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Notas

iNstituCiONAL

Destaco nesta edição do Jornal 
da AECO – que circula, em cará-
ter de experiência, um mês após 
a edição anterior – duas notícias 
com temas inteiramente diferen-
tes, mas que estão diretamente 
correlacionadas. 

A primeira é o encerramento 
das negociações feitas com a 
Tokio Marine Seguradora para o 
aditamento do nosso contrato 
por mais dois anos. Além de be-
nefícios de impacto direto para 
o associado, cujos detalhes es-
tão na página 3, a renovação nos 
deu a tranquilidade de contar, 
por mais um período, com o res-
paldo de uma seguradora sólida, 
que nos tem atendido com trans-
parência e agilidade. 

O aditamento do contrato 
também garantiu a continui-
dade do pagamento à AECO 
de valores referentes ao pró-
-labore. Esses recursos vêm 
sendo pagos há dois anos e têm 
permitido à associação ampliar 
sua atuação, principalmente no 
interior do estado. 

Um bom exemplo disso foram 
os Jogos do Interior da AECO 
(Joia), nossa segunda grande no-
tícia. Realizado pelo DTBJ, com 
apoio financeiro da AECO, o I Joia 
reuniu, em um fim de semana, 
cerca de 160 atletas de quatro 

distritos. O evento foi aberto por 
mim e pelo dr. Márcio Kangussu, 
diretor de Operações Norte da 
Copasa, no dia 16 de agosto, no 
Clube da AECO em Almenara. 

Desde a abertura, com hino na-
cional e atletas perfilados, até a 
entrega da premiação, tudo foi 
feito com padrão de excelên-
cia. De Belo Horizonte, demos 
respaldo para que o evento fos-
se organizado da melhor forma 
possível. O resultado não podia 
ser diferente: tivemos compe-
tições com o mais alto grau de 
esportividade e momentos de 
confraternização memoráveis. 

Agradeço especialmente ao 
Sinval e ao Flávio, ambos de Al-
menara, pela acolhida carinho-
sa que ofereceram a mim e aos 
atletas, e os parabenizo pelo 
belo trabalho que realizaram. 
Estendo os cumprimentos aos 
representantes de Diamanti-
na, Teófilo Otoni e Salinas, que 
aderiram ao projeto e mobiliza-
ram suas equipes. 

Para o ano que vem, a cidade-
-sede já foi sorteada: Teófilo 
Otoni deverá receber o II Joia. 
Com certeza, a AECO dará todo o 
apoio necessário. Veja a matéria 
na página 5.

As novidades não param

  tv tOtem NA ReGiONAL
     Os associados podem ficar por dentro das novi-
dades da AECO de forma rápida e digital. Buscando 
inovar e melhorar a comunicação com o público, a 
AECO lançou sua primeira TV Totem. O dispositivo está 
localizado na entrada da Regional da Copasa, próximo 
aos elevadores, e substitui o uso de cartazes e outros 
materiais de papel. A inclusão de novas informações 
na TV é feita semanalmente, o que garante um conteú-
do sempre atrativo e atualizado.
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eXPeDieNte

 estÁ CheGANDO  
A festA DAs CRiANçAs

Em outubro, a AECO realizará, em parceria com a 
Copasa, a tradicional Festa das Crianças, no Clube 
Recreativo da AECO. A entrada será liberada para 
os associados titulares e seus dependentes, me-
diante apresentação do Cartão AECO e de um do-
cumento de identificação com foto. Para não ficar 
de fora dessa grande festa, quem ainda não tem 
o cartão deve solicitá-lo via formulário disponível 
no site www.aeco.com.br. Mais informações pelos 
ramais 2293 ou 1236.

 CONCuRsO De ReDAçãO:  
úLtimA ChAmADA 

A AECO estendeu o prazo para o rece-
bimento dos trabalhos do 4ª Concurso 
de Redação e Desenho. Agora, 
os filhos dos associados com 
idades entre 6 e 17 anos têm 
até o dia 19 de setembro 
para entregarem suas cria-
ções na associação. Os ven-
cedores levarão para casa 
prêmios como videoga-
mes e notebooks. Todos 
os inscritos também 
poderão concorrer ao 
sorteio de vários outros 
prêmios. Incentive seu 
filho a participar!

Presidente do Conselho Fiscal da AECO, 
Geraldo Magela Calçado (centro), 

observa o dispositivo
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veramaria Franco
Presidente da AECO
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Equipes da AECO, da LSM e da Tokio Marine  
ratificam acordo para mais dois anos       

CAPA

De mãos estendidas  
para acolher os associados

A reestruturação do setor 
de seguros foi uma das 
prioridades da atual di-

retoria da AECO e teve como 
ponto-chave a renegociação, 
realizada em 2012, das apólices 
dos seguros de Vida, Acidentes 
Pessoais, Auxílio Funeral e Diag-
nóstico de Câncer. Depois de 
dois anos, mais uma conquista 
pode ser comemorada: a AECO 
acaba de renovar a parceria com 
a Tokio Marine Seguradora, in-
corporando importantes melho-
rias aos contratos. 

Duas dessas novidades terão 
impacto direto para o beneficia-
do. A primeira medida é o au-
mento do capital segurado para 
o Auxílio Funeral, que passará de 
R$3.000 para R$4.000, sem ne-
nhuma alteração no valor do cus-
to mensal. Essa decisão atende à 
solicitação de muitos associados 
que, ao demandarem o benefí-
cio, sentiram que o valor havia 
ficado defasado em relação aos 
preços de mercado. 

Outra melhoria é o aumento 
do Auxílio Alimentação, reajus-
tado de R$600 para R$1.000. 
Esse benefício é pago de uma só 
vez, na indenização pela morte 
do titular do Seguro de Vida em 
Grupo. Todas as medidas estão 
garantidas por meio da assinatu-
ra de aditivos ao contrato origi-
nal da AECO com a Tokio Marine 
e passarão a valer a partir do dia 
1º de outubro.

Benefício reforçado

Segundo Patrícia Costa, coor-
denadora do setor de Seguros 
da associação, o equilíbrio das 
apólices tem sido reforçado 
pela renovação do quadro de 
segurados, principalmente com 
a adesão de novos empregados 

da Copasa, também associados 
da AECO. Somente no primeiro 
semestre de 2014, foram mais 
2.300 adesões, o que permi-
tiu fechar o mês de julho com 
72% dos associados sendo 
beneficiados pelo Seguro de 
Pessoas. 

A ampliação desses números 
é resultado de um grande tra-
balho da equipe da LSM Corre-
tora, que, depois de divulgar o 
benefício na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, está 
visitando as sedes distritais do 
interior. Os índices já são signi-
ficativos: de outubro de 2012 a 
julho deste ano, período de atu-
ação da Tokio Marine na AECO, 
foram pagos cerca de R$3,7 
milhões em indenizações para 
292 famílias beneficiadas com 
os seguros de Morte (natural ou 
acidental), Auxílio Funeral, Diag-
nóstico de Câncer e Invalidez. 

A superintendente comercial 
da Tokio Marine em Minas Ge-
rais, Andreia Padovani, ressalta 
a importância dos associados 
da AECO poderem contar com 
uma seguradora sólida e mun-
dialmente reconhecida. “En-
tendemos que é importante o 
segurado dar esse tipo de tran-
quilidade para seus familiares 
e dependentes. É muito gratifi-
cante para nós da Tokio Marine 
podermos contribuir com os 
benefícios que a AECO propor-
ciona aos associados”, diz.

Prevenção essencial

Quem já utilizou a carteira de 
seguros reconhece a importân-
cia de ter esse tipo de tranquili-
dade em momentos difíceis. É o 
caso da associada Ana Cristina 
Costa Miranda, que enfrentou 
a morte do marido há cerca de 
um ano e precisou utilizar o 
Seguro Funeral. Ela conta que 

se sentiu plenamente acolhida 
com o atendimento da Tokio 
Marine e exalta a qualidade do 
serviço: “Essa é uma hora em 
que a ficha custa a cair, a gente 
não para para pensar. No dia do 
funeral, sempre tinha alguém 
da seguradora perto de mim. 
Não precisei me preocupar 
com nada.” 

Beneficiada com o Seguro Fu-
neral há oito anos, a associa-
da faz questão de destacar a 
importância de ter um apoio 
desse tipo: “Se você estiver 
desprevenido, não dá conta. Já 
fizemos uma vaquinha aqui na 
Copasa para ajudar um colega a 
enterrar o filho, porque o gasto 
nesses casos é muito alto. E não 
é só a questão financeira. Ter 
um suporte nessa hora deso-
rientadora é fundamental.” Ana 
Cristina também possui o Segu-
ro Mulher e o Seguro de Vida, 
todos pela AECO.
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Equipe AECO sobe ao pódio do Circuito das Estações

Campeonato de Futebol  
próximo da final

vem aí o 4° torneio  
Copaclube e AECO

O Clube Recreativo do Barreiro está prestes a se despedir dos 
jogos do XX Campeonato de Futebol de Campo da AECO, que 
têm movimentado os fins de semana no local. As últimas par-

tidas foram realizadas no dia 30 de agosto. A competição entra na fase 

final com a seguinte programação:

N este mês de setembro, será realizada a abertura do 4° Torneio de 
Integração Copaclube e AECO. O evento movimentará os fins de 
semana do Copaclube e do Clube da AECO, no Barreiro, e será dis-

putado nas modalidades futebol society, futsal, peteca e tênis. O início do 
torneio está marcado para o dia 14, às 9h, quando o Copaclube receberá a 
primeira rodada de futsal. A expectativa é de que a competição reúna, apro-
ximadamente, 450 atletas associados. Fique atento às informações sobre o 
andamento do torneio no site www.aeco.com.br.

esPORtes

13 de setembro – disputa de 3° lugar das categorias A e B.

20 de setembro –  finais das categorias A e B, e entrega  

das premiações de 1°, 2° e 3° lugar.

Nova etapa do Circuito  
das Estações é vencida

A  equipe AECO atendeu novamente às expectativas da asso-
ciação no dia 10 agosto e compareceu em grande número 
à etapa Primavera, do Circuito das Estações. As 150 ins-

crições abertas foram preenchidas rapidamente e contribuíram 
para que a AECO levasse, pela 3ª vez consecutiva, o prêmio Maior 

Assessoria. Programe-se para as próximas competições:

18 de outubro:  Fila Night Run

30 de novembro: Circuito das Estações – etapa Verão

7 de dezembro: Volta da Pampulha
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1ª edição dos Jogos  
do interior AECO é sucesso

vencedores do  

1º Joia

Para incentivar ainda mais a prática de 
esportes entre os associados, a AECO 
lançou a primeira edição dos Jogos do 

Interior AECO (Joia). O evento foi realizado nos 
dias 16 e 17 de agosto, em Almenara, e reuniu 
quatro distritos: Almenara (DTBJ), Diamantina 
(DTAJ), Salinas (DTBP) e Teófilo Otoni (DTBM).

Em clima de confraternização, o 1° Joia contou 
com a participação dos associados e da direto-
ria local. Também marcaram presença a presi-
dente da AECO, Veramaria Franco; o diretor da 
Copasa, Márcio Kangussu (DNT); o gerente do 
Distrito Baixo Jequitinhonha, Adalberto Pereira; 
e o representante do interior, Vander de Paula.

Os vencedores das quatro modalidades disputa-
das – futebol society, futsal, peteca e baralho (bu-
raco e truco) – foram premiados. No fim do evento, 
os participantes ainda conheceram a cidade que 
sediará os jogos em 2015: Teófilo Otoni. 

1º lugar – Salinas (foto) | 2º lugar – Almenara |  
3º lugar – Diamantina | 4º lugar – Teófilo Otoni 

Futebol society

Peteca

Futsal

Baralho (buraco)

1º lugar – Salinas (foto) | 2º lugar – Almenara |  
3º lugar – Diamantina | 4º lugar – Teófilo Otoni

1º lugar – Teófilo Otoni (foto) | 2º lugar – Almenara |  
3º lugar – Salinas| 4º lugar – Diamantina

1º lugar – Salinas (foto) | 2º lugar – Almenara 

esPORtes

Baralho (truco)

1º lugar – Teófilo Otoni (foto)| 2º lugar – Almenara 
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Associados 
participam  
dos Jogos sesi

Academia pronta 
no DtMr

Com o apoio da AECO, os associados de Curvelo (DTBV) marcaram 
presença nos Jogos Sesi nas modalidades futebol society e peteca. 
Após essa etapa, foi a vez das equipes disputarem a fase regional do 

torneio, nos dias 30 e 31 de agosto, em Pirapora. 

Foi entregue mais uma unidade do projeto Academias ao Ar Livre 
desenvolvido pela AECO nas localidades do interior. Os associa-
dos lotados no DTMR já podem utilizar a estrutura, instalada no 

Clube da AECO de Leopoldina.
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Associados de Leopoldina podem utilizar novo espaço
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Ciclismo em alta

Patrocinado da AECO no ciclismo, Ângelo Paiva Gomes (DVAR) partici-
pou, no primeiro domingo de agosto, da 3ª Etapa da Copa MTB 2014, 
na cidade de Divinópolis (MG). Após um difícil percurso, que totalizava 

39 km, Ângelo terminou a prova  em segundo lugar na categoria Over 50.

Ângelo comemora o pódio da Copa MTB 2014

Medalha de prata no judô

Douglas Ventura Amaral, judoca patro-
cinado da AECO e filho do associado 
Márcio Amaral (DTCN), conquistou mais 

uma premiação. Entre 4 e 10 de agosto, o atleta 

participou da edição 2014 dos Jogos Estudantis 
de Minas Gerais (Jemg), em Uberaba, e terminou 
a competição no segundo lugar da categoria Mé-
dio Leve (55 a 60kg). 
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Equipe de futebol society formada pelos associados de Curvelo
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vem aí a 2ª semana do Desapego

Ação socioambiental da AECO, em 
parceria com o Comitê Gestor de 
Educação Ambiental da Copasa, 

a Semana do Desapego incentiva a do-
ação de objetos que estão fora de uso 
para o associado, mas que podem ter 
utilidade para outras pessoas. 

A cada entrega feita, o doador receberá 
uma unidade da moeda criada espe-
cialmente para o evento. Depois, ele 
poderá trocá-la por qualquer objeto do 
acervo reunido na primeira etapa da 
semana. Os itens remanescentes serão 
automaticamente encaminhados para 
uma instituição de caridade. 

Novidade 
Na 2ª Semana do Desapego, o ponto de 
recebimento das doações na Casa da 
AECO também contará com uma coleta 
de lixo eletrônico. A ideia é receber ob-
jetos como celulares, telefones, rádios e 
computadores, que serão encaminha-
dos ao destino adequado – seja o des-
carte correto ou a reciclagem – por uma 
organização especializada.

Arraiá da 
AECO anima 
associados
Com as mudanças no calendário causadas pela 

Copa do Mundo, a AECO realizou no dia 29 de 
agosto a comemoração junina da Regional e 

RMBH. A festa teve entrada gratuita e reuniu dezenas 
de associados após o expediente. Com comidas e 
bebidas típicas, sorteio de prêmios, música caipira e 
apresentação do grupo de canto Viva Voz, o evento foi 
um sucesso.

O grupo de canto Viva Voz emocionou o público durante a apresentação na festa

Quando?

Período de recebimento:  
de 22 a 26 de setembro,  
das 9h às 17h.

Período de trocas:  
30 de setembro, 1º e 2  
de outubro, das 9h às 17h.

Onde?

Casa da AECO

DTCN (Contagem)

DTMV (Lagoa Santa)

Os associados assistiram às atrações e compartilharam o momento de diversão O trio caipira comandou o arrasta-pé



iNteRiOR8

Comemorações juninas  
se estendem por julho e agosto

A noite foi animada para os associados  
no 4º Arraiá do DTGA, em Janaúba

Bom Despacho (DTAS) contou com decoração  
especial na festa

O DTRV, em Varginha, foi um dos distritos  
que elegeram o mês de agosto para a festa

Em Ipatinga (DTVA), o 5º Arraiá da AECO  
reuniu associados locais

A festança em Alfenas (DTMG) reuniu  
as famílias dos associados

Em Divinópolis (DTAP), o arraial foi um momento  
de grandes encontros
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