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Notas

iNstituCiONAL

Gostaria de agradecer as mani-
festações de carinho dos diversos 
associados/empregados da COPA-
SA, das subsidiárias e das patro-
cinadas, e também o apoio e os 
votos de sucesso pela minha indi-
cação à presidência da AECO. Meu 
muito obrigado! Esta é uma nova 
etapa, com novos desafios que eu 
e as diretoras Kátia e Lourdinha 
encontraremos pela frente. Quero 
retribuir a todos com o que sei fa-
zer de melhor: trabalhar muito. 

Em meio a tanta crise que o 
país está passando, nós, da AECO, 
procuramos trabalhar com trans-
parência, manter o diálogo com 
os associados e, principalmente, 
caminhar junto à COPASA e ao 
sindicato. Nosso grande objetivo é 
atuar de forma incisiva na conten-
ção de despesas, sem deixar cair a 
qualidade dos serviços. Para isso, 
decidimos revisar os contratos dos 
fornecedores; realizar licitações 
para toda contratação; fazer ade-
quações na área da contabilidade; 

entre outros pontos.
Nossa meta de corte de gastos já 

pode ser percebida nesta edição 
do Jornal da AECO. Diminuímos o 
formato do informativo, sem com-
prometer o conteúdo que há anos 
é produzido com todo o cuidado 
aos associados. Essa decisão tam-
bém facilitou a logística no trans-
porte dos impressos pelo estado. 
Outra novidade, que está em fase 
de teste, é a redução da tiragem do 
jornal, de 6.700 para 6.000 unida-
des.      

Nas próximas páginas, destaca-
mos a Festa do Trabalhador 2015, 
além de outros eventos culturais, 
esportivos e sociais que realizamos 
para os associados. Propusemos 
para a comemoração o tema Cada 
gota conta, objetivando conscienti-
zar cada pessoa sobre a importância 
de estarmos unidos contra o des-
perdício de água. 

Boa leitura!

Obrigado pela confiança

Paulo Jorge da Costa
Presidente da AECO
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 ARRAiÁ DA AeCO

O Happy Hour Junino da AECO foi realizado 
em 26 de junho, na Casa da AECO, e reuniu 
mais de 100 associados. Veja as fotos no site 
www.aeco.com.br.

  5º CONCuRsO De  
ReDAçãO e DeseNhO

Os filhos de associados com idades de 6 a 17 
anos já podem se preparar para a 5ª edição do 
Concurso AECO de Redação e Desenho. Neste 
ano, o tema será A Liga dos Guardiões da Água. 
Saiba mais em www.aeco.com.br.

  XXi CAMPeONAtO  
De FutebOL De CAMPO

A bola está rolando aos sábados no Clube 
Recreativo da AECO pela 21ª edição do Cam-
peonato de Futebol de Campo. São 16 equipes 
inscritas, divididas entre as séries Principal e 
Sênior. Participam do torneio mais de 300 as-
sociados, entre atletas e comissão técnica.

 seMANA DO DesAPeGO

Entre 18 de maio e 3 de junho, a 1ª Semana do 
Desapego de 2015 reuniu centenas de doações. 
Realizado pela AECO, em parceria com o Comi-
tê Gestor de Educação Ambiental da COPASA, o 
projeto contou com pontos de coleta na Regional 
(Casa da AECO) e no DTMV (Lagoa Santa).

 CONvites PARA O CLube

Agora, ficou mais fácil retirar convites extras 
para o Clube Recreativo da AECO. Basta acessar 
a sessão “Clubes”, em www.aeco.com.br, clicar 
em “Quero solicitar convites” e fazer seu login. 
Depois de preencher o cadastro com os dados 
dos convidados, é só imprimir, assinar e apresen-
tar o comprovante na portaria do clube, junto a 
um documento de identificação com foto.
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seguindo de mãos  
dadas com a AECO

Transparência e di-
álogo. Essas são as 
principais bandei-

ras da nova gestão da AECO, 
que está à frente da Asso-
ciação desde março deste 
ano. Paulo Jorge da Costa, 
Maria de Lourdes Gomes 
Cerqueira e Jeane Kátia 
Silva Ferreira assumiram a 
direção com a energia reno-
vada e o desafio de propor 
melhorias num momento 
de contenção de despesas.

Como presidente, Paulo 
afirma estar honrado com 
a nova função. Depois de 
quase 40 anos na COPASA, 
onde começou, em 1975, 
como auxiliar de engenha-
ria na seção de perfuração 
de poços, atuando poste-
riormente no setor de licita-
ções e, por último, na asses-
soria de Superintendência 
de Recursos Humanos, ele 

trouxe para a AECO a expe-
riência em licitação e ge-
renciamento de contratos, 
além da facilidade em lidar 
com as pessoas. 

Essas habilidades foram 
essenciais para que Paulo 
conquistasse a confiança 
dos associados. “Quando 
há mudança de gestores, 
todos ficam ansiosos e 
esperançosos por mudan-
ças. Por isso, estou sempre 
convidando as pessoas a 
participarem de reuniões e 
bate-papos, para que con-
tribuam, emitam opiniões, 
dialoguem e, junto à dire-
toria, sejam formadores de 
opiniões e decisões”, disse. 

Essa aproximação com os 
associados, principalmente 
com quem está no interior 
do estado, tem sido uma 
das prioridades da diretora 
Jeane Kátia: “Com minha 

experiência no Sindágua, 
aprendi que temos que ter 
uma visão global, com o 
olhar voltado para os em-
pregados e seus familia-
res, envolvendo a capital 
e o interior com uma po-
lítica que atenda a todos, 
sem distinção”.

Os membros da nova 
diretoria ressaltam as con-
quistas das últimas gestões 
e dizem que ainda há muito 
a fazer. Entre as melhorias, 
estão a revisão dos con-
tratos atuais e a busca por 
mais benefícios. A ideia é 
criar uma rede de parceiros 
ampla, direcionada e ainda 
mais variada. No esporte, 
o convênio com clubes so-
ciais do interior, o patrocí-
nio de atletas e o incentivo 
às corridas continuam. No 
Clube da AECO, no Barreiro, 
além das mudanças citadas 

na página 5 deste jornal, 
foram feitos investimentos 
em segurança, com a insta-
lação de Olho Vivo, circuito 
de TV e catracas.

Maria de Lourdes, dire-
tora superintendente da 
AECO, complementou: “Tra-
balhamos pelo empregado 
da COPASA. Então, é preci-
so ter uma boa gestão para 
prestarmos contas a ele. 
Nosso desafio é gerir a en-
tidade de acordo com seus 
interesses”. De acordo com 
Paulo, o segredo para atin-
gir os resultados esperados 
é a união. “Os associados 
podem esperar de nós uma 
administração eficiente, 
transparente, com muito 
trabalho e em sintonia com 
a diretoria da COPASA e 
com o sindicato. Para pros-
perar, temos que trabalhar 
em conjunto”, concluiu. 

“As conquistas dos últimos anos foram 
muitas. Foram grandes melhorias. Mi-
nha expectativa é de que esta gestão dê 
continuidade a tudo de bom que foi rea-
lizado e faça ainda mais.” 

“Esta mudança virá na forma de me-
lhorias da parte social, com a pro-
moção do esporte, lazer, informação, 
apoio à saúde e proteção à família, 
visando sempre à integração do asso-
ciado à AECO.”

Jeane Kátia, diretora
Maria de lourdes,  
diretora superintendente
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“Cada administração tem uma visão. 
Na nossa, percebemos que é preciso 
ter algumas mudanças, criar novas 
oportunidades e não ficar na mesmi-
ce. Nosso objetivo é crescer.”

Paulo Costa, presidente 
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trabalhadores se unem  
pela economia de água

CAPA

M Em tempos de crise hídrica, 
Cada gota conta. E o exemplo 
dos associados da AECO tam-

bém. Na Festa do Trabalhador 2015, 
o mote da campanha da COPASA de 
economia de água deu o tom da con-
fraternização e mostrou que todos na 
companhia estão unidos contra o des-
perdício.

O associado José Arnaldo de Paula 
Botelho (DTAP), que participou da festa 
pela terceira vez, fez questão de ressaltar: 
“O tema deste ano é muito importante. 
Lá em casa, todos estão contribuindo. 
Chamo a atenção da minha esposa se ela 
estiver gastando muita água e já levei os 
cartazes de conscientização da COPASA 
para a escola do meu filho”.

A superintendente de Recursos Hu-
manos da companhia, Lúcia Maria Aguiar 
Garcia, elogiou a iniciativa da AECO. “A fes-
ta sempre busca trazer o pessoal da ope-
ração, que realmente trabalha na ponta 
para resolver a questão das perdas e dos 
desperdícios. Então, acho que o tema deu 
mais motivação para corrermos atrás da 
meta de economia da empresa”, afirmou.

Energia renovada

As novas diretorias da AECO e da 
COPASA marcaram presença na festa 
e parabenizaram pessoalmente os 
empregados. O presidente da AECO, 
Paulo Jorge da Costa, destacou a 
importância dos associados para o 
sucesso dos objetivos da compa-
nhia. “O trabalhador da COPASA é 
especial, porque ele 
é o multiplicador 
das ações de cons-
cientização sobre a 
economia de água 
para a população. É 
ele que mobilizará 
as pessoas do seu 
círculo pessoal e da 
sua comunidade”, 
disse.

Para o diretor de 
gestão corporativa 
da COPASA, Francis-
co Cançado, o diá-
logo constante com 
os empregados é 
imprescindível para 

as conquistas da companhia: “As 
pessoas são o maior patrimônio da 
empresa, e essa festa é o momento 
de todos estarmos juntos e termos 
liberdade para conversar. É muito 
importante essa integração, pois te-
mos que pensar no futuro da COPA-
SA juntos”.

A presidente da COPASA, Sinara 
Meirelles, também agradeceu o em-
penho e a dedicação dos emprega-
dos. “Essa é uma festa muito boni-
ta, que reflete o espírito de alegria, 
colaboração e companheirismo do 
ambiente COPASA”, pontuou. Ela pa-
rabenizou a AECO pela realização do 
evento e concluiu: “Temos uma inte-
ração muito boa com a Associação. 
As duas diretorias estão em ótima 
sintonia”.

Mais novidades

Os associados que estiveram no 
Clube da AECO se depararam com 
algumas surpresas, e a primeira de-
las foi no cardápio. Para garantir uma 
alimentação saudável, os antigos 
cheeseburguers foram substituídos 
por sanduíches naturais. O cardápio 

A família de José Arnaldo é exemplo de conscientização 

 Helves e a esposa aprovaram a instalação do Wi-Fi no clube
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também ganhou mais variedade 
com a inclusão do macarrão na pae-
jeira como nova opção.

A infraestrutura também apresen-
ta novidades. A partir de agora, o 
clube oferece sinal de Wi-Fi aos visi-
tantes. Helves Vieira Gomes (DVCB) 
aprovou a iniciativa: “Moro aqui per-
to e frequento bastante o clube. Es-
tou achando ótimo ter Wi-Fi, porque, 
muitas vezes, a gente aproveita o dia 
aqui para estudar”.

O parquinho infantil foi outro pon-
to que passou por melhorias. “Gos-
tei muito do novo espaço e meu filho 
também. Os brinquedos, agora, são 
de madeira e, além de propiciarem o 
lazer para as crianças, trazem a gen-
te para mais perto da natureza”, con-
tou Edson Veriato (DTOE).

CAPA

Edson e a família inauguraram  
o novo parquinho infantil

Alessandro (de camisa cinza) foi premiado com uma moto  
pelos diretores da AECO e da COPASA

Alair Antônio inês (DtAv) – smartphone

Alessandro Júnior Pereira (DtMv) – moto 

Danival Fernandes da silveira (DvrM) – micro-ondas

Emerson da silva Marques (DtMv) – TV de 40 polegadas

Fábio Costa Moreira (DvhM) – home theater

José Genival Pacheco (DvPs) – TV de 32 polegadas

Júlio César Aparecido Carvalho (DtiB) – churrasqueira

luís Magno Ferreira (lucínia) – moto

Nepomuceno Welleson Estevão (DvPE) – notebook 

rogério Machado (DtOE) – tablete

samuel Antunes de Oliveira (DtiB) – câmera digital

Os premiados da vez
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Judô em 2015

Corrida ao pódio

D ouglas Amaral, patrocinado 
no judô, já coleciona gran-
des vitórias na temporada 

2015. Em março, o atleta compe-
tiu no Torneio Inicio, da Federação 
Mineira de Judô, e conquistou o 
segundo lugar na categoria Júnior 
– sub 21, até 60kg –, mesmo ten-

do acabado de se recuperar de uma 
contusão no tornozelo esquerdo. 

Em abril, Douglas foi a Salvador 
disputar o Campeonato Brasileiro 
Regional III e ficou na quinta co-
locação. No mesmo mês, o judoca 
também participou do Campeona-
to Mineiro de Judô. Douglas con-

quistou o terceiro lugar geral, rece-
bendo a medalha de bronze. Pelas 
duas competições, ele atuou pela 
categoria Júnior. A partir de agora, o 
atleta se prepara para a Copa Minas, 
que será realizada em julho, e para a 
Seletiva Nacional, no fim do ano.

Os associados Alessandro e Benedito  
participaram do Campeonato Mineiro, em Itabirito

Ciclismo em alta

O ano dos atletas patrocinados no ciclismo tem 
sido movimentado. O associado Alessandro 
Perdigão (DVAM) visitou a sede da AECO em 

maio e levou medalhas e troféus das cinco competi-
ções em que alcançou posições do primeiro ao quinto 
lugar. O destaque foi o 3º Desafio Serra do Gandarela, 
em Rio Acima, no qual ele foi o campeão de sua cate-
goria. No Campeonato Mineiro, em Itabirito, Alessan-
dro ficou na quarta colocação na categoria Over 50. 
Na mesma competição, outro patrocinado da AECO, 
Benedito Rocha, terminou a prova em quinto lugar na 
categoria Over 60.

Angelo Paiva Gomes (DVAR), ciclista que também 
compete pela AECO, trouxe mais um primeiro lu-
gar para a Associação. Ele venceu o II Desafio Mato 
e Morro de Bike, em Itapecerica, na categoria Over 
50. Outro destaque foi Welington Luiz Vilela (DVEA), 
que competiu na prova Desafio Serra do Gandarela, 
alcançando a oitava posição na categoria Sub-45. A 
competição, já tradicional para os ciclistas, começou 
em Rio Acima e terminou em Raposos, totalizando 
um percurso de 26km.
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Em 28 de junho, a AECO levou cerca de 200 as-
sociados para mais uma corrida de rua: o Cir-
cuito das Estações – Etapa Inverno. Os inscritos 

se dividiram entre amadores e membros da equipe 
de atletismo patrocinada pela AECO, como Fidelan-
de Xavier Oliveira (DVTE – Lab. ETE Arrudas). “Foi 
uma surpresa. Não imaginei que com sete meses de 
treinamento eu já subiria no pódio”, disse a associa-
da, que conquistou o terceiro lugar geral na catego-
ria Feminina. 

Na COPASA desde 2011, Fidelande descobriu o 
talento para a corrida acidentalmente, ao participar 
de uma prova de 4 km com os amigos da empresa. 
“O pessoal viu que eu tive um tempo bom, e isso me 
motivou. Procurei o Roberto [treinador da equipe 
da AECO] e comecei a me dedicar mais”, contou a 
associada. Segundo ela, os benefícios da prática do 
esporte para a saúde são muitos: “É uma sensação 
muito boa. O dia a dia melhora, e fico mais disposta. 
Quando você começa a correr, parece que vicia”.

A associada Fidelande (à direita) ficou com  
o terceiro lugar geral do Circuito das Estações
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ACADEMIA DELINEART  
Desconto de 20% na tabela semestral para treinamento funcional, 

pilates, zumba, hidroginástica, aeróbico e natação infantil.
(31) 3568-2147 

Rua Mar de Espanha, 340 – Santo Antônio

NUMBER ONE 
Desconto de 25% sobre os preços vigentes  

na época da efetiva negociação.
(32) 3441-4959 

Rua Francisco Andrade Bastos, 241 – Fábrica 

WIZARD 
Descontos de 50% (meia bolsa) no valor das aulas 

contratadas e de 20% na matrícula.
(33) 8814-3967 

Praça Cesário Alvin, 126 – Centro 

WIZARD 
Descontos de R$500 no curso de inglês e de 50% 

na matrícula para os 100 primeiros alunos.
(31) 3825-1109 

Avenida Japão, 291 – Cariru

UNIUBE 
Desconto de 15% na tabela em vigor para os cursos de graduação 

e pós-graduação ofertados no Polo de Apoio presencial,  
na modalidade a distância.

(31) 3226-3109  
www.uniube.br

GREENWICH SCHOOLS   
Desconto de 30% nos valores de matrícula.

(31) 3245-1399 
Rua Michel Jeha, 50 – São Bento

NOvOs 
CONvêNiOs

BElO hOrizONtE

lEOPOlDiNA

CArAtiNGA

iPAtiNGA

DivErsAs 
lOCAliDADEs

ESPORTES

ESCOLA DE IDIOMAS

ESCOLA DE IDIOMAS

ESCOLA DE IDIOMAS

FACULDADE

ESCOLA DE IDIOMAS
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C erca de 20 representações do interior do estado 
comemoraram o Dia do Trabalhador com o apoio 
da AECO. Veja abaixo o registro de algumas festas:

Dia do trabalhador em Minas Gerais

iNteRiOR

A comemoração em Pouso Alegre (DTVS)  
foi feita com um churrasco

Em Araxá (DTAA), a festa contou com brindes 
disputados em um jogo de bingo

A festa em Alfenas (DTMG) já entrou em clima junino

Salinas (DTBP) também saudou seus trabalhadores

O sorteio de brindes e o torneio de futebol society 
animaram os associados em Patos de Minas (DTPB)

Os associados de vários sistemas  
do DTMR se reuniram em Leopoldina

Montes Claros (DTVG) também  
comemorou o Dia do Trabalhador

Em São Francisco (DTSF), houve o sorteio de vários 
brindes e uma partida de futebol

Januária (DTMF) contou com torneio  
de peteca e sorteio de bicicleta

Em Ubá (DTAR), o Dia do Trabalhador teve o tradicional torneio 
de futebol, show de música e homenagens aos associados


