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Notas

iNSTiTuCiONAL

De certa forma, a AECO sempre 
fez parte da minha trajetória nes-
ses mais de 40 anos de COPASA. 
Ainda assim, jamais poderia 
imaginar que meu último ano 
de empresa seria marcado por 
ocupar justamente o cargo de 
Presidente da associação. A indi-
cação apareceu como um grande 
desafio no fim deste ciclo – que 
termina agora com meu desliga-
mento por adesão ao PDVI (Pro-
grama de Desligamento Voluntário 
Incentivado). Se por um lado foi 
um encerramento na minha car-
reira, por outro me proporcionou 
renovação e muito aprendizado, 
tanto pessoal quanto profissional.

Ao conhecer de perto, pude 
perceber melhor a importância 
que a AECO tem e como ela neces-
sita de uma boa gestão. Quando 
aceitei vir para cá, deixei claro que 
só viria se fosse para trabalhar 
e que me dessem liberdade 
de fazê-lo. Defendi e trabalhei, 
junto à diretoria e toda a equipe 
da AECO, uma gestão voltada para 
a saúde financeira da instituição, 

sempre com ações transparentes 
e sem deixar cair a qualidade.

E hoje, um ano depois, acredito 
que assim foi feito. Os resultados, 
comprovados, revelam uma 
ascensão na empresa (leia mais 
na página 06). Fortalecemos nossa 
identidade e hoje posso dizer 
que temos empregados satisfei-
tos com o trabalho que desem-
penham. 

Aproveito a oportunidade para 
agradecer, em especial, à Lúcia 
Maria Aguiar Garcia (SPRH) e ao 
Dr. Francisco Eduardo de Queiroz 
Cançado (DGC), pela confiança 
na minha indicação e nomeação 
ao cargo. A todos empregados 
da AECO, sem exceção, pelo 
trabalho responsável, dedicado e 
o compromisso. Aos representan-
tes da AECO, no interior, por todo 
o apoio. E a todos os associados, 
que movem esta Associação. 

Não imaginava ter uma gestão 
tão boa em tão pouco tempo. 
Agora, que a casa está arrumada, 
será a hora de colher frutos e 
buscar novidades. Assim espero.

Obrigado e até logo

Paulo Jorge da Costa
Presidente da AECO
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  iNFORMe De ReNDiMeNTOS 

Os associados que possuem planos da Belo 
Dente e/ou Unimed junto à AECO já podem con-
sultar em nosso site o Informe de Rendimentos, 
referente ao ano base de 2015, para a Declaração 
do Imposto de Renda exercício 2016. O aces-
so deve ser feito por meio do selo “Informe 
de Rendimentos”, localizado no cabeçalho em 
www.aeco.com.br.

 veRBA ANuAL PARA O iNTeRiOR

Os representantes da AECO no interior já 
estão recebendo as informações sobre o repasse 
estatutário de 2016. A verba refere-se ao valor 
de 60% da arrecadação dos associados de 
cada localidade, retornada aos distritos para 
utilização durante o ano, conforme o estatuto 
da Associação.

 DiA DA MuLheR

A AECO está enviando às mais de mil 
associadas de todo o estado um brinde por 
ocasião do Dia da Mulher – celebrado mundial-
mente no dia 08 de Março. Para lembrar a data 
diariamente, cada uma das mulheres foi pre-
senteada com um nécessaire estampado com 
os dizeres “todo dia é dia da mulher”.

 AviSO: SeGuRO De veÍCuLOS

A LSM Corretora informa aos associados que 
possuem seguro de automóvel: aqueles que 
forem clientes do Banco Itaú deverão autorizar 
novamente junto ao banco o débito das parcelas 
de seguro. Saiba mais em www.aeco.com.br.

 PÁSCOA NA AeCO

Como habitual, a AECO oferece aos associados 
da RMBH a facilidade de compra de produtos de 
Páscoa na Casa da AECO. Participam desta edição 
as marcas Cacau Show, Doce Essência e Nestlé. 
A feira de Páscoa acontece entre os dias 14 e 18 
de março, das 11 às 16h. Mais informações pelo 
ramal 3250-6342.
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Calendário de 
Corridas 2016

Apoio ao 
aposentado

sempre em busca de melhorias

Em 2016, a AECO continua o projeto de 
copatrocínio de corridas de rua para 
associados e seus dependentes legais. A 

grande novidade para a temporada é a parceria 
firmada com uma nova assessoria esportiva, a M9 
Esportes. A empresa possui clientes de destaque 
como Sebrae, Itambé, Polícia Militar, entre outros. 
Veja o calendário para o primeiro semestre do ano 
e programe-se para participar!

Os empregados da Copasa que aderiram ao Programa de 
Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI) receberam 
um suporte específico da AECO neste momento. A Associação 

preparou uma estrutura no SINDÁGUA para receber os associados 
nos dias de homologações, ficando à disposição para dúvidas e 
esclarecimentos relativos à continuidade de seus benefícios, além 
de atualização de cadastro. Em especial, na ocasião puderam ser 
analisados os seguros contratados junto à AECO, para escolha de 
continuidade ou cancelamento. O Presidente da AECO Paulo Costa 
e a diretora Jeane Kátia também estiveram presentes no local para 
prestar apoio aos associados.

Em fevereiro, a diretoria da AECO promoveu dois 
momentos especiais voltados para análise e melhorias 
do trabalho desenvolvido. O encontro entre as direto-

rias da Associação e do SINDÁGUA discutiu pontos específicos 
de benefícios e serviços de lazer oferecidos. Na oportunidade, 
o Presidente da AECO Paulo Costa e a diretora Jeane Kátia, 
receberam propostas para avançar a qualidade dos serviços 

prestados, reafirmando a parceria com o sindicato em prol do 
associado.

Em outra ocasião, o Presidente da AECO Paulo Costa e a 
diretora superintendente Maria de Lourdes Cerqueira, se 
reuniram com membros da empresa Barros e Associados 
(contabilidade da Associação) e o conselho fiscal para apro-
vação do balanço patrimonial da AECO, exercício 2015.

No sentido anti-horário: Willian Giovani (Barros e Associados), 
Reginaldo Vicente de Resende (membro do Conselho Fiscal 

da AECO), Maria de Lourdes Gomes Cerqueira, Geraldo Magela 
Moreira Calçado (Presidente do Conselho Fiscal da AECO), Paulo 

Costa, Adriene Rocha (Barros e Associados) e Flávio Salles (AECO). 

No sentido horário: Roberto de Oliveira Passos (Diretor de 
Base do SINDÁGUA), José Maria dos Santos (Presidente 

do SINDÁGUA), Renato Rodrigues de Oliveira (Diretor de 
Desenvolvimento Institucional do SINDÁGUA), Jeane Kátia Silva 

Ferreira (Diretora AECO), Paulo Jorge da Costa (Presidente AECO) 
e Gilberto dos Santos (Diretor de Base do SINDÁGUA).

Equipe da AECO presta apoio a 
associados que aderiram ao PDVI
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13/03/2016

07/05/2016

A definir

26/06/2016

Circuito das 
Estações - Outono

Night Run

Encontro Delas

Circuito das
Estações - Inverno

5k e 10k

5k e 10k

6k

5k e 10k
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Planejamento Financeiro para
a realização de sonhos

CAPA

Uma jovem se depara com 
uma blusa em uma vitrine: 
“Promoção: R$ 42”. Ela já 

possui muitas blusas, mas pensa: “É 
hora de aproveitar. Já que não tenho 
dinheiro para viajar, mereço pelo 
menos comprar uma roupa!”. É claro 
que ela não faz isso todos os dias, mas 
é provável que faça algo parecido - 
um almoço mais caro, um objeto - ao 
menos quatro vezes no mês. Isso re-
presenta um gasto de R$ 6 por dia. É 
pouco? Pode ser,  mas guardando este 
valor todos os dias, em um ano ela 
poderá fazer uma viagem. Em 10 anos, 
compra uma moto ou, em 20 anos, um 
apartamento. 

 O planejamento financeiro é como 
um investimento nos nossos sonhos. 
“O maior erro na administração das 
finanças é não pensar no futuro. Se a 
realização dos sonhos não é prioridade, 
é fácil imaginar que nunca será alcan-
çada”, explica o coach, administrador 

de empresas e psicólogo Moacyr Cas-
tellani. E completa: “Deixar de rea-
lizar algo que nos dê sentido e 
prazer gera angústia. Ficamos 
vazios quando vivemos ape-
nas submetidos à rotina. O 
pior é que, em longo prazo, 
esta frustração pode se 
tornar a síndrome do 
‘eu mereço’”.

Este círculo vicioso 
é o maior vilão do 
planejamento finan-
ceiro. O indivíduo gasta 
com mais do que pode, 
não consegue alcançar 
seus objetivos, se frustra e 
compensa a si mesmo com-
prando pequenas coisas, com 
a justificativa “já que não posso 
realizar meu sonho, ao menos mereço 
esta compra”. Assim, para começar 
um bom plano para o seu dinheiro, 
a primeira dica é: foco nos seus 

objetivos, nos seus desejos.
Tomada esta decisão, é hora de 

colocar tudo no papel. Suas receitas 
e despesas mensais e anuais. É ne-
cessário se lembrar de cada gasto, 
mesmo os pequenos ou esporádicos, 
como o IPVA, por exemplo. E também 
inclua os valores extras a receber, 
como o 13° salário. A partir daí, você 
terá uma visão global sobre a sua si-
tuação financeira e poderá avaliar se 
seu comportamento de gastos condiz 
com a sua receita.

Quando você tem o total controle 
do seu dinheiro, pode traçar um plano 
que seja viável para viver conforta-
velmente e poupar. Avalie todos os 
seus gastos, mantenha as despesas 
mensais essenciais e separe um valor 
fixo para as variáveis, como compras, 
lazer e supermercado. Ao final do 
mês, caso tenha se controlado bem, 
poderá até mesmo comprar aquela 
blusa, na promoção, sem prejudicar o 
seu planejamento.

Moacyr Castellani, coach de finanças pessoais
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Investimentos e                              
empréstimos

Após a situação cotidiana controlada, 
alguns recursos podem ajudar no 
planejamento financeiro. Os investi-
mentos, por exemplo, representam 
uma boa oportunidade para que o 
dinheiro renda enquanto você está 
poupando. “Atualmente as aplica-
ções em renda fixa e tesouro direto 
são mais vantajosos que a poupança, 
especialmente para os mais conserva-
dores. Para os investidores mais arro-
jados, talvez seja um bom momento 
de começar a investir em aplicações 
de renda variável, pois o mercado está 

favorável”, garante Moacyr Castellani.
Os empréstimos, caso apresentem 

boas condições, também podem ser 
ótimos aliados. “Esta solução é váli-
da em situações de emergência ou 
para investir na aquisição de recur-
sos, a fim de alavancar um projeto 
que trará um ganho suficiente para 
pagar o empréstimo e juros e gerar 
um retorno real”, explica. 

Neste caso, os associados da AECO 
possuem uma vantagem, 
pois a associação oferece 
empréstimos no valor de 
até dois salários base, com 
pagamento em até 24 ve-
zes por meio de descon-

to em folha. E excelentes taxas, se 
comparadas ao mercado. Qualquer 
associado efetivo, com mais de três 
meses de AECO, e sem pendências 
financeiras com a associação, pode 
fazer o requerimento.

CAPA

- Livre-se dos “recursos” que ajudam a gastar. Cancelar 
cartões de crédito, por exemplo, dificulta a compra em 
momentos de impulso evitando gastos desnecessários.

- Aproveite os benefícios de sua empresa. A AECO, além 
de oferecer descontos em diversas empresas e serviços por 
meio da COLMEIA (veja na página 08), distribui anualmente 
o Kit Escolar, que representa um importante reforço na renda 
familiar de associados com dependentes entre seis e 14 anos. 
Somente em 2016 foram disponibilizados 4.200 kits entre 
todo o estado de Minas Gerais.

- Dê nomes diferentes a cada uma de suas reservas. 
Se você sonha em adquirir um imóvel, abra uma conta 
investimento e chame-a de “compra do apartamento”, 
estipulando uma meta de valor. Isso vai te estimular a 
efetuar depósitos nesta conta, enxergando a proxi-
midade da realização do seu sonho.

Dicas para guardar seu dinheiro:
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A pós um ano de uma bem 
sucedida gestão na presidência 
da AECO, Paulo Jorge da Costa 

deixa o cargo em consequência da 
adesão ao PDVI (Programa de Des-
ligamento Voluntário Incentivado). 
Ainda que por pouco tempo, sua 
passagem marcou a Associação de 
forma muito positiva, pois foi eficaz 
nos principais pilares de uma boa 
gestão: redução de custos e melhoria 
na qualidade dos serviços prestados.

Sua experiência de 17 anos 
atuando no setor de licitações da 
COPASA foi fundamental para 
readequar o quadro de prestadores 
de serviços da AECO. “Mesmo não 
sendo uma regra da Associação, a 
primeira coisa que eu fiz foi rever 
todos os contratos, pois a maioria 
era muito antiga e já inadequa-
da. Abrimos concorrências, alguns 
prestadores de serviços foram 
mantidos, outros contratados. Com 
isso conhecemos as novidades do 
mercado e conseguimos preços 
melhores também”, conta.

Entre os destaques da atuação de 
Paulo Costa está a saúde financeira 
da AECO, que fecha o período com 
um balanço positivo e um lucro 
líquido superior aos anos anterio-
res, apesar da crise econômica do 
país. “Somente com a renovação 
dos contratos conseguimos uma 
economia de 564 mil reais. Terceiri-
zar o setor de contabilidade também 
foi um acerto. Ele estava descentra-
lizado, uma parte era feita dentro 
da AECO, outra fora. Fizemos uma 
licitação e o serviço ficou três vezes 
mais barato, além da qualidade ter 
melhorado muito”, explica. 

Com isso foi possível realizar as 
festas mais importantes do ano - Dia 
do Trabalhador e Dia das Crianças - 
com todos os custos por conta da 
AECO. “Geralmente a COPASA arca 
com a maior parte dos gastos, mas 
no ano de 2015 a diretoria estava 
com dificuldades, em contenção de 
despesas. Ainda assim conseguimos 
fazer sozinhos e foi um sucesso”, 
afirma Paulo. Esta parceria também 
marcou a trajetória de sua gestão.

“Andamos juntos sempre. Sem 
a COPASA não existe a AECO e 
estamos muito próximos, apoian-
do um ao outro. 
Outros parceiros 
também fizeram a 
diferença, como o 
Sindágua-MG, que 
nos traz notícias 
do interior, a cor-
retora LSM, que 
cuida de todos os 
nossos seguros, o 
Copass, a Unimed 
e Belo Dente, cui-
dando da saúde 
de nossos asso-
ciados, além dos prestadores 
de serviços, fundamentais para a 

AECO funcionar”, completa. 
Para a próxima gestão, Paulo 

espera que seja feito sempre o 
máximo para o 
associado. “Agora 
é a hora de tra-
zer novidades, o 
associado espera 
por isso. Gosta-
ria de fazer mais, 
mas saio feliz e 
satisfeito, princi-
palmente por toda 
a minha trajetória 
de mais de 40 anos 
de COPASA. Espe-
ro que o próximo 

Presidente faça ainda melhor”, 
finaliza.

Paulo Costa encerra gestão como 
Presidente da AECO

iNSTiTuCiONAL

Paulo Costa, Presidente da AECO

“SAiO FeLiz e SATiSFeiTO, 
PRiNCiPALMeNTe POR 

TODA A MiNhA TRAJeTóRiA 
De MAiS De 40 ANOS De 
COPASA. eSPeRO que O 

PRóXiMO PReSiDeNTe FAçA 
AiNDA MeLhOR.”
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A partir deste ano todos os 
dependentes legais dos 
associados da Associação de 

Empregados da COPASA - cônjuges 
e filhos de sete a 21 anos completos 
- terão em mãos o novo cartão de 
identificação AECO. O recurso visa 
facilitar o acesso dos dependentes 
aos benefícios oferecidos pela 
associação, com mais tranquilidade 
e autonomia. 

Todo dependente terá seu cartão 
próprio, nominal, com código de 
barras e validade, além de conter 
o nome do associado titular. Isso 

permitirá que ele tenha acesso 
aos clubes recreativos AECO, bem 
como à COLMEIA, nossa rede de 
parceiros exclusiva, que dá 
descontos em serviços prestados 
por empresas dos mais variados 
setores, desde instituições de 
ensino, até agências de turismo.

“Até então, para obter o cartão 
da AECO, o dependente tinha que 
fazer uma solicitação. Com o 
passar dos anos,  foi ficando 
inviável manter este sistema, pois 
estávamos perdendo o controle 
em relação aos dependentes. Com 

o novo cartão, moderno e identifi-
cado, ele tem mais facilidade para 
usufruir das nossas vantagens e 
nós teremos um controle maior 
dos serviços que são utilizados, 
até para podermos melhorá-los”, 
explica o Presidente da AECO, 
Paulo Jorge da Costa.

Os dependentes de associados 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte já receberam o seu novo 
cartão e os dependentes do inte-
rior do estado começarão a receber 
em breve. 

Novo cartão de 
identificação AECO

NOvO CARTãO

Novos cartões de identificação AECO
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telefone: (31) 2519-6900 
R. Goitacazes, 333, Centro.
www.saojoseviagens.com.br

NOvOs CLUBEs CONvENIADOs

Para mais informações fale na 
AECO, no telefone 3250-2293 
(Marinalva).

MUTUM

AABB

telefones: (33) 98427-7999 - 
falar com Márcia. 
Rodovia MG 108, Km 2 – Vila 
Norberto
mutum@aabb.com.br

SÃO FRANCISCO

AABB

telefone: (38) 3631-1461 
Av. Brasília de Minas S/Nº - Sa-
grada Família

RIO CASCA

Sociedade Esportiva Riocasquense

telefone: (31) 3871-1742 – falar 
com rita.
Rua José Piuzana, 615 – Bairro 
das Graças
serriocasca@gmail.com

41% de desconto na mensalidade do 
plano anual ouro, que dá direito a todas 
as atividades da academia.

telefone: (31) 3243-5333
Av. Prudente de Morais, 756 – Santo 
Antônio
www.mestreli.com.br

ACADEMIA PERFIL SPORT CENTER
Isenção na taxa de inscrição e descontos 
a partir de 10%.

telefone: (31) 3542-0032
Rodovia MG 30, KM 18, nº 876 – Ouro 
Velho

esCola De iDiomas

BLUE BELL IDIOMAS
De 10 a 25% de desconto para cursos 
de inglês.

telefones: (31) 3221-4634 ou 
(31)3234-6024 
R. São Domingos do Prata, 390 – São 
Pedro 

turismo

SÃO JOSÉ VIAGENS

10% de desconto para pagamento à 
vista e 7% para pagamento parcelado 
em pacotes de viagem rodoviários.

Acompanhe as novidades em                           
www.aeco.com.br/colmeia

Indique estabelecimentos de sua cidade 
pelo e-mail aeco@copasa.com.br

COLMeiA

DIvErsAs LOCALIDADEs

eDuCação

REDE BATISTA DE EDUCAÇÃO
Descontos de 5% a 10%: 

- Colégio Batista Mineiro.         
Unidades: Uberlândia, Belo Hori-
zonte, Betim e Ouro Branco. 

- Cursos de Graduação da Facul-
dade Batista de Minas Gerais.

- Cursos de Pós-Graduação 
da Faculdade Batista de Minas 
Gerais.

- Escola Batista de Idiomas.

Universidade Unincor
30% de desconto nas mensalida-
des (exceto para o curso de Me-
dicina), para as unidades de Belo 
Horizonte, Betim, Pará de Minas e 
Três Corações.
www.unincor.com.br

BELO hOrIzONtE

  aCaDemia

AMA ACADEMIA

veja os novos
convênios do período


