 
coleciona série de conquistas 

durante o ano

Foto: Arquivo AECO

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
EC

O

Este foi um ano intenso para os atletas patrocina-
dos pela AECO. Competições locais, estaduais, na-
cionais e até internacionais levaram os esportistas 

e o nome da AECO ao pódio em diversas modalidades. 
Veja o melhor do ano na opinião de alguns patrocinados.
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LEONARDO BAHiA
Os patrocinados no ciclismo se 
dividiram em diversas provas e 
categorias neste ano. Dentre as 
disputas, o atleta Leonardo Bahia 
(DVNA) destaca a quinta colocação 
na Maratona de Mariana; o quar-
to lugar na Copa Ouro Preto de 
Mountain Bike; o sétimo lugar na 
Copa inconfidentes, em itabirito; e 
a 16ª posição na Copa Internacio-
nal de Mountain Bike (Congonhas).

CiCLiSMO
BENEDiTO ROCHA
Trilhas, montanhas e muitos quilô-
metros percorridos foram parte da 
rotina de Benedito Rocha (DVQA) 
em 2012. Segundo o ciclista, as 
provas que ficarão na memória são 
o Intercity Pedro Leopoldo (quarto 
lugar na categoria); a Maratona In-
ternacional de Congonhas (sétimo 
lugar); o X Terra Tiradentes – Estra-
da Real (primeiro lugar na catego-
ria); e o Iron Biker, maior prova de 
ciclismo da América Latina (segun-
do lugar em sua categoria).

ÂNGELO PAiVA GOMES
Para o ciclista Ângelo Paiva Gomes 
(DVAR), são muitos os momentos 
deste ano que ficarão guardados. A 
Copa Ouro Preto de Mountain Bike, 
por exemplo, foi uma das compe-
tições mais importantes para Ân-
gelo. O atleta finalizou a prova em 
terceiro lugar. Já o desafio das Gru-
tas, realizado em novembro, ren-
deu ao atleta a quarta colocação. 

ALESSANDRO PERDiGãO 
“Este ano foi ótimo para a equipe de ciclismo da AECO. Participa-
mos de muitas provas pelo Brasil e alcançamos importantes resul-
tados. Os atletas competiram em categorias e modalidades dife-
rentes, e o desafio é sempre o mesmo: treinar muito para terminar 
a prova com integridade física e, de preferência, subir ao pódio.” 
Foi assim que Alessandro Perdigão (DVAM) resumiu as conquistas 
do ciclismo em 2012. O atleta conquistou o primeiro lugar no De-
safio das Grutas, em Lagoa dourada (MG), e na Maratona de Ouro 
Preto. Já no X Terra Tiradentes – Estrada Real e na Maratona Serra 
do Cipó, Alessandro foi vice-campeão. 

Atletas do ciclismo chegam ao fim de 2012 
com a alegria das vitórias alcançadas

Muito treino e grandes títulos. O ano do lutador de kung fu 
patrocinado pela AECO, Carlos Augusto Santos nunes – fi-
lho do associado Carlos Olímpio Silva Nunes (DTMR/MRLP) 
–, foi marcado por bastante trabalho. No início de 2012, 
o atleta conquistou medalhas de ouro, prata e bronze em 
diferentes categorias do XXI Campeonato Mineiro de Kung 
fu/Wushu, em de São Sebastião do paraíso (MG). no fim de 
novembro, Carlos Augusto também garantiu a medalha de 
ouro no 4º Internacional Chinese Martial Arts Champions-
ship – Kung Fu/Box Chinês, em São Caetano do Sul (SP). O 
lutador conta que está animado e confiante para as dispu-
tas que o esperam em 2013: “Com o incentivo da AECO, te-
nho mais oportunidade de continuar treinando meu corpo, 
minha alma e minha disciplina”.

kuNG fu

Toda a dedicação do lutador de kung fu 
Carlos Augusto durante o ano valeu a pena  
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