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Kit escolar beneficia  
milhares de crianças
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 AECO inicia especial  

sobre seus 50 anos

PÁG. 4 
Confira a nova coluna  

Dica do Atleta
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AECO

TUDO PRONTO 
PARA A FOLIA?

PÁG. 3

Não use bebida alcoólica se for dirigir. 

Planeje a viagem com antecedência,  
prevendo pontos de parada.

Atualize o seguro do veículo.

Cobre o uso do cinto  
de segurança de todos  
os ocupantes.

Cheque  
o sistema  
elétrico. Examine se  

os pneus não  
estão carecas  

e calibre-os.

Encha o tanque.

Verifique a validade  
do extintor de incêndio.

Veja palhetas  
e limpadores  
de para-brisa. 

Confira os filtros e,  
principalmente,  
o nível de óleo. 

Teste os freios.

Cheque a  
regulagem  

do motor.

Verifique  
o funcionamento  
de faróis e faroletes.
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Notas

INSTITUCIONAL

Veramaria Franco
Presidente da AECO

Pouca gente sabe que, em no-
vembro de 2014, a AECO comple-
tará 50 anos de existência. Nem 
eu mesma acredito. Tantas vezes 
li o Estatuto Social e nunca havia 
parado para refletir sobre o cabe-
çalho do documento: “instituída a 
30 de novembro de 1964”. Seria 
possível a associação ser, assim, 
tão antiga? Pensando sobre isso, 
cheguei à conclusão de que an-
tigo não seria o melhor adjetivo 
para a AECO, até porque, hoje em 
dia, idade não é documento. 

Eu mesma imaginaria a asso-
ciação como uma jovem senho-
ra, nem antiga, nem (muito me-
nos) velha. Talvez, com cabelos 
mechados, para esconder os 
grisalhos já de posse de todo o 
“terreno”, e um pouco mais cor-
pulenta, porém ágil. E também 
acolhedora, festiva, festeira e 
moderna, tentando se reinventar 
a cada instante. É essa a imagem 
que a gente gostaria que todos 
também tivessem da associação, 
que é como aquela mãe que está 
sempre presente, mas não se im-
põe na festa do jovem filho. Que 
acolhe a todos na hora da neces-
sidade, cobra responsabilidade, 
oferece vários caminhos e suges-
tões, e ainda tem tempo para fes-
tejar as datas especiais. 

Também pensei nessa hora em 
como a associação sempre foi 
testemunha da história do sane-
amento no estado. Os associados 
que passaram por aqui, desde a 
época da Comag, imprimiram seu 
estilo de vida, suas demandas e 

suas necessidades aos benefícios 
da associação. E, assim, a AECO 
reflete a Copasa e evolui com 
ela. Ambas estão inseridas num 
mercado em que o cliente exige 
o melhor ao menor preço, quer 
o retorno do seu investimento 
(no nosso caso, a contribuição) e 
deseja ser tratado como único. A 
exemplo da Copasa, imprescindí-
vel na vida de mais de 14 milhões 
de pessoas em Minas Gerais, gos-
taríamos de ser também impres-
cindíveis na vida de nossos mais 
de 11 mil associados. É para isso 
que estamos trabalhando.

Para comemorar a data, publi-
caremos, a cada nova edição, uma 
entrevista com pessoas que pas-
saram pela direção da AECO ao 
longo desses 50 anos. São depoi-
mentos que misturam as histórias 
da associação e da Copasa, como 
mostramos na página 5.

Outro tema que inauguramos 
neste jornal é a coluna Dica do 
Atleta. Nesse espaço, nossos 
patrocinados falarão sobre seu 
esporte, com dicas e sugestões 
para quem já pratica a modalida-
de ou quer iniciá-la. As primei-
ras dicas são do colega Antônio 
Agostinho, que mostra como as 
damas são um esporte competi-
tivo e exigente. 

No mais, tenha uma boa leitura. 
Aproveito para deixar aqui uma 
pergunta: se a AECO fosse uma 
pessoa, como você a imaginaria?

Uma senhora pronta  
para o futuro

 AECO RENOVA SISTEMA CONTÁBIL
No dia 29 de janeiro, a AECO promoveu um encon-

tro entre seus colaboradores para a apresentação 
do novo sistema contábil da associação. O contador 
da entidade, Adilson de Lélis, explicou os princi-
pais pontos e as vantagens do programa, mostrando 
como o trabalho da contabilidade facilitará a rotina 
de cada um. Com um software mais dinâmico e efi-
ciente, a associação passará a realizar os processa-
mentos contábeis em tempo real, com informações 
mais específicas. 
A nova forma de 
processamento 
também colabo-
rará para a gera-
ção de relatórios 
gerenciais mais 
detalhados, fa-
cilitando proje-
ções e análises 
orçamentárias 
da AECO.

Sílvia Espeschit

  VEM AÍ O 4º CONCURSO  
DE REDAÇÃO E DESENHO

Os filhos de associados com idade entre seis e 17 
anos já podem preparar canetas, lápis de cor e a criati-
vidade para a 4ª edição do Concurso AECO de Redação 
e Desenho. A previsão é de que o tema do concurso seja 
lançado ainda em março deste ano, junto com todo o 
material necessário para a participação dos candidatos.

Adilson de Lélis detalha o novo 
sistema aos funcionários da AECO
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EXPEDIENTE

  ORÇAMENTO PARA 2014 É DIVULGADO
As representações da AECO nos distritos operacio-

nais do interior estão informadas, desde dezembro, so-
bre os valores para o orçamento de 2014. Neste ano, a 
previsão é de que haja o repasse de mais de R$1 milhão 
para o interior – valor a ser aplicado em eventos, manu-
tenção de clubes, convênios e despesas com pessoal.

A verba foi calculada de acordo com a arrecadação 
de contribuições feita em dezembro de 2013, projeta-
da até abril deste ano, com acréscimo de 6% para os 
meses seguintes (referente à estimativa de reajuste 
salarial). A novidade agora é que a movimentação do 
orçamento será feita somente por meio do Cartão Cor-
porativo AECO. Os associados devem se informar com 
seus representantes para participarem das decisões so-
bre a aplicação dos recursos do orçamento.
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Miguel Arcanjo acionou  
o Seguro de Veículos em três momentos 
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Carnaval consciente 
também ao volante
Circular por vias e estradas 

brasileiras não tem sido 
tarefa fácil. Além das con-

dições muitas vezes ruins das 
rodovias, o grande número de 
veículos aumenta a responsabi-
lidade de quem está com o vo-
lante nas mãos. Por isso, o cuida-
do e a atenção dos condutores 
precisam ser redobrados, prin-
cipalmente durante feriados 
como o do Carnaval, que neste 
ano será no início de março.

Segundo o Ministério das Cida-
des, o consumo de álcool antes 
de dirigir é o principal causador 
de acidentes e atropelamentos 
nas vias e estradas. No Carnaval 

do ano passado, a Polícia Rodo-
viária Federal autuou 269 moto-
ristas embriagados nas rodovias 
mineiras, enquanto outros 74 fo-
ram presos por crime de trânsito. 

Para que a folia não termine em 
tragédia, além da consciência 
dos riscos de beber e dirigir, os 
motoristas precisam cuidar da 
manutenção dos veículos. Fazer 
um check-up dos automóveis 
antes de colocá-los na estra-
da (como mostrado em nossa 
capa) e dirigir de forma defen-
siva diminuem as chances de 
acidentes. Também são atitudes 
preventivas evitar frear brusca-
mente, manter uma distância 

segura do carro à frente, res-
peitar os limites de velocidade 
indicados e não fazer ultrapas-
sagens perigosas.

Já quando a intenção é remediar, 
os seguros de veículos ofereci-
dos pela corretora de seguros da 
AECO, a LSM, são uma forma de 
minimizar dores de cabeça no 
trânsito. Segundo José Carlos de 
Paula Braga, responsável pela 
corretora, “os planos oferecem 
desde coberturas básicas, como 
assistência 24 horas, até cober-
turas mais completas, como dis-
ponibilidade de carro-reserva, 
reboque sem limites e diárias 
em hotéis”. 

É por isso que os preços dos se-
guros variam, pois são calcula-
dos de acordo com a cobertura 
contratada, o perfil do condutor 
e, até mesmo, o local onde ele 
mora. José Carlos explica que 
os seguros da associação pos-
suem vantagens, como preços 
menores, por serem apólices 
coletivas. Além disso, oferecem 
atendimento personalizado e 
parcelamento em até 12 ve-
zes sem juros. Somente no ano 
passado, a corretora LSM emi-
tiu 2.150 apólices de automó-
veis e registrou 297 sinistros, 
totalizando o pagamento de 
R$3.270.882,97 em coberturas. 

VOCÊ SABIA?
Além de gerar multas e processos criminais ao condutor, a embria-
guez ao volante pode afetar o seguro de vida contratado pelo moto-
rista do veículo acidentado, quando ocorrer um sinistro. Em caso de 
morte, as seguradoras – amparadas judicialmente – podem negar a 
indenização securitária por morte acidental.  Uma vez comprovada 
a embriaguez do condutor, pode ficar provado que a morte não se 
tratou de um acidente e sim de um fato provocado pelo condutor 
do veículo acidentado.

Informações: Tokio Marine Seguradora

??

Quem já passou por algum in-
cidente com veículos sabe da 
importância de ter um suporte 
para resolver imprevistos. O as-
sociado Miguel Arcanjo da Silva 
(DVST) passou por três situações 
em que precisou acionar o segu-
ro da AECO. “Nas duas primeiras, 
por descuido de outras pessoas, 
meu carro foi atingido. Já na 
terceira vez, fui assaltado e me 
fizeram refém”, conta. Miguel 
diz que recebeu completa as-
sistência da corretora: “Nos dois 
primeiros casos, a seguradora 
me deu até um carro-reserva.  

No terceiro, o seguro foi funda-
mental para ajudar na localiza-
ção do meu veículo.”

Manoel Alair de Souza (DVPS) 
é outro associado que não abre 
mão do seguro. Sua esposa se 
envolveu em colisões três vezes, 
e ele mesmo acionou o serviço 
após o carro sofrer uma pane 
elétrica há 80km de Belo Hori-
zonte. “Estou plenamente satis-
feito com o seguro. No caso dos 
acidentes, os custos foram bem 
altos. E a rapidez no atendimento 
também valeu muito a pena”, diz.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS 
PELA LSM, ACESSE www.lsmaecoseguros.com.br.

PROTEÇÃO SOBRE QUATRO RODAS
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DICA DO ATLETA

O que começou como 
uma brincadeira de 
criança para Antônio 

Agostinho Gomes Quei-
rós transformou-se em um 
grande talento. Apaixona-
do pelas damas desde pe-
queno, quando jogava com 
a mãe e a irmã, o associa-
do descobriu no tabuleiro 
o esporte certo para seu 
jeito tranquilo. “Sou mais 
introspectivo, gosto de li-
teratura e filmes. Sou vol-
tado para o que alimenta a 
mente”, contou. 

O damista, que já dispu-
tou incontáveis campe-
onatos pelo país, apro-
fundou-se nas regras 
do jogo durante a ado-
lescência, frequentan-
do um dos lugares mais 
tradicionais do esporte 
em Minas Gerais: a Praça 
Sete, no Centro de Belo 
Horizonte. “Diziam que 

eu jogava bem, e realmente 
tive êxito.” Porém, segundo 
o atleta, somente depois do 
patrocínio da AECO, em 2005, 
ele conseguiu se dedicar ao 
esporte e conquistar vitórias. 
Quanto aos troféus, Antônio 
afirma que todos vão direto 
para o filho, de 14 anos, que 
ajuda o pai a colecionar as 
lembranças dos títulos.  

Apesar de o herdeiro não 
seguir o caminho do pai nas 
damas, o atleta revela que já 
ensinou e treinou outros cam-
peões do esporte. Com sua ex-
periência, Antônio faz o aler-
ta: os adversários das grandes 
competições são cada vez 
mais jovens, possuem grande 
conhecimento, têm bastan-
te tempo para se dedicarem, 
mas mostram-se vaidosos e 
ambiciosos. 

Para ele, mais do que praticar, 
quem quer se destacar nos ta-
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Antônio Agostinho tem 49 anos e é associado da AECO desde 
janeiro de 2012. É casado com Clades Rita dos Anjos e Silva,  

pai de Raul Guilherme Silva Queirós e trabalha no DTNO  
como técnico administrativo

buleiros deve estudar muito. 
“Conhecer a literatura e jogar 
com atenção são fatores pri-
mordiais, além de ter discipli-

Antônio Agostinho

na, é claro. Esse é um esporte 
que alimenta a memória, traba-
lha o raciocínio e testa a paci-
ência”, explicou. 

Campeonato  
de futebol chega  
à 20ª edição
O ano de 2014 marca uma 

data especial para o Cam-
peonato de Futebol de 

Campo da AECO, já que o evento 
está completando 20 edições.  
A competição começará no dia 5 
de abril. As inscrições estão aber-
tas desde janeiro e vão até 14 de 
março. Até essa data, as equipes 
interessadas devem preencher  
o formulário disponível no site 
www.aecopasa.com.br e enviá-lo 
para a AECO. No ato da inscrição, as 
equipes devem informar o nome 
completo, a matrícula e a lotação  
dos jogadores. 

A reunião dos árbitros também tem 
data, horário e local definidos: sá-
bado, 22 de março, às 10h, no Clu-
be Recreativo da AECO, no Barreiro.  
Acompanhe o site da associação 
para ficar por dentro de todas as 
novidades desse campeonato.

Projetos de  
corrida continuam

Depois do sucesso de público 
na Meia Maratona de Belo 
Horizonte, em agosto de 

2013, a AECO decidiu dar conti-
nuidade a seus grupos de corrida. 
Para 2014, estão sendo planejadas 
parcerias com outros seis even-
tos do gênero. A primeira corrida, 

Circuito das Estações, já está com 
inscrições encerradas e será reali-
zada no dia 16 de março. Os asso-
ciados participantes terão auxílio 
de custo pela AECO em parte do 
valor das inscrições, como feito no  
ano passado. 
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AECO 50 ANOS 

Uma vida  
dedicada  
a representar  
os associados 

Para comemorar os 50 anos da Associação dos Empregados da Co-
pasa, o Jornal da AECO inicia uma série especial. A partir desta 
edição, entrevistaremos pessoas que contribuíram para a evolu-

ção da associação. E começamos apresentando a história de um ho-
mem de muitas lutas, o já aposentado Fernando Antônio Ferreira. Nos 
30 anos de trabalho na Copasa, Ferreira conciliou sua carreira na com-
panhia com o cargo de diretor da AECO. Foi eleito em quatro gestões 
da associação – 1978, 1983, 1990 e 1994 – e teve forte atuação no 
Sindágua. Hoje, aos 71 anos, Ferreira falou ao Jornal da AECO sobre os 
frutos de seu legado.

Jornal da AECO: O senhor diri-
giu a AECO em quatro gestões 
diferentes. O que mais marcou 
esses anos?

Fernando Ferreira: Um ponto 
relevante foi a conquista do 
clube (Clube da AECO, no Bar-
reiro). E a colaboração da Co-
pasa foi muito importante, pois 
sem ela nem existiria a AECO. 
Isso foi no tempo do William 
Penido (presidente), que nos 
ajudou muito a construir o clu-
be. Outro fato que me marcou 
foi a origem da renda da AECO, 
que contava com a venda de 
sucata de peças, mensalidades 
e desconto em folha por atraso 
de funcionários. 

JA: Como foi esse momento da 
AECO?

FF: Nós tínhamos, no Demae 
(Departamento Municipal de 
Água e Esgoto), o Cased, Cai-
xa de Auxílio ao Servidor do 
Demae. A AECO também fazia 
empréstimos e cobrava juros 
muito menores do que o mer-
cado, e tinha mais clubes no 
interior. Mas aí surgiu a Comag 
(Companhia Mineira de Água 
e Esgosto), que encampou o 
Demae. A AECO já existia na 
época da Comag e era uma es-
pécie de caixa de pecúlio, que 
emprestava dinheiro para os 
associados. 

JA: Na década de 1980, a Co-
pasa cresceu, o corpo de fun-
cionários aumentou e, conse-
quentemente, o número de 
associados da AECO também. 
O que mudou a partir desse 
novo patamar?

FF: Não foi só na capital que 
crescemos. Tínhamos “peque-

nas AECOs” no interior, já que 
em cada distrito você encontra 
uma miniestrutura da Copa-
sa. Essa parte de lazer sempre 
teve, mandávamos material es-
portivo e outras coisas. Um car-
ro-chefe também foram os pre-

“Um ponto relevante 
foi a conquista do clube 
(Clube da AECO, no Bar-
reiro). E a colaboração 
da Copasa foi muito im-
portante, pois sem ela 
nem existiria a AECO.”

sentes de Natal para os filhos 
dos empregados. Entregáva-
mos para as crianças de até 12 
anos, e, depois que passavam 
da idade, elas ficavam ligando 
para nós querendo continuar 
ganhando. 

JA: E o relacionamento com os 
funcionários nessa época?

FF: Tínhamos uma relação mui-
to boa. Minha origem na Copa-
sa foi na operação de Estação 
de Tratamento de Água (ETA). 
Então, eu viajava muito e tinha 
bastante contato com os em-
pregados. Eles me procuravam, 

às vezes, antes de procurarem 
os diretores. Nós fazíamos o en-
caminhamento e tínhamos uma 
convivência muito tranquila.

JA: De quais momentos na AECO 
o senhor sente mais saudade?

FF: Muitos. A AECO, por exem-
plo, apoiava a Olimpíada Ope-
rária Global, dando suporte lo-
gístico, oferecendo uniforme e 
tênis. A Rede Globo patrocinava 
o evento, que reunia vários es-
portes, como natação, futebol 
de salão e vôlei. E eu era da 
equipe de jogadores de damas. 
Era muito divertido!

Em anos de atuação como diretor da AECO, Fernando Ferreira  
sempre priorizou a proximidade com os associados  
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Pelo quinto ano consecuti-
vo, a AECO realiza a cam-
panha do kit escolar. Mais 

de quatro mil unidades foram 
distribuídas, sendo 1.500 para 
a RMBH e 2.600 para o interior. 
Os beneficiados, com idade en-
tre 6 e 14 anos – nascidos entre 
31 de março do ano 2.000 e 31 
de março de 2.008, são depen-
dentes de associados.

Dessa vez, o kit está repleto de 
melhorias e modificações suge-
ridas pelos próprios associados. 
Atendendo aos resultados da 
primeira pesquisa de satisfação 
sobre o kit escolar, a AECO alte-
rou as marcas de alguns itens, 
reforçou o material das mochi-
las, incluiu cadernos em espiral, 
entre outras novidades. 

Kit escolar  
da AECO é 
distribuído

ASSOCIADOS RECEBEM OS KITS

 Em Leopoldina (DTMR), o associado 
Luiz Carlos Coelho Gomes recebeu o kit das 
mãos de Sérgio Antônio Nogueira.

 Associados de Corinto (DTBV) 
também fizeram a retirada de kits 
para seus dependentes.

 Robert Ianelli Teixeira de Melo fez 
questão de acompanhar o pai, Roberto 
Augusto de Melo (DVTE), na retirada do kit 
escolar do garoto e de seu irmão.

 A família de José Elso de Resende 
(DVFA) se reuniu para levar os kits para casa.
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 No interior, representantes da AECO 
ajudaram na entrega dos kits. José Tavares 
Silva (à direita) organizou a distribuição 
do material em Montes Claros (DTVG) e 
beneficiou associados como Antônio Luiz 
Nunes Salgado (à esquerda).

 Também no interior, a encarregada 
do setor de RH de Rio Casca (DTVP), Vanda 
Rosária de Toledo, entregou um dos kits 
para Juscelino Lopes.
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COBERTURA ATUAL

COBERTURA AMPLIADA*

AECO  
e Belo Dente 
apresentam 
novidades

No fim de 2013, a AECO 
se reuniu com a direto-
ria da Belo Dente para 

discutir a inclusão de novos 
procedimentos odontológicos 
na cobertura já prestada. Além 
da ampliação dos serviços, fi-
cou acordada a manutenção 
do valor atual da mensalidade 
paga por quem possui o convê-
nio. Assim, com o valor mensal 
de R$12,03, os associados que 

Monteiro Mudanças LTDA.
10% de desconto no valor de transporte  

e mudanças comerciais e residenciais.

Rua Itamarati, 929 – Padre Eustáquio
(31) 3043-1700 / 9984-5454

NOVO 
CONVÊNIO

BELO HORIZONTE

EMPRESA DE MUDANÇAS

possuem o plano, agora, têm 
acesso a mais de dez novas co-
berturas.

Quem ainda não aderiu ao con-
vênio Belo Dente ainda pode 
usufruir da cobertura ampliada 
pelo mesmo preço. É só entrar 
em contato com a equipe da 
empresa na AECO, de plantão às 
terças e quintas, ou ligar para o 
telefone (31) 3250-2225.

Limpeza/raspagem

Restauração

Diagnóstico/consulta

Radiografias

Tratamento  
de gengiva e de canal

Odontopediatria

Extração

Coroa metálica/cerômero

Clareamento em dente  
tratado de canal

Cirurgia de retirada  
de corpo estranho  
no seio maxilar

Colocação de aparelho 
para manter espaço  
de dente extraído

Tracionamento cirúrgico 
para ortodontia

Pasta ortodôntica  
(radiografias e fotos)

Radiografia de mão  
e punho para verificação 
de idade óssea

Tratamento para bruxismo

Dente provisório  
para faceta, inlay/onlay

Peças em resina  
e resina acrílica

Peças de cerômero 

*Consulte a AECO para saber mais detalhes sobre os procedimentos.
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2014  
chega com festas
Nas mais diversas partes do estado, os associados 
da AECO comemoraram o Ano-Novo. As festas do 
fim de dezembro reuniram não só os associados 

titulares como também as famílias, em um grande 
momento de confraternização.

A festa em São Sebastião do Paraíso (DTSM) 
contou com uma decoração especial

Os associados de Januária (DTMF) 
também se reuniram para  
dar as boas-vindas a 2014

Em Bom Despacho (DTAS),  
pais e filhos estiveram  

presentes na festa

Em Salinas (DTBP),  
o momento foi de celebrar  

também com a família

Em Rio Casca (DTVP), os associados passaram momentos descontraídos ao ar livre

A festa em Barbacena (DTER) teve 
diversão garantida para todos

Em Teófilo Otoni (DTBM), a festa  
foi realizada no clube Palmeiras

VEJA AS IMAGENS RECEBIDAS ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO!


