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Notas

iNstitUCiONAL

Esta edição do Jornal da AECO 

traz como notícia principal o novo 

site da associação. O trabalho 

teve como objetivo criar melho-

res condições para a AECO entrar 

de vez na era da comunicação 

digital, abrindo um universo de 

interação com o associado. Para 

isso, construímos um site de fácil 

acesso, com linguagem simples e 

um visual mais moderno. 

Uma das novidades é a “Área do 

Associado”. Ainda em construção, 

esse espaço detalhará a vida de 

cada um com a AECO, inclusive 

dos aposentados, mostrando, en-

tre outras informações, os benefí-

cios contratados e os valores em 

pagamento por meio de desconto 

em folha. Pelo site, os associados 

têm todas as informações sobre 

cada benefício, além de acesso 

direto via e-mail aos responsáveis 

por cada processo. 

No ar desde o dia 24 de feverei-

ro, já percebemos como aumen-

tou a interação com o associado. 

Foram quase 100 e-mails rece-

bidos com dúvidas, sugestões e 

críticas. Isso é uma prova de que 

estamos acertando o alvo. O pró-

ximo passo da comunicação digi-

tal é marcar a presença da asso-

ciação nas redes sociais. Estamos 

quase lá. 

No mais, podemos dizer que o 

ano começou, agora, “pra valer”. 

Em paralelo às mudanças que 

estão ocorrendo na COPASA, em 

função da renovação no gover-

no do estado, a AECO também 

se prepara para ter uma nova 

direção. Estou me aposentando 

da empresa, após um ciclo de 36 

anos de trabalho. Acredito que as 

mudanças fazem parte da vida e 

que elas são importantes, pois 

nos fazem repensar sobre o velho 

e aprender sobre o novo. Isso pra 

mim significa rejuvenescer!

Aproveito para dizer OBRIGA-

DA a todos que, nesse período, 

estiveram comigo, se relaciona-

ram, trabalharam, se tornaram 

amigos, ou nem tanto, e aos que 

ficaram apenas como rostos co-

nhecidos. Todos fazem parte do 

que eu sou hoje! 

Comunicação ainda mais aberta

 estANte LiteRÁRiA DA AeCO

Já está aberta, na Casa da AECO, a Estante Literá-
ria. O projeto tem como objetivo reunir livros, princi-
palmente romances, em uma pequena biblioteca. Os 
associados interessados podem aproveitar o horário 
de almoço para leitura no próprio espaço ou pegar 
emprestada qualquer uma das obras para ler em casa. 
Inicialmente, a estante tem 335 livros à disposição 
dos associados e seus dependentes. Para conhecer, 
solicitar os livros ou fazer a doação de novos títulos, 
é só visitar a Casa da AECO entre 9h e 17h.

 DistRibUiçãO DO Kit esCOLAR 2015

Iniciada em janeiro, a tradicional distribuição do Kit Es-
colar da AECO beneficiou mais de quatro mil dependentes 
de associados, nascidos entre 30 de junho de 2001 e 30 
de junho de 2009. Neste ano, o material contou com no-
vos itens e novo design para a mochila e o estojo.

Veramaria Franco
Presidente da AECO

 vem Aí: veNDA De OvOs De PÁsCOA!

Em março, a AECO recebe, mais uma vez, os estandes 
oficiais das marcas Cacau Show e Nestlé. Serão deze-
nas de produtos de Páscoa, com diversas promoções e 
pagamento em até cinco vezes sem juros com o Cartão 
AECO ECX Card (parcela mínima de R$10). As vendas 
serão realizadas na semana de 23 a 27 de março, na 
Casa da AECO (em frente à COPASA), das 10h às 17h. 

eXPeDieNte

CONsElhO DirEtOr: 
Presidente: Veramaria Carvalho Franco 
Diretora-superintendente: Maria de Lourdes Gomes Cerqueira 
Diretores: Jeane Kátia Silva Ferreira, Rogério José de Paiva 

CONsElhO FisCAl: 
Presidente: Geraldo Magela Moreira Calçado 
Membros: Reginaldo Vicente de Resende e Vicente de Paula Luiz de Souza

JOrNAlistA rEsPONsáVEl: Ana Carolina Bicalho - 11.867/MG 
repórter: Thalita Matta Machado

COMuNiCAçãO AECO:  
Jornalista: Sílvia Rocha Borela Espeschit -  
E-mail: silvia.aeco@hotmail.com  

tElEFONE DA AECO: (31) 3250-1100

PrOJEtO gráFiCO, rEDAçãO, EDiçãO, DiAgrAMAçãO E rEVisãO: 
Partners Comunicação Integrada - (31) 3029-6888

iMPrEssãO: Tamóios Editora Gráfica

tirAgEM: 6.700 exemplares
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Tenho a crença de que a edu-
cação é a base para tudo, 
transforma as pessoas e muda 
o país. Se temos a oportunida-
de de fazer alguma coisa por 
isso, precisamos aproveitá-la. 
Começamos o projeto do Kit 
Escolar em 2010 e fizemos os 
materiais chegarem às mãos 
de todas as crianças. Vimos 
que fez diferença para as fa-
mílias. No ano seguinte, bus-
camos o programa da Editora 
Abril, Educar para Crescer, e 
distribuímos cartilhas educa-
tivas aos pais. Também lança-
mos o concurso, que agregou 
o universo das crianças de 6 
a 14 anos. Em 2014, no quar-
to ano, tivemos 705 inscritos 
– o dobro da primeira edição.  
É um ganho muito legal.

A AECO fez 50 anos em 2014. 
Como foi participar desse marco?

Foi uma coincidência eu com-
pletar os cinco anos de gestão 
quando a associação fez 50 
anos. A AECO está solidifica-
da como entidade. Tivemos a 
oportunidade de participar de 
um seminário na Bahia, com 
outras associações de empre-
sas de saneamento, e vimos 
que a AECO está muito à fren-

AeCO 50 ANOs

Cinco anos de muito 
trabalho e realizações 
Um grande presente. Foi assim que Veramaria Franco, atual pre-

sidente da AECO, resumiu os cinco anos em que esteve à frente 
da associação. Durante sua administração, Vera teve autonomia 

para transformar em bons resultados os conhecimentos adquiridos nas 
áreas de Comunicação e de Recursos Humanos da COPASA, fazendo da 
AECO uma referência nacional no segmento. Em 2015, chega ao fim 
sua gestão na entidade e começa seu processo de aposentadoria da 
COPASA, encerrando mais um ciclo em sua vida profissional e pessoal. 

Você entrou na AECO num mo-
mento novo, quando a COPAsA 
decidiu dar mais atenção à asso-
ciação. Como foi esse desafio?

Quando vim para a AECO, de-
parei com a inexistência de 
normas específicas. Percebi 
que havia a necessidade de 
organizar os processos inter-
nos, porque tudo era feito da 
maneira de cada pessoa. Co-
meçamos essa organização 
pela padronização dos pro-
cessos pelos quais tramitam 
os recursos financeiros da as-
sociação, como o fechamento 
de folha da COPASA, seguros, 
empréstimos e também os 
pagamentos, como forma de 
garantir a sustentabilidade fi-
nanceira da AECO. Ao mesmo 
tempo, iniciamos a moderni-
zação de alguns benefícios, 
como a substituição das guias 
de papel pelo cartão magnéti-
co. Foi uma grande mudança.

Em nossa série de entrevistas, 
foi unânime o reconhecimen-
to da profissionalização da 
AECO em sua gestão. O que 
isso representa para você e 
para a associação?

Foi trabalhoso e, em alguns 
momentos, preocupante. Mas 
também foi muito prazeroso, 
porque vimos logo o resulta-
do. Eu, que tenho tanto tempo 
de COPASA (na qual fiz vários 
cursos), tive a oportunidade 
de aplicar tudo o que tinha 
aprendido. A associação pro-
vou que tem condições de 
ser uma entidade forte e de 
prestar um bom serviço, com 
empregados capacitados para 
trazer resultados. Agora, às 
vésperas da minha aposenta-
doria, posso dizer que realizei 
um bom trabalho. 

A preocupação em pesquisar e 
entender o perfil do associado foi 
determinante para que a AECO 
chegasse a todos os públicos?

Somos quase 12 mil associa-
dos com grupos de perfis bem 
marcantes, espalhados por 
todo o estado. Buscamos pri-
meiro reorganizar e ampliar 
aqueles benefícios considera-
dos como básicos e que inte-
ressam à maioria dos associa-
dos, como os empréstimos, os 
seguros, os clubes de lazer e 
as atividades esportivas. Ago-
ra que conseguimos formatar 
uma cesta básica de benefí-
cios bem satisfatória, é hora 
de diversificar. A AECO preci-
sa, então, ampliar sua atua-
ção (principalmente na área 
cultural) e agregar alguns be-
nefícios de conveniência, que 
tenham um caráter um pouco 
mais sofisticado. Temos que 
trabalhar para todos.

Quanto à separação da Correto-
ra de seguros e da associação, 
foi outro processo marcante?

A carteira de seguros da AECO, 
hoje, é uma atividade que dá 
sustentação financeira impor-
tante à associação. Para isso, 
ela precisou passar por uma 
reestruturação, com a rene-
gociação dos contratos e o 
encerramento da antiga AECO 
Corretora de Seguros para 
atender a questões legais. 
Hoje, quando você fala da 
carteira de seguros da AECO/
COPASA, o mercado “enche os 
olhos”. 

O Concurso de redação e De-
senho, criado em sua gestão, 
também foi um desafio. Qual 
a dimensão dessa conquista 
para você?

“Precisamos ter uma 
dose calculada de ousa-
dia, para estar sempre 
inovando e criando ou-
tras perspectivas.”

te das congêneres dela. E esta 
é a nossa meta: sermos refe-
rência no setor. Temos matu-
ridade na administração, uma 
equipe preparada, recursos 
e um público ávido por novi-
dades. Resta à AECO querer 
continuar nesse processo de 
crescimento.

É um bom momento para propor 
novas perspectivas e dar passos 
ainda maiores?

Sim. A AECO tem sempre que 
pensar grande. Precisamos 
ter uma dose calculada de 
ousadia, para estar sempre 
inovando e criando outras 
perspectivas. A conjunção de 
fatores que nos permitiu ter 
boas condições financeiras 
nos dá respaldo para avançar-
mos, com responsabilidade, 
em outras formas de atender 
o associado. 
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Veramaria Franco faz um balanço da atual gestão da AECO 
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AECO fecha gestão  
com balanço positivo

bALANçO 

O ano de 2014 marcou as cinco décadas de atividades da AECO e os 
cinco anos da gestão que assumiu a direção da entidade em 2009. 
Agora, chegou o momento da prestação de contas, mostrando o que 

foi destaque no período. Veja aqui o resumo do Relatório AECO 2014, publi-
cado na íntegra no site da associação: www.aeco.com.br. 

tOrNEiOs DE FutEbOl

Mais antigo e tradicional evento da AECO, o campeonato de futebol já teve cinco versões.  

Em 2014, no interior de Minas Gerais, foi realizada a primeira edição dos Jogos do Interior  

da AECO (I JOIA), reunindo atletas de Almenara, Teófilo Otoni, Diamantina e Salinas. 

APOiOs E PAtrOCíNiOs

Foi organizado o patrocínio ao time de voleibol do DTVG, à equipe de ciclismo, ao judoca 

Douglas Ventura Amaral, ao damista Antônio Agostinho de Queiroz e à equipe de atletismo. 

Cerca de 800 outros associados tiveram subsídio de 50% para participar de seis corridas de 

rua em Belo Horizonte.

ClubEs rECrEAtiVOs

No ano passado, foram adquiridas academias ao ar livre para Belo Horizonte, Almenara, 

Januária, Patos de Minas, Araxá e Leopoldina. Os clubes de Almenara, Araxá, Patos de Minas 

e Januária foram reformados. Já o Clube Recreativo de Belo Horizonte contou com obras no 

conjunto de piscinas, em saunas e banheiros e na cozinha do restaurante.

AçõEs EsPOrtiVAs

Nos últimos cinco anos, a AECO ainda promoveu o envio de uniformes e materiais 

esportivos para diversos times do interior; o aluguel de quadras para o DTNO e DTSL; a 

manutenção de convênios com clubes em Alfenas, Caratinga, Divinópolis, Ipatinga, Pouso 

Alegre, Salinas, Timóteo/Coronel Fabriciano e Varginha; a reforma da quadra poliesportiva 

do DTNT, em Belo Horizonte; e a construção de quadra poliesportiva no Cercadinho, 

também na capital. 
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FEstAs

Ícones da história festeira da AECO, o Dia do Trabalhador e o Dia das Crianças foram 

comemorados, nos últimos cinco anos, em parceria com a COPASA. Além disso, em 2011, 

a AECO instituiu o repasse anual de recursos extras para as representações realizarem os 

mesmos eventos em suas localidades. 

Kit EsCOlAr

Em 2010, a AECO iniciou a distribuição do Kit Escolar, composto por uma mochila e o 

material exigido no ensino fundamental. Desde então, foram distribuídos mais de 20 

mil kits. Na sequência desse benefício, em 2011, a AECO criou o Concurso de Redação e 

Desenho, que segue para sua quinta edição neste ano. 

CONVENiêNCiA

O Cartão AECO foi implantado em 2011 para facilitar as compras em farmácias, óticas, 

livrarias, papelarias, lojas de material esportivo e, a partir deste ano, em postos de 

gasolina. Já para as compras diretas no mercado, a AECO ampliou seu número de 

convênios com instituições de ensino na RMBH e no interior do estado. Outra parceria 

importante é com a CVC Turismo, que propiciou descontos em pacotes de viagem, com 

custo financiado e dividido em até 10 vezes pela AECO em folha de pagamento.  

EMPrÉstiMOs

A AECO disponibilizou mais de 27 milhões de reais em crédito para os associados em 

cinco anos. Como procedimento, o empréstimo passou, a partir de 2010, a ser acessado 

por meio do sistema informatizado. 

CArtEirA DE sEgurOs

Em 2012, a carteira de seguros oferecida aos associados foi reestruturada, com os 

contratos das apólices dos seguros pessoais sendo repassados à Tokio Marine. A 

mudança permitiu à AECO o pagamento mensal do pró-labore. Essa nova fonte de 

receita garantiu a sustentabilidade financeira da entidade, que teve uma evolução na 

receita financeira de 63% de 2010 a 2014. Outro fato relevante foi a liquidação da AECO 

Corretora e Administradora de Seguros. A atividade de corretagem dos seguros passou a 

ser feita pela LSM Corretora e Administradora de Seguros. 

MuDANçA DE sEDE

A associação reformou, em 2011, a casa localizada no número 353, da Rua Mar de Espanha, 

para ser sua nova sede. Já o imóvel do número 480, da mesma rua, foi transformado na Casa 

da AECO, também chamado de Centro de Convivência e Lazer dos Associados. 
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Ele decidiu mudar de vida

" Passei por várias transforma-
ções nos dois últimos anos. 
Ao mudar de Turmalina para 

Betim, em 2011, prometi a minha 
família e a mim mesmo que teria 
uma vida diferente. Adeus às noi-
tadas de bebidas, churrascos e 
cigarros. Num primeiro momen-
to, iniciei minhas atividades com 

Corridas de rua 2015

E
m 2014, as 926 inscrições de associa-
dos para as corridas de rua trouxeram 
para a AECO, por quatro vezes con-

secutivas, a premiação de maior equipe da 
modalidade. Em 2015, o projeto continua, 
incentivado cada vez mais a prática da ati-
vidade física e a convivência social entre os 
associados. Confira o calendário de corridas* 
previsto para este ano e não fique de fora de 
nenhuma prova:

esPORtes

beNefíCiOs

unimed com 
mensalidades  
mais baixas

Apartir deste mês de março, os as-
sociados participantes dos planos 
Unimed terão as mensalidades 

reduzidas em 4,5%. A diminuição dos va-
lores é resultado de uma liminar expedi-
da pelo juízo da 7ª Vara da Justiça Fede-
ral, que acatou o mandado de segurança 

conseguido pela AECO, em face do INSS. 
A decisão visa a interrupção da incidência 
da contribuição social sobre as faturas da 
Unimed. Informamos que são amplas as 
chances da associação deixar de recolher, 
em definitivo, quando a ação for julgada 
no mérito em última instância.

Data                          Prova                                                                           Distâncias

15 de março     Circuito das Estações – Etapa Outono 5 e 10km

31 de maio     Encontro Delas                                                         6km

14 de junho     Circuito das Estações – Etapa Inverno 5 e 10km

9 de agosto     Circuito das Estações – Etapa Primavera 5 e 10km

17 de outubro     Night Run                                                          5 e 10km

29 de novembro     Circuito das Estações – Etapa Verão  5 e 10km

6 de dezembro     XVII Volta da Pampulha                                       18km

pequenas caminhadas e perce-
bi que meu cansaço era fora do 
normal. Resolvi, então, procurar 
um cardiologista. Após uma ba-
teria de exames, ficou constatado 
que tenho uma artéria totalmen-
te obstruída e impossível de ser 
corrigida com procedimento ci-
rúrgico. Meu coração alimentava 
o corpo por vasos secundários, 
com aproximadamente 30% de 
sua capacidade. O jeito, então, foi 
controlar a pressão fazendo uso 
diário de vários remédios. 

Aliado aos medicamentos, optei 
pela atividade física modera-
da. Comecei por caminhar 500 

metros, depois 1, 2, 3, 5 quilô-
metros... Então, resolvi correr 
um pouco. Corri 100, 200, 500 
metros e assim sucessivamente. 
Claro, com o acompanhamento 
trimestral do cardiologista. Des-
cobri, então, que a AECO incen-
tiva os funcionários a várias prá-
ticas esportivas, em especial, às 
corridas de rua. Descobri, ainda, 
que a AECO mantinha um pro-
fissional da área para treinar as 
pessoas interessadas. 

Depois de dois anos e meio, pos-
so dizer a vocês: já participei de 
quase todas as corridas da região. 
Hoje, meu coração funciona com 

90% da capacidade, eu emagre-
ci 18kg e contagiei minha família 
(minha esposa é uma compa-
nheira de corrida). Nesse sentido, 
gostaria de fazer um agradeci-
mento especial aos funcionários 
da AECO, ao Roberto, da RM7, e 
ao Toninho, da Movimenta Des-
portiva. Juntos, todos consegui-
ram fazer mudanças incríveis em 
minha vida. E posso afirmar: cor-
po sadio, mente sadia.” Cícero Chaves Paranhos  

(DTIB/IBIB)
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Novo site facilita a comunicação  
com o associado

Com organização gráfica e cores modernas, o novo site da AECO tem 
uma visualização mais rápida e prática. Nele é possível entrar na 
área exclusiva do associado e acessar, de forma personalizada, os 

assuntos mais procurados pelo usuário. Além das últimas notícias da asso-
ciação, o site traz uma vitrine virtual, com a apresentação de produtos e da 
rede de parceiros para conveniência do associado. Confira!

site DA AeCO

Digite o que está procurando.

Entre na área feita  
exclusivamente para você!

Aqui você fica sabendo as 
maiores novidades da AECO.

Colocamos os assuntos mais 
procurados pelos associados  

ao alcance de um clique!

Veja também a nossa Colmeia, 
a rede de parceiros da AECO.

Todas as versões on-line do 
Jornal da AECO estão aqui!

Conheça os clubes da AECO  
no interior e na RMBH.

No rodapé da página inicial,  
você vê um resumo de todo o site.

Navegue por todo o site 
pelo Menu Principal.

Leia aqui as últimas  
notícias da AECO.

Saiba mais sobre nossos  
planos Unimed e Belo Dente.

Veja todos os produtos e suas  
especificações na nossa vitrine virtual.

Saiba tudo sobre a  
programação da Casa da AECO.

Encontre suas fotos  
tiradas nos eventos da AECO.
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segurança também sobre rodas

O Seguro de Veículos se tornou um item de primeira neces-
sidade em função da quantidade de carros nas vias e das 
tormentas do trânsito nas grandes cidades. Para atender ao 

associado nesse quesito, a AECO conta com três grandes parceiras: a 
Liberty, a Itaú e a Sulamérica. 

A presença das seguradoras garante a concorrência interna, o que 
contribui para a redução do preço, uma vez que todas são consul-
tadas no momento da contratação ou da renovação dos seguros. 
Além disso, as três oferecem, de forma exclusiva para os asso-
ciados da AECO, um parcelamento em até 12 vezes sem juros e 

valores de franquias mais reduzidos que os de mercado.
No caso da Liberty, a renovação é automática (RA), sendo envia-

da uma nova apólice para o segurado com as mesmas condições 
da anterior, no período de 10 a 15 dias antes do vencimento. Nes-
se momento, é importante entrar em contato com a LSM, corretora 
oficial da AECO, se desejar alterar alguma condição. Já na Itaú e na 
Sulamerica, as renovações são feitas por meio de contato telefônico 
da LSM com o segurado, o que é feito de cinco a sete dias antes do 
vencimento da apólice.

saiba mais:
• O preço do seguro varia de acordo com a existência ou não de 

garagem para a guarda do veículo em casa ou no trabalho; a idade 
do motorista; o sexo do condutor principal; o local de moradia; a 
opção pelo carro reserva etc. Por isso, ao comparar preços, veja se 
você está comparando serviços iguais.

QUER SABER MAIS, TIRAR DúVIDAS OU FAzER A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VEÍCULOS?  
LiGUe NOs RAmAis 2284 OU 1744.?

• A cada renovação, o segurado de qualquer uma das três com-
panhias ganha uma classe de bônus crescente que garante um 
percentual de desconto sobre o preço básico. Isso acontece so-
mente se o segurado não recorreu ao seguro no período ante-
rior ao da apólice.


