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                           RESPONSÁVEL

 A melhor mensagem de Natal é aquela que 
sai em silêncio de nossos corações e aquece com 
ternura os corações daqueles que nos 
acompanham em nossa caminhada pela vida.

 Que este Natal seja um momento especial, 
em que Jesus esteja presente em nossas vidas. 
Que as palavras pronunciadas por Ele possam 
encontrar lugar em nossos corações, para 
podermos semear a paz, viver o amor e encontrar 
o sentido do verdadeiro Natal. 

 Nossa felicidade depende da felicidade 
que tenhamos proporcionado a outros e do valor 
daquilo que outros fizeram por nós.

 Desejamos que neste Natal a luz que guia 
o mundo possa também clarear os nossos 
sonhos, renovando a esperança de Ano Novo 
próspero e feliz. 

 É maravilhoso ter alguém para lembrar na 
festa do Natal e poder compartilhar alegres 
momentos. Que este Natal seja de muita paz, 
saúde e felicidade.

 No Natal o que realmente importa são os 
sentimentos que brotam no coração de cada um e 
entre esses sentimentos está a nossa amizade.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!

MENSAGEM
 

DE FINAL DE ANO
 

DA COPETRO

A partir de 01/12/2019 a COPETRO, com o objetivo de oferecer alternativas de crédito em 

período de sobrecarga financeira, disponibilizará a modalidade de empréstimo SAZONAL, para 

os tributos de IPVA, IPTU e MATRÍCULAS ESCOLARES, sendo que os comprovantes deverão 

estar em nome do associado ou parentes em 1º grau, como filho(a) ou cônjuge e cujas 

diretrizes serão as seguintes: não serão necessários avalistas, taxa de 1,25% e prazo de 

pagamento em 6 parcelas mensais.

EMPRÉSTIMO SAZONAL

http://faleconosco@copetro.org.br
http://faleconosco@copetro.org.br
http://faleconosco@copetro.org.br
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EXPEDIENTE

 Informativo da COPETRO

   Av. Paraná, 485 - 5º andar - Centro -   CEP 30120.020 - Belo Horizonte - MG
Telefones: (31)3201.4412 - 3201.4112 - 3889-7766 - OUVIDORIA: 3889.7755 

 Site: www.copetro.org.br; e-mail: copetro@copetro.org.br; jornal@copetro.org.br

 Diretoria Executiva: Presidente:  Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua; Diretor Administrativo:  Milton Igino de Oliveira
   Diretor Financeiro: Eustáquio Tadeu Noronha

Conselheiros: Nicolino Milanez, Márcio Gonzaga Lélis; Suplente: Vânia Lúcia da Rocha (suplente)
Conselho Fiscal: Presidente - Selma de Fátima Pereira; Efetivos - Martinho Oliveira Linhares e Eduardo Gomes Barreto;

 Suplentes: Wilson Luiz Alves, Orlando Carlos e Maria Edna Vieira.
Coordenação Editorial:  Diretoria Executiva, Nicolino Milanez e José Renato da Silva (MG-2223-JP)

Atualização cadastral

 Conforme exigência do Banco Central do Brasil S/A, todas as empresas de crédito devem manter 
atualizados, anualmente, os cadastros dos seus associados e/ou clientes, portanto favor enviar à 
COPETRO (copetro@copetro.org.br) os documentos abaixo relacionados:

Comprovante de Endereço; Contracheque atual; Declaração Imposto de Renda completa.

Alteração de taxas para empréstimos normais

Consoante os princípios cooperativos e a visão da atual gestão de que nossa cooperativa não pode 
visar lucro, a Diretoria Executiva, com a anuência do Conselho de Administração, considerando o ônus 
que advirá com o compromisso de equacionamento do Plano Petros deliberou que:- A partir de janeiro 

de 2020, os empréstimos normais deverão seguir as seguintes diretrizes:

 
 A data comemorativa, sempre na terceira quinta-
feira do mês de outubro, foi instituída há mais de 70 anos 
para relembrar a trajetória e as conquistas das 
cooperativas do ramo e promover a essência do poder 
transformador de realidades que o modelo cooperativista 
confere ao sistema financeiro. 
 Com um conjunto de produtos e serviços 
atraentes e preços e taxas competitivos, as cooperativas 
de crédito vem conquistando, cada dia mais, adeptos e se 
destacando com números mais expressivos, ano após 
ano, em todo o mundo. 
 Por isso, o cooperativismo de crédito está cada 

vez mais em destaque no Sistema Financeiro Nacional, 
devido às suas características de um atendimento 
personalizado, democrático e próximo com os 
cooperados. 
 Em Minas Geras existem, atualmente, 184 
cooperativas de crédito, presentes em 449 cidade do 
Estado. Elas englobam, ao todo, 1,3 milhão de 
cooperados e são responsáveis por gerar mais de 11 mil 
empregos e movimentar R$ 21,4 bilhões ao ano.
 As cooperativas de crédito foram responsáveis 
por 40% de toda a movimentação do cooperativismo 
mineiro em 2018. Na movimentação econômica, o 
crescimento foi de 73,2% nos últimos cinco anos.
 As cooperativas diferem das demais instituições 
financeiras por sua atuação com foco na pessoa, no 
cooperado, que é também dono do negócio, dividindo os 
resultados positivos. A  importância das cooperativas tem 
um diferencial, tendo em vista que em muitos municípios  
elas são as únicas a atuarem, levando mais economia 
para a população local.
 Atualmente, o Brasil tem 909 cooperativas de 
crédito, que contam com 9,8 milhões de cooperados, 
empregam mais de 67 mil pessoas e movimentaram R$ 
190,4 bilhões em 2018, mais de R$ 124 bilhões, aumento 
de 18,6% em relação a dezembro de 2017.

Dia Internacional das Cooperativas de Crédito foi celebrado em 17 de outubro

P razo Ju ros 

1  a  12  pa rce las 1 ,50%  +  TR 

13  a  48 pa rce las 1 ,75%  +  TR 

49  a  80 pa rce las 2 ,00%  +  TR 
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A gente sabe que não está fácil para ninguém, né? O 
fim de ano vai se aproximando e os gastos parecem 
aumentar. O verão está aí e com isso a conta de luz 
aumenta, aquelas lembrancinhas para as crianças 
podem pesar no bolso… 

Não dá pra gastar muito fazendo uma ceia de Natal 
super-farta. Mas dá para fazer uma igualmente 
deliciosa e criativa refeição para saborear com a 
família! Veja algumas  ideias de como fazer uma ceia 
de Natal barata e deliciosa. Veja a seguir as sugestões 
que apresentamos: 

Frango recheado com farofa
As carnes típicas do Natal, como o chester e peru, 
costumam ter um preço mais salgado. Por que não 
fazer, então, um delicioso e suculento frango recheado 
com farofa? A gente tem certeza de que vai ser 
sucesso na sua ceia! Pocure uma receita fácil de 
frango recheado com farofa. Outra ideia é fazer 
rocambole de frango recheado e inovar ainda mais na 
sua ceia.

Falsa bacalhoada
Sabia que com filé de merluza ou outro peixe de sua 
preferência dá para fazer uma deliciosa falsa 
bacalhoada? O bacalhau pode ser um pouco salgado 
(no sabor e no bolso), então, que tal fazer essa receita? 
Uma bacolhoada com filé de merluza no lugar do 
bacalhau... Simples, não?

Salada de maionese
A salada de maionese é um ótimo acompanhamento! 
Feita com batata, cenoura, milho e outros ingredientes, 
ela vai fazer sucesso na ceia. Se for preciso, confira 
alguma receita saborosa de salada de maionese 
básica e simples e decore com alface e outras 
verduras, usando sua criatividade.

Arroz colorido
Vamos dar uma cara de festa para o arroz! Acrescente 
ingredientes ao arroz do dia a dia e deixe-o cheio de 
sabor! É muito fácil descobrir uma receita especial de 
arroz colorido, usando principalmente a sua 
criatividade e bom gosto. Vamos chamá-lo de arroz 
natalino.

Pavê simples e delicioso
Não pode faltar a sobremesa, não é? A parte mais 
esperada por muitos! O pavê é aquele tipo de receita 
certeira: todo mundo gosta! Duas opções de pavê que 
vão ser sucesso na sua família e no seu bolso: pavê 
simples de biscoito maisena e pavê simples de 
chocolate.

Rabanada
Não pode faltar essa receita típica do Natal! Uma 
receita simples, deliciosa e amada por todos! Confira 
as receitas de rabanada que pode ser frita ou assada.  
E não se esqueça de conferir dicas para que sua  
rabanada fique sequinha.

Gelado de abacaxi
Dezembro: aquele calorão no Brasil todo! Uma boa 
ideia é fazer uma sobremesa refrescante, como o 
gelado de abacaxi. Para fazê-lo, você precisa de 1 
abacaxi, açúcar, água, creme de leite, leite 
condensado e gelatina. Confira as medidas em 
receitas da Internet ou use sua criatividade. Faça esse 
gelado de abacaxi na sua ceia barata  de Natal!

Gelatina recheada
Ainda pensando no calorão que faz em dezembro, que 
tal apostar em mais uma receita gelada e econômica? 
A gelatina recheada tem ingredientes simples e é uma 
sobremesa linda que faz sucesso entre os adultos e a 
criançada. Além disso, você pode usar a gelatina do 
sabor de sua preferência. 

CEIA DE NATAL BARATA: SIMPLES, DELICIOSA E ECONÔMICA

Economia e sabor: veja como fazer essa ceia de Natal barata e muito deliciosa!
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 No dia 26 de agosto do corrente ano, a 
COPETRO completou 49 anos de existência.. 
Uma visão extraordinária de seus fundadores, em 
1970, apoiados pela Diretoria e membros do 
Sindipetro-MG, possibilitou a criação de nossa 
Cooperativa. 
 Passou por situações difíceis, chegando a 
comprometer a sua própria continuidade.  
 Entretanto, graças a um grupo de pessoas 
responsáveis e, principalmente, engajados nos 
propósitos de seus fundadores, com denodo, 
inteligência e muita abnegação, conseguiu 

supe ra r  t odas  as  d i ficu ldades ,  dando 
continuidade aos sonhos dos pioneiros.
 Hoje, a COPETRO, apresenta resultados 
positivos crescentes. A atual Diretoria está 
comprometida com os resultados e com a 
expectativa dos associados, atendendo-os em 
suas necessidades de empréstimo, com juros 
baixos e condições muito favoráveis. 
 Em todas as prestações de contas, 
realizadas anualmente pelas Assembléias 
Ordinárias, geralmente no mês de março, os 
resultados são aprovados, sempre com 
testemunhos dos associados presentes, 
reconhecendo a transparência e competência 
com que a Diretoria vem conduzindo a 
COPETRO. 
 A Diretoria e seus Conselhos agradecem a 
confiança de todos, se comprometendo a 
continuar seu trabalho nesta linha, para o 
crescimento de nossa Cooperativa e satisfação 
de seus associados. 

Copetro completou 49 anos

 

 Em 1823, o escritor inglês Clement Moore 
escreveu o poema “Uma visita de São Nicolau”, 
imaginando que Papai Noel cruzava os céus num 
trenó levado por pelo menos 9 renas – O nome das 
renas, em inglês são: Rudolph, Dasher, Dancer, 
Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen, e em 
português são: Rodolfo, Corredora, Dançarina, 
Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e 
Relâmpago.

 Também se deve aos norte-americanos a atual 
imagem de Papai Noel. A Coca-Cola, numa campanha 
publicitária em 1931 mostrou o Papai Noel com o 
mesmo figurino criado pelo cartunista Thomas Nast, 

que também eram as cores do refrigerante. A 
campanha publicitária foi um grande sucesso, 
ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel 
pelo mundo.

 Nos dias de hoje, a história conta que Papai 
Noel vive no Pólo Norte acompanhado da senhora 
Noel e de um grupo de duendes que são os 
encarregados de fabricar os brinquedos desejados 
pelas crianças do mundo todo. 

 Quando chega a noite do dia 24 de dezembro, 
Papai Noel coloca todos os presentes em um saco e 
percorre o mundo deixando os presentes das crianças 
embaixo da árvore de Natal.

Papai Noel, uma imagem moderna
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