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AECO

KIT ESCOLAR 
É INCENTIVO 
PARA VOLTA 

ÀS AULAS

1- A AECO faz a cotação 

do material escolar com 

três fornecedores.

2- Com o melhor preço em mãos, é hora de fazer a encomenda. O fornecedor deste ano é de São Paulo.

3- No momento da encomenda, 
são determinadas as localidades 
para onde o kit será enviado. 

4- O envio dos kits é feito de 

São Paulo para as sete sedes 

de departamentos no interior 

e para a Região Metropolitana 

de BH, cuja distribuição é 

feita na Casa da AECO.

5- Os kits são entregues 

na Casa da AECO e nas 

sedes ao associado com 

dependentes legais entre 

6 e 14 anos (nascidos 

entre 31 de março de 1999 

e 31 de março de 2007).

PÁG. 3

O Jornal da AECO é impresso em papel certificado FSC, com 
garantia de manejo florestal responsável, pela gráfica Cia da Cor.
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Só quem trabalha na Copa-
sa sabe como é difícil o pro-
cesso de levar água tratada 
a cada uma das casas nas 
cidades mineiras. E quan-
tas pessoas são envolvidas 
nesse trabalho? Acho que 
isso nem mesmo nós, copa-
sianos, somos capazes de 
dizer, tantas são as inter-re-
lações e responsabilidades 
envolvidas. Enquanto que, 
para o cliente, basta abrir a 
torneira e beber a água sem 
nenhuma preocupação.
É como se fosse um iceberg, 
um imenso bloco de gelo 
flutuando sobre os mares, 
do qual só visualizamos pe-
quena parte dele. Por cima, 
uma linda paisagem, por 
baixo, um bloco maciço de 
gelo que, neste caso, ate-
moriza os navegantes pelo 
perigo do naufrágio. 
Numa escala bem menor, 
nós, da AECO, também te-
mos pequenos grandes 
segredos, e o kit escolar é 
um deles. Até o momento 
em que as crianças de todo 
o estado recebem o mate-
rial para voltarem à escola, 
muito trabalho precisa ser 
feito, e muita gente tem de 
contribuir.
Nesta edição, procuramos 
mostrar um pouco do que 
está por trás da campanha 
do kit escolar. É uma longa 

maratona, que começa no 
ano anterior e se estende 
até o mês de fevereiro. E 
é assim que fazemos no 
nosso dia a dia com todos 
os benefícios oferecidos: 
consciência da respon-
sabilidade e esforço para 
acertar, inclusive, nos pe-
quenos detalhes.
No mais, o Jornal da AECO 
começa 2013 circulando o 
primeiro número do ano em 
fevereiro. Como eu disse 
acima, estamos nos esfor-
çando para levar a vocês a 
notícia ainda fresca. Vejam 
nesta edição o que mais te-
mos para contar. 

 REAbERTURA DA CASA DA AECO 
Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, a associação 

reabrirá a Casa da AECO – espaço destinado à convi-
vência, ao lazer e ao bem-estar do associado. O evento 
contará com a presença dos responsáveis pelas ativi-
dades que começarão em breve na casa, como aulas 
de yoga, massagem, canto popular/seresta, aulas de 
ikebana e atendimento jurídico. É uma boa oportuni-
dade para o esclarecimento de dúvidas e a realização 
de inscrições. Durante os dois dias, de 12h as 14h, a 
AECO também oferecerá algodão-doce e pipoca para 
quem visitar o espaço, na rua Mar de Espanha, 480, 
em frente à portaria da Copasa. Acompanhe o site da 
AECO (www.aecopasa.com.br) para saber mais.

 INCENTIVO AOS NOVOS CANTORES

No dia 18 de dezembro, a escola de música Som Maior 
– conveniada da AECO – realizou o show Minas canta 
alto, no Sesc Palladium. Cerca de 100 alunos da escola 
participaram do espetáculo, que contou com o patrocí-
nio da AECO. Os mú-
sicos se revezaram 
no palco durante 
toda a apresenta-
ção, utilizando voz 
e instrumentos para 
interpretar os mais 
diferentes ritmos.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Show no Sesc Palladium 
reuniu mais de 800 pessoas

 CVC CELEbRA PARCERIA COm A AECO
O gerente da agência de viagens CVC Lourdes, Mito-

nio Hortêncio Júnior, visitou a associação no dia 27 de 
dezembro e ofereceu um café da manhã a toda equipe 
AECO. Durante o encontro, Mitonio salientou a impor-
tância da união firmada entre a agência e a associa-
ção, que em seis meses fechou cerca de 20 pacotes de 
viagens a condições especiais. A parceria continua em 
2013. Para a AECO, esse convênio abriu uma oportu-
nidade para os associados e suas famílias aproveita-
rem as férias viajando. Segundo a agência, os destinos 
mais procurados desde o início da parceria foram Cal-
das Novas, Maceió, Porto de Galinhas e Porto Seguro.

Mitonio, gerente da CVC (no centro, de camisa cinza), 
comemora com a AECO os bons resultados da parceria
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Waldemar Ricardo dos Santos 
(DTAV) buscou 104 kits para 

associados de oito cidades 

Foto: Eduardo Rocha
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o caminho do kit escolar

A AECO já começou a dis-
tribuição do Kit Escolar 
2013. Oferecido pela 

associação aos dependentes 
legais dos associados, com ida-
de entre 6 e 14 anos*, o bene-
fício chega a sua quarta edição 
neste ano, representando um 
reforço no orçamento familiar 
na volta às aulas.

Quem recebe o kit, muitas 
vezes, não imagina o longo tra-
jeto percorrido pelo material 
até chegar em perfeitas condi-
ções às mãos do beneficiado. O 
processo se inicia cerca de cin-
co meses antes da entrega do 
kit, com a cotação de matérias 
e preços feita com, no mínimo, 
três fornecedores. Encontran-
do o melhor custo-benefício, 
a AECO faz um contrato com o 
fornecedor da melhor proposta, 
já determinando toda a logísti-
ca de entrega, ou seja, indican-
do as localidades onde os kits 
serão distribuídos pelo estado.

Após esse processo, estojos, 
cadernos e os demais itens são 
colocados dentro de cada mo-
chila. Finalizados, os kits são 
finalmente repassados à trans-
portadora para que a entrega 
seja feita no estado e na Casa da 
AECO até o fim de janeiro, antes 
de o período letivo começar.

O kit escolar da AECO é um reforço ao orçamento familiar 
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Os associados da Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte que recebem 
o benefício estão libera-
dos para retirarem seus 
kits na Casa da AECO (rua 
Mar de Espanha, 480 – em 
frente à portaria da Copa-
sa), de segunda a sexta, 
das 9h às 17h. 

Caso haja necessidade, 
os beneficiados também 
podem se organizar para 
a retirada coletiva do ma-
terial. Para isso, deve ser 
preparada uma autoriza-
ção com a relação de no-

mes completos, matrículas 
e quantidade de kits a se-
rem entregues a cada um.

No interior, os kits esco-
lares foram direcionados 
às sedes dos departamen-
tos. Os associados devem 
procurar o representante 
da AECO nas sedes, para 
acertarem a retirada do 
beneficio.

Em caso de dúvidas, bas-
ta entrar em contato com 
os responsáveis na AECO 
pela campanha Kit Escolar 
2013: Tiego (ramal 6342) 
ou Vander (ramal 2293).

COmO RECEbER O KIT

*nascidos entre 31/03/99 e 31/03/07

O associado Elci Augusto de Matos (DVRC) e sua filha 
Fabiana Augusta recebem o kit escolar na Casa da AECO
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Boas-vindas a 2013
No interior, os associados se reuniram durante o mês de dezembro para 

comemorar o ano que passou e festejar a chegada de 2013. Confira!

Araxá (DTAA) Pouso Alegre (DTVS)

Januária (DTMF) Rio Casca (DTVP) 

Ipatinga (DTVA) Bom Despacho (DTAS) 
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Divinópolis (DTAP) Montes Claros (DTVG)

Itajubá (DTAM)

Ubá (DTAR)

São Sebastião do Paraíso (DTSM) Janaúba (DTGA)

Leopoldina (DTMR) Varginha (DTRV)
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tranquilidade para quem 
pensa no futuro

Lidar com imprevistos 
na família não é tarefa 
fácil, principalmente 

quando, com a dor da perda de 
uma pessoa querida, surgem 
as dificuldades financeiras. 
Patrícia Costa, responsável 
técnica pelos seguros pesso-
ais da AECO, alerta para a ten-
dência das pessoas em, mui-
tas vezes, só reconhecerem a 
importância do seguro ao se 
defrontarem com um momen-
to difícil: “Ninguém está pre-
parado para a perda. Por isso, 
o amparo do seguro é de ex-
trema importância, pois alivia 
pelo menos o lado financeiro 
para que as pessoas possam 
se refazer”. 

Para Patrícia, os seguros ofe-

recidos pela AECO represen-
tam uma tranquilidade para 
os associados que pensam no 
futuro. “Acompanhamos todo 
o processo de sinistro junto 
à seguradora para garantir-
mos um pagamento rápido e 
sem tropeços na burocracia”, 
afirma. O fato de a associação 
ter uma carteira composta por 
26.652 associados assegura-
dos na área Vida e oferecer 
seguros por meio de apólices 
empresariais ainda permite 
que os valores cobrados como 
prêmio sejam menores do que 
os ofertados pelo mercado.

Com a preocupação de ga-
rantir esse atendimento cui-
dadoso, a partir de fevereiro, 
todos os titulares começarão 

VIDAS PROTEGIDAS PELOS SEGUROS AECO

Diagnóstico de Câncer: 5.227 

a receber os novos certifica-
dos de seguros da associação. 
Os documentos reúnem as 
principais informações sobre 
o que foi contratado e orien-
tações sobre os direitos do 
assegurado. Por isso, a técnica 
explica: “É imprescindível que 
os titulares mantenham os 

certificados junto a outros do-
cumentos importantes, dando 
conhecimento disso a todos”.

DICAS ESSENCIAIS
É importante manter o ca-

dastro na AECO sempre atua-
lizado, principalmente com 

Funeral: 6.528 

Vida: 7.510 

Morte Acidental : 7.387 

Seguros AECO são opções indispensáveis 
para quem se preocupa com a família
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GLOSSÁRIO DO

ASSEGURADO

NO RAMO DOS SEGUROS, UMA SÉRIE DE TERMOS TÉCNICOS 
PODE DIFICULTAR A COMPREENSÃO DO ASSUNTO POR QUEM 
NÃO ESTÁ FAMILIARIzADO COM OS SERVIÇOS. SE VOCê JÁ TEM 
UM SEGURO OU QUER CONTRATAR UM, CONHEÇA ALGUNS 
DESSES VOCÁBULOS ANTES DE SE COMUNICAR COM A 
SEGURADORA OU A CORRETORA:

agENtE/agENCiaDor: pessoa autorizada 
pela seguradora para realizar a apresentação 
das apólices disponíveis na busca por novos 
segurados (associados da AECO). 

BENEFiCiário: pessoa designada para receber 
os valores do capital segurado, na hipótese de 
ocorrência do sinistro. 

CErtiFiCaDo iNDiviDual: documento enviado 
pela seguradora a cada associado segurado, o 
qual registra informações como as coberturas 
contratadas e o capital segurado. 

CoBErtura: fatos que geram o pagamento, 
pela seguradora, dos valores contratados pelo 
associado segurado. É a designação genérica 
dos riscos assumidos pela seguradora.

CoMissão: percentagem sobre os prêmios 
recebidos, com que a seguradora remunera o 
trabalho dos agentes e corretores.

CorrEtora DE sEguros: pessoa jurídica 
(atualmente, a LSM) que faz a intermediação legal 
e autorizada para angariar e promover contratos 
de seguro entre as seguradoras e os segurados.

EstiPulaNtE: pessoa jurídica, no nosso caso 
a AECO, que contrata o seguro e representa os 
associados segurados perante a seguradora.

iNDENização: valor pago pela seguradora ao 
associado segurado, no caso de ocorrência de 
sinistro coberto pelo contrato de seguro. 

PrêMio: valor mensal pago pelo associado 
segurado à seguradora, para que esta assuma o 
risco a que o mesmo está coberto.

Pró-labore: valor pago pela seguradora ao 
estipulante (AECO), para que este administre 
o seguro.

sEguraDo: pessoas (associados) que 
mantêm vínculo com a estipulante (AECO) e 
que, por adesão, são incluídas no seguro.

siNistro: termo que define o acontecimento 
do evento previsto na cobertura do contrato.

relação aos beneficiários. Pa-
trícia conta que já testemu-
nhou uma situação delicada 
quando um titular falecido 
não havia retirado o nome 
da primeira esposa como be-
neficiária após ter se casado 
outra vez. 

Outra dica é incluir os fi-
lhos maiores de idade como 
agregados, no caso do segu-
ro funeral. A técnica orienta: 
“Quando atingem a maiori-
dade e deixam de ser depen-
dentes da Copasa, os filhos 
perdem o direito à cobertura 

automática do seguro Assis-
tência Funeral”. 

Em casos de sinistro, há 
também alguns alertas. “Para 
a utilização efetiva da As-
sistência Funeral 24 horas, 
é preciso informar primeira-
mente o nome completo e o 

CPF da pessoa falecida. Outra 
questão imprescindível que 
as pessoas devem se lembrar 
é de que, quando o titular fa-
lece, é cessada a cobertura 
dos beneficiários, já que o 
vínculo do seguro é o associa-
do”, ressalta. 

aPóliCE: documento emitido pela seguradora, 
o qual comprova a relação contratual com o 
estipulante e formaliza a aceitação do risco.
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DPvat é direito ainda desconhecido

Um cidadão pleno é 
aquele que, além de 
exercer com digni-

dade seus deveres, conhece 
e reivindica seus direitos. 
Portanto, ter consciência da 
legislação e seus benefícios 
é o primeiro passo para as 
pessoas terem acesso ao que 
têm direito. 

O DPVAT é um exemplo 
disso. O seguro obrigatório 
que todos os proprietários 
de veículos pagam no início 
do ano é muitas vezes esque-
cido. Mais do que uma obri-
gação, o DPVAT é um direito 
que garante indenização a 
vítimas de acidentes de trân-
sito. Assim, qualquer pessoa 
que, nesse caso, torne-se in-
válida, sofra a perda de um 
parente do qual é herdeiro 
ou simplesmente tenha gas-
tos com despesas médicas, 
poderá requerer o reembol-
so, independentemente da 
culpa do acidentado ou da 
identificação do veículo.
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bENEFíCIO SEm 
DúVIDA

Por ser uma taxa paga anu-
almente pelos motoristas, o 
DPVAT é uma importante ga-
rantia ao cidadão. O seguro 
envolve todas as categorias 
de automotores: carros de 
passeio, motos, táxis, veículos 
de transporte coletivo, cami-
nhões, caminhonetes e máqui-
nas de terraplanagem.

Motoristas, pedestres e 
passageiros podem ser be-
neficiados. Vítimas ou her-
deiros têm um prazo de até 

três anos, a partir da data do 
acidente, para dar entrada 
no seguro. Os valores da in-
denização são de R$13.500 
em caso de morte, de até 
R$13.500 para invalidez per-
manente – conforme o grau 
da lesão – e de até R$2.700 
para reembolso de despesas 
médicas e hospitalares com-
provadas. 

De acordo com a Seguradora 
Líder, responsável pelo DPVAT, 
o perfil da maioria das vítimas 
indenizadas no Brasil é de ho-
mens, motoristas, com idade 
entre 25 e 34 anos. Mais de 

60% do total de casos inde-
nizados, o que corresponde a 
142.998 acidentados, foram 
vítimas de invalidez perma-
nente. Outras 29.770 pessoas 
morreram após envolvimen-
to em acidentes de trânsito e 
43.382 reembolsos de despe-
sas médicas foram pagos para 
casos menos graves. 

PRESTAçãO DE 
SERVIçO DA AECO 

Na AECO, o associado que 
se envolver em acidentes de 
trânsito com vítima pode so-
licitar a ajuda da associação 
para requerer o DPVAT. A AECO 
presta informações, esclare-
ce e orienta o empregado ou 
qualquer membro da família 
sobre como dar início ao pro-
cesso para receber os valores 
a que tem direito. Para solici-
tar a prestação de serviço da 
associação, os interessados 
devem entrar em contato com 
José Carlos, pelo 3250-2284. 

O qUE O DPVAT NãO CObRE
l Danos materiais (roubo, colisão ou incêndio de veículos).

l Danos pessoais resultantes de radiações ionizantes ou 
contaminações por radioatividade.

l Multas, fianças impostas ao condutor ou proprietário do veículo 
e quaisquer despesas decorrentes de ações ou processos criminais.

l Acidentes ocorridos fora do território nacional.

Ainda é pequeno o número de 
pessoas que conhece e utiliza o DVAT 

TENDÊNCIAS


