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Notas

iNSTiTuCiONAL

Veramaria Franco
Presidente da AECO

O país viveu o céu e o inferno 
com a Copa do Mundo. No mo-
mento em que este editorial foi 
escrito, por exemplo, estávamos 
em plena ressaca do terrível pla-
car que sofremos contra os ale-
mães e na expectativa da disputa 
com a Holanda pelo terceiro lu-
gar do Mundial. A última derrota 
jogou o orgulho nacional no chão 
e, para nos reerguermos, o me-
lhor a fazer é relembrar as coisas 
boas que a Copa nos trouxe. 

Uma delas foi a ótima expe-
riência turística que Belo Ho-
rizonte viveu nesse período. O 
trânsito não foi o caos anunciado 
(utilizei os ônibus especiais da 
Copa e o Move para ir ao Minei-
rão e achei ótimo) e nem mesmo 
o aeroporto inacabado gerou os 
problemas previstos. Belo Hori-
zonte ficou “internacional”, pas-
sou no teste e, agora, está apta 
a receber qualquer outro evento 
de grande porte. 

Para mim, também foi relevan-
te a interação das nacionalida-
des, com as torcidas fazendo um 
show à parte. Como bons minei-
ros que somos, nossos cidadãos 
comuns, taxistas e garçons rece-
beram muito bem os visitantes. 

Iranianos, colombianos, gregos, 
costa-riquenhos, ingleses, bel-
gas, argelinos, chilenos, argen-
tinos e alemães se sentiram em 
casa. Acho que gostaram de BH 
mais do que nós mesmos, que, 
no lugar de exaltar as qualidades 
da capital, temos o costume de 
só pontuar suas mazelas.  

Bem, no final dessa experiên-
cia, fica a velha lição: o esporte 
aproxima as pessoas e promove 
o ser humano. E como a gente 
já sabe disso há muito tempo, a 
AECO vem aumentando as opor-
tunidades esportivas para seus 
associados. Na RMBH, o cam-
peonato de futebol está sendo 
retomado. Em agosto, o clube 
da AECO em Almenara receberá 
atletas do DTAJ (Diamantina), do 
DTBM (Teófilo Otoni) e do DTBP 
(Salinas). Seguindo o calendário 
de corridas de rua de BH, nos 
preparamos para a quarta prova 
do ano. E o Douglas, nosso pa-
trocinado do judô, trouxe mais 
uma importante medalha para 
casa. Por isso, nesta edição, de-
dicamos duas páginas ao incen-
tivo que damos a nossos atletas. 
Afinal, sempre achamos que o 
esporte vale a pena.

O Brasil de chuteiras

  PLANO uNiMED Bh é REAJuSTADO
     Conforme noticiado no site da AECO, os associados 
que têm o plano Unimed BH (data base de maio e ju-
lho) tiveram o valor das mensalidades reajustado em 
9%. O percentual é resultante da negociação realizada 
entre a AECO e a cooperativa de trabalho médico, que 
ofereceu, inicialmente, 14% de aumento. A justifica-
tiva da Unimed para o pedido inicial foi a necessidade 
de manutenção do equilíbrio dos contratos diante da 
elevação dos custos assistenciais. O ofício da coopera-
tiva, datado de 13 de março de 2014, está disponível 
em www.aecopasa.com.br. Para acessá-lo, basta clicar 
no banner da Unimed, na página inicial do site.
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EXPEDiENTE

 MuDANçAS EM REPRESENTAçõES
No mês de maio, dois distritos do interior ganha-

ram novos representantes. Em Diamantina (DTAJ), 
por meio de uma eleição organizada pelos asso-
ciados, Renato Alves Gonçalves passou o cargo 
para Roni Lopes Libório.  Já em Januária (DTMF), 
Sérgio Maurício Ramos substituiu Sônia Pereira 
Assis. A AECO agradece aos antigos representan-
tes por todo apoio e dedicação. Desejamos tam-
bém sucesso aos novos ocupantes desse trabalho, 
que é indispensável para o funcionamento pleno 
da associação pelo estado.
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A equipe da AECO foi presenteada  
com o novo livro do associado Antônio 

Agostinho (no centro)

 ASSOCiADO LANçA NOvO LivRO
O patrocinado da AECO em damas, Antônio Agostinho 

Queiroz (DTNO), esteve na sede da associação para co-
memorar mais uma vitória, dessa vez, fora do esporte. 
Ele presenteou a presidente Veramaria Franco e a equi-
pe com um exemplar de seu novo livro Eu, ainda que 
obscuro... E as demais coisas. A publicação é indepen-
dente, e quem quiser conhecer a obra ou adquirir um 
exemplar deve entrar em contato com o próprio autor 
pelo ramal 2928.
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“Meus filhos gostam muito da festa, porque podem ficar à vontade” – 
Ronaldo Bêgo (DVQM), de calça preta, ao lado do colega  

Carlos Alexandre da Costa (DVCB-CBSA)

“Essa é nossa segunda festa e a primeira da Giovana. Com ela, 
aproveitamos ainda mais” – Lucas Aparecido Azevedo (DTIB-Belo Vale)

CAPA

Festa do trabalhador  
tem comemoração tripla

No ano em que a Copa do 
Mundo chega ao Brasil e 
a AECO completa cinco 

décadas de história, a Festa do 
Trabalhador contou com uma 
energia redobrada. Enfeitado 
de verde e amarelo, o Clube 
da AECO, no Barreiro, reuniu 
os copasianos e suas famílias 
para confraternizarem e, claro, 
torcerem pelo hexa da Seleção 
Brasileira.

Na entrada do clube, um cor-
redor temático decorado com 
fotos do Estádio do Mineirão e 
das equipes do Campeonato de 
Futebol de Campo da associação 
anunciava ao público qual seria 
o mote da festa. “São 50 anos 
que a Copasa e a AECO presti-
giam o trabalhador. E, neste ano, 
a ideia era passar esse clima da 
Copa, pois futebol é alegria”, 
explicou a superintendente de 
Recursos Humanos, Lúcia Maria 
Aguiar Garcia. 

A programação também contou 
com as já tradicionais atrações, 
como a lambaeróbica, o show 
musical e o sorteio de prêmios. 

Fo
to

s:
 S

ílv
ia

 E
sp

es
ch

it

O ganhador de uma das motos, 
Lázaro Lúcio Martins (DVSA), se 
surpreendeu com seu dia de 
sorte: “Já tinha tirado uma foto 
com a moto antes do sorteio, 
mas não pensei que poderia ser 
eu o ganhador”. 

O presidente da Copasa, Ricardo 
Simões, exaltou essa edição da 
festa. “Hoje é um dia importan-
tíssimo, e fazemos questão de 
comemorar. Além do trabalhador 
que se dedica, também celebra-
mos nossas histórias. Festejamos 
os 50 anos da Copasa que já se 
passaram, o aniversário da AECO 
deste ano e também a Copa. 
Tudo isso valoriza ainda mais a 
comemoração”, ressaltou.   

Para o diretor de gestão corpora-
tiva, Gelton Palmieri Abud, os 50 
anos da AECO deram um ingre-
diente a mais à festa. “Durante 
todos esses anos, a associação 
tem prestado um serviço es-
sencial aos empregados. Quem 
sabe em 2014 a AECO nos dá 
sorte e podemos ver a coroação 
desse período com o campeona-
to do Brasil?”

A tradicional lambaeróbica reuniu um público de várias idades Membros das diretorias da Copasa e da AECO  
entregaram os prêmios aos sorteados



JORNAL DA AECO N° 26 - MAiO/JuNhO/JuLhO DE 20144 5AECO 50 ANOS

Fo
to

: R
od

ri
go

 V
ie

ir
a 

Ca
rv

al
ho

O entusiasta da boa 
convivência e da amizade
Aos 81 anos, o atual secretário-executivo da Comissão de Ética da 

Copasa, Haroldo Nogueira, é uma daquelas pessoas que guarda 
na memória cada detalhe do que já viu e conquistou pela vida. 

Diretor da AECO entre 2007 e 2009, sempre trabalhou para que a as-
sociação trilhasse o caminho da integração e da fraternidade, que mar-
cam os 50 anos da entidade. Haroldo acompanha as iniciativas da AECO 
até hoje e relembra, com orgulho, da história que ajudou a construir.   

Jornal da aeCO: Como foi as-
sumir a diretoria da AECO em 
2007? 

haroldo Nogueira: Como a Lú-
cia Aguiar [na época, presiden-
te da AECO] estava muito asso-
berbada na superintendência 
da Copasa, ela não conseguia 
muito tempo para se dedicar à 
associação. Aí, o Márcio Nunes 
[então, presidente da Copa-
sa] me convidou para a AECO 
e falou: “Não estou te dando 
um cargo, estou te dando uma 
missão”. Ele achava que a asso-
ciação não estava cumprindo a 
finalidade dela e queria que eu 
“arrumasse a casa”. Tanto que 
a primeira coisa que eu fiz foi 
uma auditoria administrativa  
e financeira. 

Ja: Qual foi sua prioridade 
quando abraçou essa missão? 

hN: Eu queria dar à AECO uma 
linha que eu achava que era o 
papel da associação, isto é, de 
congregação dos empregados 
da Copasa. Queria que fosse um 
ponto de encontro não só para 
os associados, mas também 
para suas famílias. Então, nós 
organizávamos um campeonato 
de futebol, o que nos dava mui-
to prazer. Reuníamos vários ti-
mes do interior do estado todo 
fim de semana, e era uma gran-
de oportunidade para todos se 
encontrarem, se conhecerem e 
baterem um papo. Uma associa-
ção de empregados é muito im-
portante para reunir o pessoal.

Ja: Como foi para o senhor, hoje 
na Comissão de Ética da Copasa, 
trabalhar o tema da ética com a 
AECO na última edição do Con-
curso de Redação?

hN: Em 2013, quando eu es-
tava na presidência da Comis-
são de Ética, fizemos essa ação 
conjunta de discutir a ética no 
concurso. Foi um sucesso to-
tal não só dentro da Copasa 
como também nas comissões 
de ética do estado. Falei com a 
Veramaria [atual presidente da 
AECO] um dia: “Tenho pena de 
não ter sido eu quem inventou 
o concurso. Eu gostaria muito 
de ter tido essa criatividade”. 
Acho extraordinário o projeto. 
Mais uma vez, a AECO congrega 
os filhos de empregados, pois 
o concurso está aberto para 
todo mundo.  

Ja: Um dos benefícios da sua 
gestão foi a antecipação da 
Participação nos Lucros (PL). 
Como foi esse processo?

hN: Uma das atividades impor-
tantes da AECO é o apoio finan-
ceiro ao empregado. Então, a 
associação tem uma caixa que 
faz empréstimos, e muita gente 
embarra no limite dessa caixa. 
Quando foi aprovada a Partici-
pação de Lucros da Copasa, há 
seis ou sete anos, ficou estabe-
lecido que o benefício seria re-
cebido em abril e outubro. Mas, 
como tinha gente que precisa-
va disso antes, conversei com 
o presidente da Copasa, que 
concordou em fazer uma licita-
ção entre os bancos, estabele-
cendo um empréstimo para os 
empregados em qualquer épo-

“Eu queria dar à AECO 
uma linha que eu acha-
va que era o papel da 
associação, isto é, de 
congregação dos em-
pregados da Copasa.”

ca do ano. A AECO avalizava e 
o débito poderia ser pago pelo 
associado em 31 de abril ou 31 
de outubro. Foi uma iniciativa 
boa, sobretudo porque escapa-
va das peias burocráticas. 

Ja: Quais os outros destaques 
da sua gestão?

hN: Há algum tempo, a Copa-
sa renovou seu parque tecno-
lógico e encostou mais de mil 
computadores. Então, propus à 
presidência que vendêssemos 
os computadores a R$90 cada 
um para os empregados com os 
menores salários, mas que ain-
da podiam pagá-los em presta-
ções. 

Ja: O Programa Antitabagismo, 
que foi abraçado pela Copasa, 
também fez sucesso em sua dire-
toria. O que motivou a iniciativa?

hN: Eu fumei durante 30 anos 
e parei. O cigarro acaba com a 
pessoa e, depois que deixei de 
fumar, vi como é bom.  Li uma no-
tícia dizendo que, em São Paulo, 
estavam fazendo uma experiên-
cia com um produto chamado 
Champix, e uma pessoa escreveu 

para o jornal dizendo que conse-
guiu parar de fumar facilmente 
depois de tomar esse remédio. 
A Copasa já tinha o Programa 
Antitabagismo e a Cida dirigia 
as ações, que eram praticamen-
te só palestras. Segundo ela, a 
rentabilidade da iniciativa era a 
seguinte: de cada 100 pessoas, 
20 conseguiam parar de fumar. 
Falei com ela desse remédio e 
fizemos um acordo com o labora-
tório para comprarmos o produ-
to a preço de atacado. Aí, decidi 
que a AECO daria 50% do valor 
e o empregado pagaria os outros 
50% sem juros. A rentabilidade 
de ex-fumantes pulou para 60%.  

Ja: Dizem que o senhor saiu da 
AECO, mas a AECO nunca saiu do 
senhor. O que dá mais saudade? 

hN: A convivência com as pesso-
as. Eu me lembro de um happy 
hour que fazíamos quando o dia 
15 do mês caía no fim da sema-
na. Para não deixarmos o pessoal 
ir para os bares, a gente vendia 
tudo a preço de custo. Era mais 
um momento para juntar todo 
mundo. Gosto muito disso, de fa-
zer todo mundo conversar.

O trabalho de Haroldo Nogueira na direção da AECO  
teve como foco a integração



JORNAL DA AECO N° 26 - MAiO/JuNhO/JuLhO DE 20144 5
Fo

to
: G

ui
lh

er
m

e 
Sa

lle
s

BENEfíCiOS

academias ao ar livre 
no Clube da aeCO

A Festa do Trabalhador deste ano contou com uma novidade para 
os associados: a inauguração da nova academia ao ar livre, que já 
está funcionando no Clube do Barreiro. Orientados por uma mo-

nitora, os associados testaram os aparelhos e gostaram da experiência. 
“Essa é uma boa iniciativa da AECO. Sempre observei essas academias 
nas praças, mas nunca as havia utilizado. Hoje foi uma oportunidade le-
gal para experimentar”, contou Reginaldo Vicente de Rezende (Audi).

Associados tiveram momentos de diversão  
na roleta de prêmios do estande da AECO

O associado Reginaldo experimentou os aparelhos e aprovou a iniciativa
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ROSÂNGELA ASSUNÇÃO FOTOGRAFIA
Desconto de 20% nos serviços de fotografia para 

festa infantil, acompanhamento de bebê, book 
15 anos, book baby, casamento, ensaio pessoal, 

família e gestante.

R. Silva Fortes, 47 – salas 606/608 – União
(31) 9723-3618 e (31) 3016-3618

Aulas de inglês ou espanhol com isenção 
da taxa de matrícula, desconto de 50% 
nas mensalidades e de 15% na compra 
dos materiais didáticos e em atividades 

extras gratuitas.

PONTOS DE VISTA LTDA.
Desconto de 10% na mensalidade dos cursos 
livres e condições especiais na contratação de 

viagens culturais acompanhadas por professores.

R. Carangola, 225 – Santo Antônio
(31) 3296-0283NOvOS 

CONvêNiOS

BelO hOriZONte

BarBaCeNa

ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA

ESCOLA DE IDIOMAS

VIAGENS E EVENTOS CULTURAIS

YES! IDIOMAS

Av. Bias Fortes, 316 – Centro
(32) 3331-0587

aeCO na sipat

DEntre os dias 26 e 30 de 
maio, a AECO marcou pre-
sença na Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes de Tra-
balho (Sipat) da RMBH. Com um 
estande exclusivo, a associação 
apresentou aos empregados da 
Copasa informações sobre a enti-
dade, a corretora de seguros LSM e 
a Belo Dente. Os participantes ain-
da puderam comprar os produtos 
da Loja da AECO.

No estande, o público também 

participou de jogos e concorreu a 
brindes. Quem respondesse cor-
retamente a perguntas sobre a 
AECO e a Sipat girava a roleta de 
prêmios. O evento foi preparado 
para que os funcionários da Co-
pasa melhorassem seus conhe-
cimentos sobre os cuidados e as 
atenções necessárias para evitar 
os acidentes no trabalho. Houve 
palestras, apresentação de peça 
de teatro e muitos outros estan-
des sobre saúde, esporte, bem-
-estar e informações gerais.
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Nosso judoca está entre  
os melhores do Brasil

Nos dias 30 de maio e 1º de 
junho, foi realizado o Cam-
peonato Brasileiro de Judô 

em São Luís, no Maranhão. Mais 
uma vez, o atleta patrocinado da 
AECO, Douglas Amaral, foi desta-
que. O judoca, filho do associado 
Márcio Amaral (DTCN), conquistou 
a medalha de bronze na categoria 
Sub-18, até 60kg.

Com o resultado, Douglas passou a 
ser considerado um dos melhores 
atletas do Brasil em sua categoria, 
segundo o ranking da Confedera-

ção Brasileira de Judô (CBJ). O título 
é motivo de muito orgulho para a 
AECO, que tem como um dos prin-
cipais pilares o incentivo ao esporte.

O técnico de Douglas, Alexandre 
Katsuragi, afirmou que o resultado 
é fruto de um processo de aprendi-
zagem e crescimento que vem sen-
do desenvolvido etapa por etapa. 
Ele acredita que o judoca tem tudo 
para se destacar ainda mais daqui 
para frente.

ESPORTES

Começou o XX 
Campeonato  
de Futebol

A abertura da 20ª edição do 
Campeonato de Futebol de 
Campo da AECO foi no dia 

10 de maio, data em que também 
foi realizado o Torneio Início – uma 
oportunidade para as equipes se 
conhecerem e se prepararem para 
a competição principal. Os cam-

peões das séries A e B, respectiva-
mente, foram as equipes 5s e San-
tará – Santa Luzia Forever. Todas as 
informações sobre o andamento 
do campeonato estão sendo divul-
gadas no site da AECO, www.aeco-
pasa.com.br. 

Santará – Santa Luzia Forever (de azul)  
e 5S (de vermelho) foram vencedores do Torneio Início 

Douglas segura a medalha de bronze conquistada  
no último Campeonato Brasileiro de Judô

aeCO acumula troféus em circuito
A etapa Inverno do Circuito das 

Estações, em maio, contou 
mais uma vez com a presen-

ça da equipe AECO. Pela segunda 
competição consecutiva, nossos 
participantes conquistaram o troféu 

Maior Assessoria, pelo expressivo 
número de integrantes. Foram 150 
inscrições realizadas para a corrida, 
e a expectativa para as próximas 
competições já é grande. Veja ao 
lado as datas e programe-se!

10 de agosto: Circuito das Estações – etapa Primavera

12 de outubro: Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte

30 de novembro: Circuito das Estações – etapa Verão
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equipe de vôlei

Embalada pelos 22 anos 
de conquistas da Seleção 
Brasileira de Vôlei, essa 

modalidade vem ganhando 
cada vez mais praticantes no 
país. Em Montes Claros, um 
grupo de associados se uniu 
há quatro anos para formar um 
time e competir em torneios 
relevantes pelo estado. Com o 
patrocínio da AECO, a equipe 
de vôlei já atingiu resultados 
expressivos, conquistando o 
tetracampeonato municipal e 
um título regional, além de ter 
se sagrado duas vezes vice-
-campeã na etapa estadual 
dos Jogos do Sesi. No último 
dia 1º de julho, a equipe ga-
rantiu, mais uma vez, vaga na 
etapa estadual do Sesi, que 
será disputada em Juiz de 
Fora, em outubro. 

Atualmente, a equipe é com-
posta por 16 integrantes, que 
conciliam o trabalho e outras 
atividades com os compromis-
sos do esporte. Segundo o co-
ordenador, José Tavares, a prá-
tica do voleibol é fundamental 
para elevar a qualidade de vida. 
“Sempre procuro dar força para 
os empregados nessa questão. 
O esporte é importante para a 
vida não só dos trabalhadores, 
mas de todo mundo”, afirma. Ele 
explica que o respaldo da em-
presa é importante para que os 
integrantes consigam manter as 
atividades do time: “Fazemos os 
treinamentos à noite, depois do 
expediente. E temos a compre-
ensão da gerência sempre que 
precisamos de apoio”. 

Para o jogador Leandro Dídimo, 
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Equipe patrocinada pela AECO – em pé: Leonardo,  
André, Leandro Dídimo, Neneca, Warllis e o treinador 

Charles Veloso. Agachados: Caio, Fabrício,  
Victor, João Walter e Vildemar 

Nossas crianças e jovens
vão nos mostrar como será
o mundo daqui a 50 anos.

Podem participar, 
crianças entre

6 e 11 anos, que
devem desenhar

Um retrato do futuro.

E adolescentes
entre 12 e 17 anos,
que devem redigir

Uma carta do futuro.
Avisem seus filhos!

Realização:

Regulamento e formulários
disponíveis em:
www.aecopasa.com.br

A entrega dos trabalhos deverá ser feita
até 29 de agosto, na Sede da AECO.

Os autores das melhores obras ganharão prêmios incríveis.
Sorteio de 24 prêmios entre todos os inscritos.

o apoio dos colegas de trabalho 
e familiares é o combustível do 
grupo. Ele também ressalta que, 
após a criação da equipe profis-
sional do time Montes Claros, o 
esporte passou a ser unanimida-
de na região.  “Esse incentivo é 

muito importante para nós. 
As famílias e os amigos vão 
aos jogos e nos apoiam 
muito. Montes Claros é 
uma cidade que respira o 
vôlei e temos orgulho de 
sermos parte disso”, diz. 
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interior comemora  
o Dia do trabalho

Festas juninas  
e julinas no interior

Em Araxá (DTAA), a festa teve  
o sorteio de uma TV

São Sebastião do Paraíso (DTSM) tam-
bém comemorou a data

Na cidade de Curvelo (DTBV), a garotada 
não ficou de fora da diversão

Os associados de Pouso Alegre (DTVS)  
se divertiram jogando sinuca

A comemoração também foi animada 
em Leopoldina (DTMR)

Em São Francisco (DTSF), a festa contou 
com partida de futebol

No próximo Jornal da aeCO, 
as melhores imagens das 
comemorações juninas e 

julinas serão publicadas. Até o 
fechamento desta edição, sete 
representações já haviam confir-

mado seus arraiais: Divinópolis 
(DTAP), Bom Despacho (DTAS), 
Coronel Fabriciano (DTMP), Ipa-
tinga (DTVA), Frutal (DTBG), Pa-
racatu (DTPU) e Varginha (DTRV).

Sorteios de prêmios e brin-
des, esportes e atrações 
para todas as idades. As 

comemorações do Dia do Tra-
balhador pelo interior de Minas 

tiveram de tudo um pouco. E os 
associados aproveitaram o mo-
mento para descansar e aprovei-
tar o dia com suas famílias. Veja 
as fotos: Patos de Minas (DTPB) preparou um 

banquete de dar água na boca
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