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EXpEdiEntE

veramaria Franco
Presidente da AECO

Lembro-me de ter ouvido, 
certa vez, um artista dizer que 
os homens não nasceram para 
trabalhar. E que ele, especial-
mente, gostava de se deixar 
embalar pelo vento, em cima de 
uma rede de frente para o mar, 
dedilhando um violão. Feliz 
desse compositor, que podia ter 
a música como trabalho. Para os 
pobres mortais que não nasce-
ram com o dom da  arte ou des-
conhecem a fórmula para viver 
dela, o buraco é mais embaixo. 
Para essa parcela da população, 
na qual me encontro, resta la-
butar, buscando no trabalho o 
maior prazer possível. 

O certo é que todo o trabalho 
que se preze precisa de uma ra-
zão que está muito além da re-
muneração pelo suor. Vários são 
os exemplos: o varredor de rua 
que encontra, no conforto do 
limpo, a motivação para sua ro-
tina; ou o professor que se rego-
zija toda vez que uma criança se 
revela na leitura. Em nosso caso, 
como trabalhadores do sanea-
mento ambiental, o prazer está 
em reconhecer nossos esforços 
nos indicadores que atestam a 
melhoria da saúde das pessoas 
e da qualidade do meio ambien-
te. O propósito deste editorial é 
registrar algumas outras razões 
para comemorarmos o dia 1º de 
maio – data em que AECO e Co-
pasa realizaram as tradicionais 
festas na RMBH (veja na pg. 3) e 
em tantos outros distritos ope-
racionais do interior (pg. 6).

Na mesma linha de pensa-
mento, nos dias 14 e 15 de maio, 
duas turmas de empregados da 
AECO visitaram o Sistema Rio 
das Velhas em Nova Lima (obri-
gada, Nelsinho e equipe, pela 
linda acolhida). Por incrível que 
pareça, alguns colegas que estão 
há mais de 10 anos na associa-
ção nunca haviam visitado uma 
estação de tratamento de água. 
Conhecendo mais um pouco o 
universo dos 11 mil associados, 
nossos colegas da AECO tiveram 
ainda mais razões para se sentir 
felizes com o que fazem. 

Outros trabalhos importantes 
também pautaram os meses de 
maio e junho. Em 29 de maio, 
iniciamos o Programa AECO Iti-
nerante, no DTLE, que levará in-
formação e serviços a todos os 
distritos da RMBH. Nos dias 4 e 5 
de junho, estivemos na Copanor, 
apresentando a associação para 
os empregados da subsidiária. 
Em parceria com a Precon Cons-
trutora, começamos a divulga-
ção interna do acesso facilitado 
a imóveis do programa Minha 
Casa Minha Vida, com financia-
mento da Caixa Econômica Fe-
deral. Enfim, muito temos feito. 
Além desta edição do Jornal da 
aeCo, não deixe de acompanhar 
outras informações em nosso 
site: www.aecopasa.com.br.
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 EmprEGAdOs dA AECO                                                                                                                                             
     COnhECEm EtA     

Nos dias 15 e 16 de maio, a equipe da AECO se dividiu 
em duas turmas para conhecer a Estação de Tratamento 
de Água do sistema do Rio das Velhas. O grupo acompa-
nhou todo o processo, desde a captação no rio até a distri-
buição da água – etapa final do tratamento.

Equipe da AECO conhece de perto a 
atividade-fim da Copasa
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se faz com prazer

 AECO mAis próXimA dO AssOCiAdO    
A AECO acaba de lançar o 

projeto AECO Itinerante. A 
ação é um road show, que 
tem como objetivo levar a 
associação para mais perto 
do empregado. O distri-
to que receber o projeto 
terá uma programação de 
um dia e meio, que conta-

rá com palestra de apresentação, convites para o Clube 
Recreativo do Barreiro e divulgação de serviços e produ-
tos (adesão, carteira AECO, atualização de seguros, Belo 
Dente, Unimed e empréstimos). A caravana já começou a 
circular nos distritos de Belo Horizonte e Região Metropo-
litana. Outro projeto da associação é a nova parceria com 
o programa habitacional Minha Casa Minha Vida (saiba 
mais na página 7). 
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CApA

Dia de celebrar a história  
do trabalhador da Copasa

Há oito anos, o associa-
do Leonardo Gonçal-
ves Almeida (DTNT) co-

meçou a fazer parte do quadro 
de empregados da Companhia 
de Saneamento de Minas Ge-
rais. Desde então, as novas ami-
zades que surgiram acabaram 
ligando-o à família Copasa. 

Frequentador assíduo do Clu-
be da AECO, Leonardo se reuniu 
com os colegas no local, no dia 
1º de maio, para as comemo-
rações do Dia do Trabalho. Foi 
a primeira vez que o associado 
participou do evento, realizado 
pela AECO e pela Copasa. “Vim 
para descontrair um pouco, ver 
os amigos e aproveitar o dia. 
Está tudo ótimo!”, disse. 

Leonardo e os amigos Batata 
(DVTE), Ivo (DVTE) e Fidelande 
(DVTE) puderam curtir uma fes-
ta com gostinho mais do que 
especial. Em 2013, o evento, 
além de celebrar o trabalhador, 
marcou as comemorações dos 
50 anos da Copasa. O presi-
dente da empresa, Ricardo Si-
mões, ressaltou que a parceria 
da Copasa com a AECO – esta 
também completará 50 anos 
em 2014 – foi fundamental ao 
longo dessas cinco décadas. “A 
AECO começou com uma cono-
tação de associação assisten-
cial. Hoje, é um instrumento 
fundamental de suporte aos 
empregados”, afirmou.

Edson Pereira Lima (DTAV) – moto

José Lomonte Rossato (DTSM) – moto

Clélio Lúcio Teixeira Pereira (DVHD) – TV LCD

Marcos Aparecido de Lima (DVTE) – TV LCD

Élcio Flaviano (DVRV) – netbook

José Claudino Sobrinho (aposentado) – netbook 

Ronaldo Bego (DVQN) – netbook 

Maurício Moreira Nolasco (DVMO) – tablet 

Reinaldo Pereira de Oliveira (aposentado) – smartphone

Mônica Souza Guerra (aposentada) – câmera digital 

Hudson dos Santos Teixeira (DVAS) – micro-ondas 

COnfirA AlGUns dOs  
prEmiAdOs dA fEstA

  O trabalho em conjunto re-
alizado pela AECO e pela com-
panhia também foi destacado 
pelo diretor de gestão corpo-
rativa, Gelton Palmieri Abud. 
“Somos uma empresa que tem 
ligação íntima com os trabalha-
dores. Podemos dizer que hoje 
comemoramos um centenário 
de alegrias: 50 anos da Copasa 
mais 49 da AECO”, disse. A pre-
sidente da associação, Verama-
ria Franco, completou: “A tradi-
ção desta festa reforça os laços 
de amizade entre os emprega-
dos associados e renova a rela-
ção de confiança mútua entre a 
empresa e os trabalhadores”.

Leonardo (DTNT), segundo da esquerda para a direita, curte a Festa do 
Trabalhador ao lado dos amigos Ivo (DVTE), Fidelande (DVTE) e Batata (DVTE)

Mais de 20 associados receberam prêmios da 
diretoria e dos funcionários da Copasa e da AECO

A associada Alessandra Chaves de Carvalho 
(DVSI), à esquerda, aproveitou o ônibus gratuito 
oferecido pela AECO para levar a família à festa
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Dia das Mães 
em grande estilo

EspECiAl diA dAs mãEs

Bolsas, semijoias, acessórios, 
artesanato, tapetes, roupas, 
perfumes, sapatos, produtos 
Tramontina e muitos outros 
artigos fizeram parte da Se-
mana de Oportunidades AECO 
– especial Dia das Mães. Cen-
tenas de associados visitaram 
o espaço montado na Casa da 
AECO entre os dias 6 e 10 de 
maio, para escolher presentes 
marcantes para a data. A feira, 
que contou com quase 20 ex-
positores, foi sucesso absoluto 
e deve se repetir em agosto, 

semana de 
oportunidades 
da aeco

num evento especialmente de-
dicado ao Dia dos Pais.

Foto: Daniela Lopes

Dia das Mães movimenta o mês 
de maio na Casa da AECO

aula especial 
de ikebana

A aposentada da Copasa, Francis Antunes, ministrou um curso de ike-
bana dedicado às mães na Casa da AECO. As associadas que participa-
ram da aula tiveram a oportunidade de confeccionar belos arranjos, ins-
pirados nos princípios dessa arte oriental.

Francis (de casaco 
bege) e suas alunas 
apresentam os arranjos 
de ikebana

Mulheres eM 
sua PleNituDe

A AECO ofereceu gra-
tuitamente às asso-
ciadas da Regional 

e da RMBH a palestra Mulhe-
res integrais. Conduzido pela 
psicóloga Clarissa Haddad 
(filha do associado Elias Ha-
ddad, atualmente licencia-
do da Copasa), o encontro 
mostrou como equilibrar as 
várias responsabilidades 
da mulher contemporânea. 
“Uma mulher integral é au-

tônoma e vive com consci-
ência do presente, o único 
momento em que podemos 
entrar em ação”, explicou 
Clarissa. Segundo a psicó-
loga, ao tranquilizar a an-
siedade da mente e focar 
os pensamentos no espa-
ço e no tempo atuais, as 
tarefas diárias, os sonhos 
e os objetivos se tornam 
mais fáceis de ser cumpri-
dos ou alcançados.

Psicóloga ensina associadas a lidarem 
com a ansiedade da vida atual
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As homenagens da AECO às mães da 
RMBH fizeram parte de uma programação 
especial. As atividades foram realizadas 
na segunda semana de maio, próxima ao 
domingo das mães.



COnCUrsO AECO

A AECO já está recebendo 
inscrições para o 3º con-
curso da associação, que 

tem como tema A ética nos dias 
atuais – cidadania se constrói 
com valores. Neste ano, o con-
curso foi dividido em duas cate-
gorias: além das tradicionais re-
dações, os participantes também 
poderão apresentar trabalhos 
em forma de desenho. Outra no-
vidade é a inclusão de mais uma 
faixa etária – dos 15 aos 17 anos 
–, o que ampliará o número de 

5n° 20 - mAiO/JUnhO dE 2013

Começa o Concurso  
de redação e Desenho

dependentes aptos a concorrer. 
A terceira edição do concurso 

ainda marca a estreia da parce-
ria com a Copasa, que por meio 
da Comissão de Ética, contri-
buiu para a definição do tema 
da vez. O presidente da compa-
nhia, Ricardo Simões, recebeu a 
equipe do Jornal da aeCo para 
conversar sobre a importância 
desse assunto tanto na empre-
sa como na vida das crianças e 
dos adolescentes participantes 
do evento. Confira!

pArtiCipE!

Envie seu trabalho junto à ficha de inscrição 
do concurso até o dia 29 de julho. Leia 
o regulamento e fique por dentro das 
normas do 3º Concurso AECO,  pelo site  

www.aecopasa.com.br.

      

JOrnAl dA AECO: COmO O sEnhOr vê A qUEstãO étiCA hOJE dEntrO dA COpAsA, UmA EmprEsA qUE tEm AçõEs nA bOlsA E 
prECisA sE rElACiOnAr COm invEstidOrEs?

Ricardo Simões: A Copasa é uma empresa pública com grande responsabilidade, e a transparência e o cuidado com o que é público são 
valores indispensáveis. Quando há a abertura para o mercado, esses valores se tornam ainda mais importantes. É um compromisso com 
todos que apostaram na empresa e um exemplo a ser seguido.

JA: O COnCUrsO AECO – dEsEnhO E rEdAçãO 
trAtA, nEstE AnO, dO tEmA dA étiCA. COmO A 
iniCiAtivA pOdE COlAbOrAr pArA O EstímUlO 
dEssA rEflEXãO EntrE Os COpAsiAnOs E sEUs 
dEpEndEntEs?

RS: A melhor maneira de atingir o adulto é chegar a 
ele por meio dos filhos, levando o conceito para casa. 
É uma questão já comprovada. Ao despertarmos na ju-
ventude o conceito da ética, provocamos essa reflexão 
no dia a dia de cada um, e não simplesmente quando o 
assunto está evidenciado na imprensa. O concurso da 
AECO é uma grande contribuição para a educação, pois 
faz o jovem pensar na importância dos valores.

JA: dEstA vEz, EstAmOs fAzEndO A primEirA 
pArCEriA COm A COpAsA Em Um COnCUrsO dA 
AECO. COmO O sEnhOr vê A impOrtânCiA dEssA 
pArCEriA?

RS: Com as parcerias, é possível a gente efetivar, de 
forma ética, várias ações relevantes para funcioná-
rios e seus dependentes. Iniciativas como essa pro-
porcionarão a educação e a formação cidadã dessas 
crianças, que são especiais para nós por serem filhos 
de empregados da Copasa.

EntrEvista

Ricardo Simões, presidente da Copasa, 
fala sobre a importância da ética 
nas atitudes de cada pessoa
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Dia do trabalho também é motivo 
de festa no interior

AS COMEMORAÇõES 

DO 1º DE MAIO PELO 

ESTADO REUNIRAM 

MILHARES DE 

ASSOCIADOS. A AECO 

APOIOU OS  

MOMENTOS DE 

ALEGRIA E UNIÃO DOS 

TRABALHADORES. 

CONFIRA!

Copanor
Almenara

DTPB – Patos de Minas

DTMR

DTPU – Paracatu 

DTRG 
DTVG – Montes Claros 

Fotos: Divulgação
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Após assinatura de convênio 
com a Caixa Econômica Fede-
ral, a AECO é agora agente ne-
gocial da instituição. Por meio 
desse acordo, a associação 
passa a intermediar a pres-
tação de serviços bancários 
(abertura de conta, poupança, 
solicitação de empréstimos, 
cartões) a associados e depen-
dentes interessados.

Além disso, a AECO também 
firmou convênio com a cons-
trutora Precon, que junto à 
parceria com a Caixa, come-
ça a oferecer apartamentos 
pelo programa federal Minha 
Casa Minha Vida. Os imóveis 
estão sendo construídos nos 
municípios de Betim, Conta-
gem, Belo Horizonte, Barrei-
ro, Sete Lagoas, Lagoa Santa 
e Vespasiano.

Para candidatar-se a um fi-
nanciamento do programa, o 
associado titular deve entrar 
em contato com Roger Miran-
da, pelo telefone (31)3250-
1804. Só serão analisados 
pedidos feitos pelos associa-

Desde o início de junho, a 
AECO faz parte da vida dos 
empregados da Copanor. 
Além de possibilitar que es-
ses copasianos se associem e 
aproveitem os benefícios da 
entidade, a AECO já enviou 
a eles recursos para aquisi-

aeCo apoia 
associados  
no sonho da 
casa própria

Copanor adere  
à aeCo

EM BELO HORIZONTE
Athenas Modas LTDA

Roupas, bolsas e 
acessórios com 15% 
de desconto  
para pagamento à vista; 
e 10%, a prazo.  
Os descontos não  
são cumulativos.
Rua Congonhas,  
726 – Santo Antônio.
(31) 2515-0614

EM BELO HORIZONTE
Maison Escola de Artes

Isenção da taxa de matrícula 
em todos os cursos práticos. 
Descontos de 10% em 
qualquer curso teórico; 
e de 15% a 25%, em planos.
Rua Antônio Aleixo,  
235 – Lourdes.
(31) 3261-5885/1225

esCola  
De artes

nOvOs COnvêniOs

EM DIVINÓPOLIS
Wizard Idiomas

Desconto de 50% sobre a 
tabela normal de valores da 
escola para cursos de inglês, 
francês, italiano, alemão e 
espanhol para crianças,  
jovens e adultos.
Rua Oswaldo Machado Gontijo, 
748 – Centro.
(37) 3221-9043

eNsiNo
De iDioMas

EM BELO HORIZONTE
Cotação Distribuidora  
de Títulos e Valores 
Mobiliários S/A

Compra e venda de moeda 
estrangeira, travelers 
cheques, transferências 
internacionais etc.
Atendimento personalizado 
e delivery de produtos com 
isenção de taxa de entrega.
Rua Alvarenga Peixoto, 
683 – Lourdes.
4003-1018/1010 (opção 4)

Casa 
De CâMbio MoDa

dos titulares, que contenham 
como pré-requisito uma ren-
da familiar de mais de três 
salários mínimos (com possi-
bilidade de uso do Fundo de 
Garantia). O financiamento 
máximo concedido é de 90% 
do valor total do imóvel.

 Além do Minha Casa Minha 
Vida, a AECO passa ainda a 
atender e encaminhar à Cai-
xa pedidos independentes 
de financiamento da casa 
própria. Com a parceria, o 
associado pode contar com 
mais facilidade de acesso 
aos programas, além de aten-
dimento personalizado.

ção de material esportivo e 
para a realização da festa do 
trabalhador. O projeto AECO 
Itinerante esteve no local no 
fim de maio para dar as boas-
-vindas aos empregados e 
apresentar as vantagens para 
quem deseja se associar.
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Margarete Santos, da AECO, explica 
benefícios em visita à Copanor
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Últimas notícias sobre o  
Campeonato de Futebol

aeCo aposta  
no hipismo

As equipes participantes do XIX 
Campeonato de Futebol de Cam-
po da AECO estão disputando, com 
garra, cada ponto do torneio para 
garantir as melhores classificações. 

O atleta Fábio Mesquita Fer-
reira, filho da associada Sônia 
Alvarenga Mesquita Ferreira 
(DTRG), é o mais novo patrocina-
do da AECO no esporte. O cava-
leiro coleciona vários prêmios 
nacionais e internacionais. Em 

EspOrtEs

Fábio Ferreira é agora patrocinado pela AECO

Como já é tradicional, neste ano, o 
campeonato está dividido em duas 
séries: A e B. Cada uma conta com 
duas chaves, e somente as duas 
melhores equipes desses grupos 

maio, na IIª Etapa do Campeo-
nato Brasileiro de Equitação de 
Trabalho da ABPSL – primeira 
competição com apoio da AECO 
–, a equipe de Fábio alcançou o 
primeiro lugar com seu cavalo, 
Absinto de Prata.
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passarão para a próxima fase.
Pela série A, a equipe Santa Luzia 

e CIA está na liderança, enquanto 
a equipe Miramar segue no topo 
da chave B. Já na série B, Santará e 

Spin ocupam o primeiro lugar das 
chaves A e B, respectivamente. 
Acompanhe as principais notícias 
do campeonato no site www.aeco-
pasa.com.br.

Patrocinados  
da aeCo  
trazem novas 
conquistas
dAmAs

O damista Antônio Agostinho 
Queiroz marcou presença no 40º 
Campeonato Brasileiro de Da-
mas. Ele também foi destaque no 
Circuito Nacional de Damas de 
Goiânia, alcançando o 4º lugar 
na competição.

JUdÔ
Os últimos meses foram agita-

dos para o judoca Douglas Ventu-
ra Amaral. No fim de abril, o atleta 
alcançou os títulos de tricampeão 
mineiro de judô (2011-2013), no 
Campeonato Mineiro de Judô, e 
campeão mineiro na classe Júnior 
– ambos na categoria Meio Leve, 
de até 60kg. Com esses títulos, 
Douglas foi classificado para o 
Campeonato Brasileiro Regional 
III (MG, ES, RJ e BA), primeira fase 
do Campeonato Brasileiro de 
Judô. Além dessas vitórias, o atle-
ta foi homenageado pelo Minas 
Tênis Clube, copatrocinador do 
judoca junto à AECO, com  a en-
trega do troféu  Atleta revelação 
2012 - modalidade judô.

KUnG fU
Em junho, o atleta Carlos Au-

gusto Santos Nunes, filho do 

associado Carlos Olímpio Silva 
Nunes (DTMR), participou do XXII 
Campeonato MIMineiro de Kung 
Fu/ Wushu. Na competição, ele 
conquistou três medalhas: 1º 
lugar (técnica Dullian), 1º lugar 
(técnica Daoshu 32) e 2º lugar 
(técnica Sanshou - boxe chinês).

CiClismO
O patrocinado Ângelo Paiva 

Gomes representou a equipe de 
ciclismo da AECO no I Mountain 
Bike (Cláudio – MG). O atleta al-
cançou o 6º lugar na categoria 
Sub-50 (de 45 a 50 anos). A pro-
va contou com um percurso de 
30km, passando por estradas de 
terra, trilhas, mata-burros, fazen-
das e pontes.


