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Notas

iNSTiTuCiONAL

Participo da história da AECO 

desde 1977. Para mim é uma 

grande satisfação assumir a pre-

sidência, pois acompanhei diver-

sas fases da Associação e quero 

sempre o melhor para os empre-

gados da COPASA. 

Nosso país vem passando por 

um momento difícil, de instabili-

dade política e econômica. En-

tão, para 2016, nossa missão é 

fazer o máximo para que haja o 

menor impacto possível na As-

sociação. Estamos trabalhando 

para reduzir custos sem deixar a 

qualidade cair. Queremos man-

ter os benefícios oferecidos, que 

foram conquistados com muito 

trabalho e dedicação. 

Nesta edição do Jornal da AECO, 

vocês vão conferir como foi a tra-

dicional Festa do Trabalhador na 

capital e no interior. Este é um 

exemplo de que, mesmo com me-

nos recursos, podemos fazer um 

evento simples e farto, com muita 

diversão a todos. 

Vamos falar também da Sema-

na do Desapego e de esportes. 

Na página 3, conto um pouco da 

minha trajetória na AECO, os de-

safios e planos para esta nova 

gestão. Meu maior desejo é que 

o Brasil se estabilize para que te-

nhamos segurança para continuar 

realizando um excelente trabalho 

na Associação, com muitas vanta-

gens e benefícios aos emprega-

dos, como sempre foi.

Desafios e expectativas
da nova gestão

Forte abraço a todos. 
José Marcionílio Soares Miranda

Presidente da AECO

eXPeDieNTe

JornaliSta reSponSável: Mayra Lopes - 12354/MG

CoMuniCação aeCo:  
Jornalista: Sílvia Rocha Borela Espeschit   
e-mail: silvia.aeco@hotmail.com  
estagiária: Loren Rates Fidelis

telefone Da aeCo: (31) 3250-1100

DiagraMação: Alexandre Pio

reDação, eDição e reviSão: 

Doizum Comunicações - www.doizum.com

iMpreSSão: Gráfica Formato

tirageM: 6.000 exemplares

  PROTeÇÃO PARA A FAmÍLiA
Você sabia que o Seguro de Vida protege 

seus recursos financeiros contra as incerte-
zas da vida?  Você alguma vez parou para 
pensar nessas questões: o que eu gostaria 
de deixar para minha família caso eu viva 
por menos tempo que o esperado? Como 
pagariam as dívidas e contas do dia-a-dia? 
E as despesas imediatas decorrentes do fa-
lecimento como funeral, jazigo, inventário e 
outras mais? 

O Seguro de Vida pode ajudar a sua família 
a viver de forma tranquila e independente, 
se você não estiver mais aqui. 

NÃO FIQUE DESPROTEGIDO
A AECO por meio da LSM Corretora oferece 

seguros com condições especiais, que pode-
rão ser estendidos a alguns familiares. Saiba 
mais e consulte todas as condições de con-
tratação pelos telefones: (31) 3250-2284 ou 
3250-1744.

 SemANA DO DeSAPeGO BATe 
    ReCORDe

Acaba de acontecer mais uma edição da 
tradicional Semana do Desapego, promovi-
da pelo Programa Ambientação da COPASA 
em parceria com a AECO. A feira, realizada 
em junho, teve grande sucesso na Regional, 
DTAX (Araxá) e no DTCV (Curvelo). Juntos, os 
três locais somaram quase 2.000 itens do-
ados, entre roupas, bolsas, sapatos, livros, 
utensílios domésticos e muito mais. Os arti-
gos restantes após a semana de trocas foram 
doados para instituições e projetos sociais.

“PARA mim é 
umA GRANDe 
SATiSFAÇÃO 
ASSumiR A 

PReSiDêNCiA”
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Dono de uma trajetória contí-
nua e ascendente na COPASA, 
José Marcionílio Soares Miran-

da assumiu a Presidência da AECO 
em março de 2016. Com 39 anos de 
casa, sua história se confunde com a 
da própria Associação, já que esteve 
presente desde 1977. “Comecei na 
recém-criada, na época, Seção de 
Benefícios, que cuidava do social, do 
lazer e da recreação”, conta.

Foi técnico neste setor até 1985, 
quando foi transferido (processo seleti-
vo) para a auditoria interna. Cinco anos 
depois, em 1990, voltou para o setor de 
Benefícios, no qual foi Gerente e Dire-
tor-Superintende durante 17 anos. 

“Em 2006, a COPASA entrou para 
a bolsa de valores, o que a impos-
sibilitou de continuar repassando à 
AECO a doação de mesmo valor das 
mensalidades dos associados. Hou-
ve a necessidade de reajustar os 
valores para que a Associação con-
tinuasse a oferecer os programas 

de benefícios com a qualidade que 
sempre ofereceu. Isso foi uma gran-
de transformação”, conta.

Todos esses anos trabalhando 
dentro da AECO e participando de 
diversos momentos decisivos fazem 
com que Marcionílio tenha uma base 

sólida para estruturar sua atual ges-
tão. “Assumi a presidência no dia 
1° de março, ainda é recente. Mas 
como minha formação é em con-
tabilidade, estou utilizando mi-
nha experiência para atualizar os 

controles financeiros, apurando e 
colocando em dia a atual situação 
da casa. Nesse primeiro trimestre 
estou cuidando deste planeja-
mento”, afirma.

Para seu mandato, o atual Presi-
dente pretende trazer estabilidade 
para que a AECO passe pela crise 
financeira e política do país sem 
sofrer grandes consequências.

“Nos últimos anos tivemos mui-
tas melhorias, com novos benefí-
cios como, por exemplo, o Kit Es-
colar, que oferta um bom reforço 
na renda dos trabalhadores de me-
nor renda. Nosso esforço será o de 
manter os benefícios que sempre 
foram oferecidos. Até agora te-
mos tido sucesso neste objetivo. 
Para 2016 estamos com recursos 
reduzidos, mas a minha expecta-
tiva é de que o cenário geral do 
Brasil se estabilize, para que isso 
reflita positivamente para nossa 
Associação”, finaliza.

Marcionílio Soares Miranda assume a 
presidência da aeCo

Marcionílio Miranda , Presidente da AECO

NOSSO eSFORÇO SeRÁ O 
De mANTeR OS BeNeFÍCiOS 

que SemPRe FORAm 
OFeReCiDOS. ATé AGORA 

TemOS TiDO SuCeSSO 
NeSTe OBJeTivO. 
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Coreolano Dias Gomes e família

Miguel Batista e Família

festa do trabalhador 2016 
reúne associados da aeCo 
com diversão e fartura

CAPA

Quando o feriado do Dia do 
Trabalhador – dia 1° de maio 
– se aproxima, os emprega-

dos da COPASA já esperam pela 
tradicional Festa do Trabalhador, 
promovida pela AECO em parceria 
com a COPASA. Em 2016 não foi 
diferente. Logo de manhã, o Clube 
Recreativo AECO já estava cheio de 
famílias que compareceram para 
aproveitar a festa em um bonito do-
mingo de sol.

Simplicidade, fartura e confrater-
nização foram as palavras mais fala-
das sobre o evento. “Foi tranquilo e 
bonito. Mesmo com recursos redu-
zidos, devido à crise econômica do 
país, precisamos fazer algo pra ali-
viar o trabalhador. Fazemos o pos-
sível para que esse desgaste seja 
menor. Procuramos reduzir custos, 
mantendo a qualidade. E percebe-
mos que é possível fazer uma fes-
ta com grande fartura. Recebemos 
muitos cumprimentos, o que é mo-
tivo de grande alegria e satisfação”, 
contou José Marcionílio Soares Mi-

randa, Presidente da Associação. 
O som de duas bandas garantiu 

animação ao público. O Trio MPB 
abriu a programação, com canções 
da Bossa Nova e sucessos da músi-
ca brasileira. Em seguida, o grupo 
Lombinho com Cachaça subiu ao 
palco com muito arrocha e serta-
nejo universitário, levando diver-
são a todos. “O que eu mais gosto 
dessa festa é a música, os grupos 
são ótimos. Trabalho há cinco anos 
na COPASA e sempre venho, desde 
quando entrei na empresa. Minha 
família gosta e os meninos se di-
vertem aqui no clube”, elogia Mi-
guel Batista, da DVRV – Nova Lima. 

Entre os presentes estava o Pre-
sidente do SINDÁGUA, José Maria 
dos Santos, que ressaltou o poder 
de agregar da Festa do Trabalha-
dor. “Essa festa é tradicional para 
todos os trabalhadores da COPA-
SA. A cada ano ela está mais fami-
liar, mais inovadora. O SINDÁGUA 
e a AECO têm interesse cada vez 
mais em aperfeiçoar e até discutir 

sua relação para ficarem mais pró-
ximos aos trabalhadores, esse é o 
nosso desafio”, comentou.

Crianças, jovens e adultos parti-
cipam da festa e se divertem jun-
tos. Com 32 anos de COPASA, o 
aposentado Coreolano Dias Gomes 
é presença garantida e a família 
cresceu participando da come-
moração. “Trabalhei na divisão de 
transportes e depois passei pela 
área operacional. Aposentei em 
2005 e venho nessa festa até hoje, 
eu vinha antigamente com a minha 
filha pequena e hoje ela veio com 
o marido e minha netinha”, contou.

Patrícia Leão Ferreira, chefe 
do gabinete da Presidência, foi 
representando a Presidente da 
COPASA, Sinara Inácio Meireles 
Chenna, que não pode compare-
cer. “Achei a festa organizada, o 
palco em cima ficou mais acon-
chegante, as atrações foram mui-
to bacanas. Tenho 32 anos de CO-
PASA e acho muito importante a 
valorização do trabalhador”. 

Representantes da AECO, COPASA e SINDÁGUA
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Sorteio de prêmios 
Entre as atrações mais aguardadas 

da Festa do Trabalhador está o sor-
teio de prêmios, que é dividido em 
duas categorias: uma moto Suzuki 
e uma TV 40 polegadas doada pela 
LSM CORRETORA para os presentes 
na festa, e moto Suzuki e uma TV de 
48 polegadas, doada pelo SINDÁ-
GUA para todos os empregados da 
COPASA, independente da presença 
no evento. 

Carlos Alberto de Jesus (SPPR/
DVMO) foi o sorteado da primeira 
moto. Ele frequenta a confrater-
nização há 26 anos e nunca havia 
ganhado um prêmio. “Este ano brin-
quei com meus companheiros que 
se não ganhasse eu não viria mais. 
E ganhei, estou muito feliz. Agora 
farei questão de vir até me aposen-
tar”, revela. O ganhador da TV, Car-
los Alberto da Silva (SPCO/DTBD) 
tem o mesmo nome “Carlos”, mas 
a história é diferente. “Eu trabalho 
na COPASA há 18 anos e é a primei-
ra vez que eu venho na festa. Tive 
sorte de principiante. Gostei muito 
e agora vou vir sempre”, disse.

Quem não pode comparecer tam-

bém é prestigiado, afi-
nal a festa é para todos 
os trabalhadores. Cley-
doson Carmo (DVEB/
EBPR) tinha um motivo 
para não ir, era seu ani-
versário. Ainda assim, 
foi sorteado e ganhou 
uma moto. “Recebo 
muitas pessoas, então 
acabo não conseguin-
do ir. Mas este ano 
ganhei um presente à 
distância, foi ótimo. Essas inicia-
tivas nos fazem ter satisfação em 
trabalhar na COPASA”, comemorou.

Eliel Viana Ramos (DTVA/VAAR) 
mora em Araponga e também não 
conseguiu comparecer à festa. Mas 
seu santo é forte e a TV, oferecida 
pelo SINDÁGUA, foi até ele. “Sempre 
ouço falar muito bem do evento. Fi-
quei surpreso ao saber que, mesmo 
sem estar presente, eu havia sido 
sorteado. Gostei demais, já recebi a 
TV e estou muito satisfeito”.

A Festa do Trabalhador só é pos-
sível devido a esforços conjuntos e 
comparecimento de muitos funcio-
nários. “A festa é organizada com 
muito carinho pela equipe da AECO, 

sendo fundamental contar também 
com o apoio da COPASA e do SINDÁ-
GUA como parceiros. É um dia mar-
cado por muita alegria, brincadeiras 
e principalmente pelo reencontro 
da família copasiana. Essa é uma co-
memoração muito importante e os 
empregados merecem, por todo su-
cesso de seus resultados”, comenta 
Jeane Kátia Silva Ferreira.

“O evento é importante, é um 
dia simbólico para o trabalhador e 
a AECO está fazendo um trabalho 
brilhante. Foi organizado, animado 
e é um momento de integração dos 
empregados da COPASA”, finaliza 
Francisco Eduardo de Queiroz Can-
çado, Diretor de Gestão Corporativa 
da COPASA.

Sorteio de Prêmios

CAPA

O INTERIOR NÃO FICOU DE FORA DAS 
COmEmORAçõES DE 1º DE mAIO.
veja fotos de algumas festas do trabalhador realizadas por todo estado.
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DTDT (Diamantina) DTLP (Leopoldina) DTVA (Ipatinga)

DTJS DTUA (Ubá)
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válido somente no ato da matrícula.
Belo Horizonte – MG 
telefone: (31) 3272-3221

SOS COMPUTADORES 
30% em todos os pacotes de treinamen-
tos, para pagamento parcelado, e 40%, 
se à vista. Exceto em campanhas promo-
cionais e alunos bolsistas e/ou ativos.
Varginha – MG 
telefone: (35) 3214-1500

ESCOLA TÉCNICA JK – REDE DE 
ENSINO DOCTUM
Descontos de 10% a 50% .
Educação básica (fundamental II, médio).
Cursos Técnicos e Graduação.
Estado de Minas Gerais
telefone: 0800 033 1100

ESCOLA TÉCNICA CONHECER
50% de desconto nas mensalidades 
dos cursos técnicos.
Belo Horizonte
telefone: (31) 3222-9330

CENTRO DE ENSINO GRAU TÉCNICO
40% desconto na matrícula
20% nas mensalidades.
Centro – BH/MG
telefone: (31) 2536-2280
www.grautecnico.com.br

MÚSiCa

IBRAIM NETO
20% sobre mensalidade do curso parti-
cular de saxofone e de Teoria Musical.
telefones: (31) 3222 9117 ou (31) 
99950 2010

  enSino

NEWTON PAIVA
Desconto de 10% nas parcelas dos 
cursos de Graduação.
Desconto de 17% sobre o valor das 
parcelas dos cursos de Pós-graduação.
telefone: (31) 3516-2327 

FACULDADE KENNEDY
30% de desconto na mensalidade e 
matrícula.
Bairro São João Batista
telefone: (31) 3408-2350

UNINCOR
30% de desconto na mensalidade, 
(exceto para o curso de medicina) nos 
Campus de Belo Horizonte, Betim, Pará 
de Minas e Três Corações.
telefone: (31) 3239-1276

SOS COMPUTADORES 
15% a 50% de desconto sobre o preço 
total do curso escolhido, válido sob tabe-
la balcão praticada na Unidade. Desconto 

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

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

DiverSaS loCaliDaDeS

turiSMo

VERT HOTEIS
10% de desconto na diária do dia. 
Ao reservar por meio do site ou pelo 
telefone, utilizar o código AECOVERT.
telefone: (31) 3517-1813 
www.verthoteis.com.br

VIAGENS PLUS 
Desconto de 3% a 10% de acordo 
com o tipo de operação do produto.
Transfer executivo gratuito de BH ao 
aeroporto Confins ou Pampulha, nas 
compras de pacotes aéreo (mínimo 
de dois passageiros).
Lourdes - BH/MG
telefone: (31) 3646-9444 

 infantil

BABOO KIDS
10% de desconto sobre todos os 
produtos da loja, exceto promoção.
telefone: (31) 98450-7749
www.babookids.com.br

veja os novos
convênios do período
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viaje pelo 
brasil 
com a cvc.
vale muito
e custa pouco. lourdes

Avenida do Contorno, 7428

(31)  3586-6711
Prezado cliente: Preço por pessoa em apartamento duplo com saída 
de Belo Horizonte. Preços, datas de saída e condições de pagamento 
sujeitos a reajuste e disponibilidade. Condições de pagamento com 
parcelamento: 10x sem juros na folha de pagamento. Sujeito a aprovação 
de crédito. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão 
incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Todos os valores dos pacotes CVC são publicados já incluindo 
taxa de serviço, ISS e todos os outros impostos governamentais. 

bahia
com a cvc
porto seguro
Destino com saídas diárias. pacote 
de 8 dias incluindo: passagem aérea 
voando FlYWaYs, traslados, 7 diárias  de 
hospedagem com café da manhã no Hotel 
casablanca e passeio pela cidade.

À vista R$ 830 
ou 10x sem juros 83 reais na 

folha de pagamento.
Preço publicado válido para saída 07/agosto.

  Buffet

BUFFET CÉLIA SOUTTO MAYOR
10% de desconto. 
Belo Horizonte – MG 
telefone: (31) 3526-3161
www.souttomayorevoce.com.br

auto-eSCola

CLINICAR 
Tratamento psicológico com aulas 
práticas de direção.
Entrevista gratuita e 10% desconto 
no pacote de 10 aulas.
Centro – BH/MG
telefone: (31) 2551-7370 
www.clinicarbh.com.br 

adultos, Teens, Kids e Tots. Válido 
para as unidades Eldorado, Centro de 
Contagem, Buritis, Ouro Preto, Coração 
Eucarístico  e Uberlândia.
telefone: (31) 2537-5810

aCaDeMia 

ACADEMIA ESPAÇO CORPORE
Musculação + ginástica R$ 79,00.
Isenção de matrícula.
Varginha - MG
telefone: (35) 3222-9799

 veÍCuloS 

FORLAN FORD 
Veículos zero km com descontos.
Veja tabela no nosso site:
www.aeco.com.br
Belo Horizonte – MG
telefone: (31) 4009-4031 – falar com 
arla.

 eSColaS De iDioMaS

INTERNATIONAL LANGUAGE
17% de desconto nas mensalidades.
Montes Claros - MG
telefone: (38) 3221-3564 

ESCOLA DE IDIOMAS REVOLUTION
15% de desconto no valor do curso 
adulto e infantil .
Conselheiro Lafaiete - MG
telefone: (31) 3761 3657

NUMBER ONE 
20% de desconto sobre valor de ta-
bela cobrado à época da efetivação 
da negociação com o associado.
Bairro Santo Antônio – BH/MG
telefone: (31) 3347-6963

WIZARD
33% de desconto na taxa de 
matrícula e 56% em cada parcela 
do curso anual Class ou Flex para 
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patrocinados no pódio 

Começa o 
campeonato 
de futebol 

• Em abril, o judoca patrocinado pela 
AECO Douglas Ventura Amaral levou meda-
lha de prata para casa pelo Campeonato Mi-
neiro sub 21 de Judô Júnior. Essa vitória re-
presentou grande superação para Douglas, 
que competiu com uma contusão no ombro 
esquerdo. No momento, o atleta está em 
tratamento e fica afastado dos tatames até 
que possa recuperar-se da lesão.

• O primeiro semestre de 2016 foi agitado 
para o patrocinado no ciclismo Alessan-
dro Perdigão (DVUT). Foram várias com-
petições, passando por cidades mineiras 
como Curvelo, Mariana, Santa dos Montes, 
Sabará e Ouro Preto. Destaque para a 1ª 
etapa da Copa Grande Sertão em Curvelo, 
na qual conquistou o vice-campeonato na 
categoria Sub-55.

• Selvio Silva (DTSS) é o mais novo mem-
bro da equipe de ciclismo da AECO. Já como 
patrocinado, o atleta disputou em junho a 
3ª etapa do GP Ravelli de Mountain Bike, 
em Lambari-MG. O ciclista finalizou a com-
petição, uma das maiores do Brasil, em 4º 
lugar pela categoria Sub 40 Pro.

Abola já está rolando no gramado do Clube Recre-
ativo da AECO, sempre aos sábados, pela 22ª edi-
ção do Campeonato de Futebol de Campo. Neste 

ano, são 17 equipes inscritas no torneio. Competem 
pela série A os times: Mocambeiro, + Copasa, Mevens, 
Cidade Nova, Cercadinho, Miramar, Santa Luzia & Cia, 
Manchester Leste e 5.S. Já na categoria Sênior os times 
são: Betinaço, Warriors, Discon Lafaiete, Cercadinho B, 
Miramar B, Santará Santa Luzia Forever, Unidos do DTIB 
e Macrooperação. Acompanhe em www.aeco.com.br as 
últimas notícias e classificação geral da competição.

 Selvio Silva
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