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COPETRO - SEMPRE COM VOCÊ!

 O ano que se finda foi atípico, devido à 

pandemia do COVID19 que nos obrigou a mudar 

nossas rotinas, tanto no trabalho como em nossa 

vida social e familiar. 
 

 De uma hora para a outra ficamos reféns 

de nós mesmos. A convivência com as pessoas 

que nos rodeiam faz parte de nosso modo de 

viver. O confinamento e o distanciamento, ao 

contrário, passou a ser um transtorno para a 

maioria das pessoas. Avós ficaram sem o abraço 

e o carinho dos netos, assim como familiares se 

afastaram para evitar a contaminação que tem um 

resultado desastroso.
 

 Difícil achar alguém que não teve parentes, 

amigos ou conhecidos, vítimas do mal invisível. 

Algumas famílias perderam vários entes 

queridos. O mundo está enlutado pela morte de 

milhões de pessoas. Nós estamos de luto por 

todos que nos deixaram. 

 O ano de 2020 nos proporc ionou 

momentos contrastantes. Algumas pessoas 

cresceram e absorveram o momento para uma 

reflexão sobre a sua vida e chegaram a tomar 

decisões, as mais diversas. 

 Para outras pessoas, a pandemia trouxe 

mais  est resse e depressão.  Mui tos se 

encontraram consigo mesmo e se preparam para 

trilhar novos caminhos, 

 Daqui para frente nada será igual. A 

humanidade ganhou mais consciência e nós uma 

experiência única que será muito importante para 

o nosso futuro, o de nossos filhos e netos.  

FELIZ NATAL E QUE O ANO NOVO NOS SORRIA COM  

PERSPECTIVAS DE NOVOS TEMPOS DE PAZ E 

PROSPERIDADE! 
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 O resultado esperado é o total controle 
administrativo e financeiro da COPETRO, 
realizado periodicamente pelo Conselho 
Admin is t ra t i vo ,  a t ravés  da  Aná l i se  de 
Desempenho e pelo qual norteamos as ações 
necessárias para correções de rumos e de 
melhorias.

 A COPETRO, a partir do estabelecimento 
de sua Missão, Visão e Princípios, adota o 
presente Plano de Gestão como instrumento de 
gerenciamento, verificação e controle de suas 
atividades.
 O Plano de Gestão será o balizador de 
todas as ações necessár ias  ao bom 
d e s e m p e n h o  d o s  d i v e r s o s  ó r g ã o s 
componentes da Cooperativa, bem como de 
seus núcleos operacionais.

 Baseados então nessas diretrizes, 
desenvolvemos toda a nossa estrutura formal de 
documentos, onde consta, hoje, o Estatuto Social, 
o Regimento Interno, a Estrutura  Organizacional,
as  Normas Internas e  seus  desdobramentos em

Manuais, Procedimentos e Políticas que são 
todos os instrumentos da organização destinados 
à  v ig i lânc ia ,  fisca l ização e  ver ificação 
administrativa.
 Suas apl icações permitem prever, 
observar ou governar os acontecimentos que são 
d i agnos t i cados  den t ro  da  i ns t i t u i ção , 
particularmente aqueles que possam ser lesivos 
e/ou colidirem com os objetivos da mesma.
 Visam a minimização de riscos dentro da 
cooperativa, fazendo com que todos tenham mais 
segurança em seus trabalhos, observando-se 
minuciosamente, através de ferramentas a 
exatidão nas informações. 

Principais pilares do «PLANO DE GESTÃO DA COPETRO - PGC

Cooperados - Empregados - Gestão (Governança)

 Esta é a definição formal e didática de 
Cooperativismo. Entretanto, para nós, a concepção 
é mais abrangente, partindo da associação de 
pessoas ou grupos que buscam colaboração à 
ajuda mútua, sendo bons ouvintes de nossos 
associados. “UM POR TODOS E TODOS POR 
UM.”
 Nossa COPETRO, nos seus 50 anos, dos 
quais 25 sob a direção de nosso grupo, 
completados no dia 26 de agosto deste ano, tem 
como guia os 7 pr incípios universais do 
cooperativismo, entre os quais, a adesão livre, o 
controle democrático, juros limitados ao capital, 
neutralidade etc.
 O ano de 2020 foi difícil, imprevisível e triste, 
mas a COPETRO, nesse período de pandemia, 
esforçou-se, desdobrou-se e adaptou-se a este 
momento nunca visto por todos nós.
 Com isso, nos afastamos fisicamente do 
convívio prazeroso dos nossos associados.

 Diretores e conselheiros mergulharam de 
cabeça e alma, trabalhando de suas próprias casas 
(home office). Os funcionários empenharam-se 
corajosamente, em nossa sede, para cumprir as 
atividades laborais, com sacrifício e risco à própria 
saúde.
 Como presidente, venho agradecer 
publicamente a todos esses guerreiros e me sinto 
honrada e agradecida a eles e a Deus que nos 
permitiu continuar nossa jornada. 
 Assim, quero expressar meu amor pela 
COPETRO e orgulho de pertencer a esta 
associação. Sou grata a Deus que me permitiu e 
ainda permite ter saúde e disposição para poder 
ajudar os nossos cooperados, ouvindo-os de 
coração aberto.
                  
                                           Ignácia Luiza
                                           Presidente

EDITORIAL

«Cooperativismo - doutrina que preconiza a colaboração e a associação de 
pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns 

em suas atividades econômicas e em suas vidas."
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Copetro consegue conciliar trabalho interno

 e atendimento aos associados durante a pandemia

 Neste ano de 2020, o termo "home office", 
do inglês que significa "escritório em casa", foi 
utilizado sem parcimônia. As pessoas de risco, 
isto é, aquelas mais sensíveis ao COVID19, acima 
de 60 anos ou por apresentarem alguma 
comorbidade, foram orientadas a não saírem de 
casa. 
 Des ta  fo rma,  mu i tas  empresas  e 
instituições que poderiam continuar prestando 
serviço, através da Internet, optaram por instruir 
seus funcionários que o fizessem de casa. Isto 
aconteceu em vários setores de nossa economia. 
 A Copetro, com o intuito de preservar a 
saúde de seus funcionários e associados, adotou, 
em parte, o sistema home office, restringindo o 
atendimento presencial. 
 Esse novo cenário, mostrou ser possível a 
continuidade das atividades laborais, mantendo a 
saúde financeira da Cooperativa e atendendo as 
necessidades dos associados, mesmo após os 
equacionamentos que a Petros impôs aos seus 
assistidos, como o PED2019 e outros, como 
também problemas de saúde de muitos 
associados.
 Entretanto, em vários momentos, tanto 
diretores como funcionários e membros dos 
conselhos (alguns pertencendo ao grupo de 
risco), sempre empenhados em dar o melhor de si, 
estiveram presentes à sede da Copetro, em 
regime de revezamento ou de necessidade de 
procurar soluções para problemas  e   deveres   
que  a  própria  estrutura  econômica  da 
Cooperativa exige. 

 Vale ressaltar que, durante o período, 
foram realizadas duas assembleias, uma 
Ordinária e uma Extraordinária (AGO e AGE), 
para aprovação das contas do período anterior e 
atendimento às adequações exigidas pelas leis e 
Banco Central.
 Este foi um ano difícil para todo mundo, 
para a nossa economia, para a nossa vida social e 
familiar e principalmente para nossa estabilidade 
emocional. Precisamos retomar nossa esperança 
de dias melhores para nós e o mundo tão 
fragilizado não só pela pandemia, como também 
pelos problemas políticos e econômicos. 
 Particularmente e felizmente a nossa 
Copetro continua inabalável, cumprindo sua 
missão de disponibilizar recursos financeiros ao 
seus associados, com os menores juros do 
mercado financeiro.

Vacina contra covid-19 não trará vida de volta ao normal 

imediatamente, alertam cientistas

 Mesmo uma vacina eficaz contra o coronavírus 
não fará a vida voltar ao normal imediatamente, alertou 
um grupo de cientistas importantes. A vacina é 
frequentemente vista como o Santo Graal que acabará 
com a pandemia. Mas pesquisadores reunidos pela 
Royal Society, a academia britânica de ciências, afirmam  
que precisamos ser "realistas". 
 Eles dizem que as restrições impostas para 
conter a propagação do vírus terão de ser "relaxadas 
gradualmente", já que pode levar até um ano para que a 
vacina seja amplamente distribuída. 
. Há otimismo, inclusive dos consultores 

científicos do governo do Reino Unido, de que algumas 
pessoas podem receber uma vacina este ano e a 
vacinação em massa pode começar no início do próximo 
ano. 
 No entanto, o relatório da Royal Society adverte 
que será um longo processo. "Mesmo quando a vacina 
estiver disponível, não significa que dentro de um mês 
todos serão vacinados. Estamos falando de seis meses, 
nove meses, um ano", disse Nilay Shah, chefe de 
engenharia química do Imperial College London. 
 "A vida não vai voltar ao normal de repente em 
março de 2021!" 
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2020 - CINQUENTENÁRIO DA COPETRO

 No dia 26 de agosto do corrente ano, a 
COPETRO completou 50 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, engajado nos propósitos de seus 
fundadores, com denodo, inteligência e muita 
abnegação, conseguiu superar todas as dificuldades, 
dando continuidade aos sonhos dos pioneiros.
 Hoje, a COPETRO, apresenta resultados 

positivos crescentes, embora sensivelmente 
reduzidos em face de determinações do Banco Central 
do Brasil e cujo cumprimento tiveram impacto 
importante nos seus custos operacionais, tais como 
contratação de empresas para armazenamento de 
dados em nuvem, cobrança de tarifas de utilização 
para envio de dados e movimentações contábeis e 
financeiras ao próprio Banco Central do Brasil.   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   
nas Assembleias Ordinárias, os resultados são 
aprovados, sempre com testemunhos dos associados 
presentes, reconhecendo a transparência e 
competência com que a Diretoria conduz 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. 

 Entre o Natal e o Ano Novo há uma data muito 
importante para o setor financeiro. Dia 28 de 
dezembro é comemorado o Dia Nacional do 
Cooperativismo de Crédito. As cooperativas de crédito 
democratizam e facilitam o acesso ao crédito, além de 
promoverem a inclusão financeira e fomentar o 
desenvolvimento das comunidades onde estão 
inseridas. A data comemorativa foi instituída em 2012. 

 Segundo o Banco Central, provavelmente o 
primeiro empreendimento chamado de “cooperativa” 
no país, foi a Sociedade Cooperativa Econômica dos 
Funcionários Públicos de Ouro Preto, criada em 28 de 
outubro de 1889. A data que homenageia o 
cooperativismo de crédito no Brasil visa a reforçar o 
compromisso, os princípios e valores cooperativistas.

 O cooperativismo de crédito proporciona uma 
prestação de serviços financeiros de qualidade aos 
seus cooperados. Sem visar o lucro, a cooperativa de 
crédito faz a diferença na vida das pessoas, pois 
busca ouvir os cooperados estando atenta as 
necessidades de cada um.

 É inegável que ainda existe muito caminho a 
ser percorrido, muito espaço a ser conquistado, mas é 
gratificante saber que estamos no caminho certo, que 
a inter-cooperação e a prosperidade fazem parte do 
nosso cotidiano e nos propiciam a preservação da 
essência cooperativa, mesmo em um mundo em que 
as transformações acontecem tão rapidamente.

Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito
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