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APROXIMANDO VOCÊ
E TODA COMUNIDADE 

Sabe a padaria bem bacana ali da sua rua? O mercadinho do seu vizinho? A farmácia perto da sua 
casa? E a loja da sua amiga? São empreendedores locais que, agora mais do que nunca, precisam 
do nosso apoio para manterem seus negócios prosperando. E como você já sabe, “negócio local 
é bom negócio para todos”. Foi com este lema que a Viacredi, em parceria com o Sistema Ailos, 
criou ações diante desse novo cenário econômico para apoiar a economia local neste momento 
que vivemos. Uma delas é o Ailos Aproxima, uma plataforma online de marketplace que reúne 
os produtos e serviços de cooperados pessoa jurídica da região, de forma gratuita, gerando 
visibilidade e aproximando seu negócio da comunidade. Uma forma de aproximar quem quer 
comprar de quem quer vender, gerar novas oportunidades e transformar vidas. Assim, fazemos 

girar a roda da economia. Baixe agora mesmo o App Ailos Aproxima pelo Google Play ou 
App Store ou acesse ailosaproxima.coop.br e contribua com a economia da sua região.

Facilite suas compras com 
os Cartões Ailos

Confira na página 5

Aproveite com seus filhos 21 histórias 
com conteúdo educativo e cultural

Confira na página 12
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Amplie a 
página em 2x

Toque duas vezes na tela 
para ampliar a página em

2 vezes do tamanho original.

2x

Navegação 
entre páginas

Toque e arraste para os 
lados para navegar entre 

as páginas da revista.

Navegação entre 
miniaturas

Toque uma vez na tela 
para exibir as miniaturas 

para navegação.

Visualização em 
página dupla

Vire o aparelho para 
visualizar a revista 
em página dupla.

Amplie a página
Use o gesto de “pinça” (toque 
e afaste o polegar e indicador) 

para ampliar a visualização 
conforme desejar.

Compartilhe nas 
redes sociais

Toque uma vez na tela e 
selecione as opções de 
compartilhamento no 
canto superior direito.

Navegação

Ícones

Mais conteúdo
Toque no ícone para 
visualizar o conteúdo 
adicional da matéria.

Navegação
Toque no ícone para  

ser direcionado à 
respectiva página.

Link externo
Toque no ícone para ser 

direcionado à página 
externa citada na matéria.

Localização
Toque no ícone para visualizar 

o mapa com a localização 
citada na matéria.

Galeria de imagens
Toque no ícone para visualizar 

a galeria de imagens.

Vídeo
Toque no ícone para iniciar 

a reprodução do vídeo.

Nas próximas páginas, você irá encontrar diversos ícones sinalizando a existência
de conteúdo multimídia. Para acessá-los, basta tocar/clicar sobre o ícone, nas matérias 

a seguir. Veja abaixo a lista de ícones e seus respectivos significados.

Melhore a experiência de sua leitura baixando o 
informativo através do aplicativo para iOS e Android

Guia de Interatividade
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Fotos D
ivulgação

Indaial Carijós
Vanio Augustinho Pacheco, Maria Arlete da Silva Odelli, Ricardo Fisher Neto, 
Marinez Slusarczuk Vendramin e Dietmar Heinig

Blumenau Itoupava Alta
Samara Almeida Varela, Mario Koch, Gilmar Bohmann e Marcos Rogerio Bruch

Os Comitês Cooperativos representam os cooperados, trazem sugestões 
e informações, auxiliam na divulgação de eventos e contribuem para 
melhorar a comunicação entre a Cooperativa e o quadro social.

Cartões Ailos

A melhor maneira para 
realizar suas compras

Confira as medidas adotadas para os Cartões Ailos

Redução nas taxas

Isenção de IOF 
nas operações

Prorrogação da validade

Bônus para troca de 
pontos na fatura

O cartão, seja débito ou crédito, é um dos meios mais seguros e práticos de realizar suas 
compras. E como a Cooperativa sempre esteve ao seu lado, nesse momento desafiador 
não seria diferente. Por isso, para ajudar você, a Viacredi adotou algumas medidas em 
relação ao cartão, como a redução de taxas nas operações de crédito, isenção do IOF, 
prorrogação na validade e bônus para troca de pontos na fatura. Além disso, é possível 
gerar um cartão virtual para compras exclusivamente pela internet. Com ele, você ainda 
pode acompanhar todas as transações no seu App Ailos. Legal, né? Facilite as compras 
do seu dia a dia utilizando o seu cartão Ailos. Se ainda não tem, solicite já o seu e tenha 
todos esses benefícios.
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Covid-19

Proteja você 
e quem está 
ao seu redor

Informações para o uso da máscara

O Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendam 
o uso de máscaras para evitar o contágio pelo coronavírus. Quando iniciou a pandemia, 
uma corrida mundial em busca de máscaras de proteção fez com que elas sumissem 
das prateleiras. Com isso, muitas pessoas começaram a produzir suas próprias máscaras 
de pano e até mesmo para vender. Mas não se esqueça: além do uso de máscaras, a 
higienização das mãos e o distanciamento social continuam sendo fundamentais na 
prevenção do coronavírus.

Banco de Im
agens

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil

• A máscara é individual. Não pode ser dividida com ninguém, nem com mãe, 
filho, irmão, marido, esposa etc. Então, se a sua família é grande, saiba que cada 
um tem que ter a sua máscara.

• A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. 
Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano.

• Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que 
tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face.

• Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e 
abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz 
e não restarão espaços no rosto.

• Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo 
menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, 
quando precisar trocar.

• Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. 
Deixe de molho por cerca de 30 minutos.

• Para cumprir essa missão de proteção contra o coronavírus, serve qualquer 
pedaço de tecido, vale desmanchar aquela camisa velha, calça antiga, cortina, 
o que for.

Crédito

Soluções para você 
Além do cuidado com a saúde física e mental, é necessário também estar 

atento à saúde financeira. É importante elencar as prioridades, organizar 
o orçamento e até cortar gastos desnecessários antes de recorrer ao 
crédito. Mas mesmo depois dessa análise, se você optar por uma solução 
de crédito, a Viacredi elaborou algumas ações para auxiliar você e sua 
empresa nesse momento, como a redução das taxas no limite de crédito 
(cheque especial) de 4,50% para 2,90%. Essa alteração é válida até dia 30 
de junho de 2020 e vem para auxiliar você que precisa de crédito agora, 
com rapidez e agilidade. Caso você esteja utilizando o Limite de Crédito 
por um longo período, a Cooperativa indica outras soluções de crédito 
com taxas ainda menores e com condições especiais. Dá uma conferida:
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Confira as soluções de crédito
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Transforme sua 
vida financeira

Nem sempre refletimos sobre as questões básicas do nosso orçamento. 
Será que gastamos muito? Conseguimos fazer escolhas conscientes na hora 
de comprar? Para entender como o seu comportamento em relação ao 
dinheiro afeta as suas decisões financeiras, ainda mais neste momento em 
que estamos vivendo, participe gratuitamente do curso Gestão de Finanças 
Pessoais, disponível na plataforma do PROGRID EAD (progrid.coop.br). O curso 
tem cinco módulos com dicas e ferramentas para descomplicar o orçamento: 
consumo; crédito e endividamento; investimentos, seguros e aposentadoria; 
nossa relação com o dinheiro; orçamento pessoal e familiar. Participe em 
qualquer hora e local e transforme sua vida financeira.  

Banco de Im
agens

Capacitação EAD

O conhecimento não pode parar
Que tal aproveitar os cursos disponíveis na plataforma de ensino a distância do 

PROGRID para aprender a qualquer hora, sem sair de casa? Além dos mais de 100 cursos 
oferecidos, agora a plataforma tem uma novidade. São 35 novos cursos ministrados 
por palestrantes conhecidos nacionalmente, como Mario Sergio Cortella, que aborda 
aspectos fundamentais da liderança. Lilian Pace fala sobre a importância de consumir de 
forma consciente e usar adequadamente os recursos naturais em casa ou no trabalho, 
a fim de gerar impactos positivos e promover a sustentabilidade. Tem também o curso 
com Clóvis Barros Filho, que aborda a escolha dos valores para guiar nossas ações e 
reações aos dilemas do cotidiano e do trabalho. 

Além de oferecer esses cursos, estamos apoiando e participando de dois projetos super 
bacanas: JuntosNessa e #VaiProDigital, que têm como objetivo levar informação e 

conteúdos que ajudarão os cooperados a manter a gestão empresarial saudável. 
Acesse progrid.coop.br, divulgue para seus amigos e familiares e comece hoje 
mesmo a aprimorar seus conhecimentos.

Fotos D
ivulgação

#VaiProDigital JuntosNessa

Clóvis Barros Filho Lilian Pace Mario Sergio Cortella 
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Telemedicina 
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Médicos atendem via WhatsApp
O coronavírus possui sintomas similares a uma gripe e, por isso, as pessoas 

encontram certa dificuldade em identificar se estão ou não com o vírus. Para reduzir 
a sobrecarga dos hospitais e o trânsito de pessoas nos pronto-socorros, uma parceria 
entre empresas de tecnologia de Blumenau, Prefeitura de Blumenau e empresas do 
município, entre elas a Viacredi, implementou um sistema via WhatsApp chamado 
Doktor para triagem de pacientes. A plataforma permite que médicos da rede pública 
façam atendimentos por meio de chamadas de vídeo no WhatsApp. O serviço já está 
disponível e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e atende por meio do 
WhatsApp no número (47) 9 9935-3561. Ao receber uma mensagem de texto, o Doktor 
faz uso de um robô que usa inteligência artificial para coletar dados do paciente, como 
idade, doenças pré-existentes ou sintomas. O encaminhamento para a chamada de 
vídeo com o médico só acontecerá em casos suspeitos. Por isso, antes de ir a um 
posto de saúde ou hospital, utilize o Doktor e indique para seus amigos e familiares. 

O projeto tem um valor estimado em R$ 200 mil, o que viabiliza um total de 40 mil 
consultas por teleatendimento, o equivalente a uma cobertura de 11% da população 

de Blumenau.
Se você ou sua empresa gostaria de apoiar este projeto, acesse 

telemedicinablumenau.com.br e saiba como fazer uma doação.

Confira o vídeo

Delivery do Bem

Peça sua refeição e colabore
Você tem o hábito de pedir comida por delivery? Se sim, já conhece o Delivery do Bem? 

Uma plataforma que traz mais benefícios para a sua comunidade, pois ajuda os restaurantes 
locais a continuarem vendendo online no meio dessa crise com total isenção de taxa para os 
estabelecimentos. Isso significa mais resultado econômico social para as comunidades locais.

O Delivery do Bem já está atuando em 18 estados e em Santa Catarina já são 
20 cidades. Com o apoio da Viacredi e aproximadamente 250 restaurantes, chegou 
também a Blumenau. Para que o projeto se torne viável é preciso mais participação, 
tanto de restaurantes quanto de consumidores. Com o apoio de todos, nos próximos 
meses a plataforma estará disponível para mais cidades.

Ao pedir sua próxima refeição pelo Delivery do Bem, você contribui para o 
desenvolvimento da sua região. Além disso, tem a possibilidade de receber 40% de 
cashback por meio do Ame Digital e tem acesso a promoções exclusivas dos restaurantes 
por essa plataforma.
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Para pedir 
Acesse deliverydobem.com.br, insira o seu CEP, confira os estabelecimentos 
que já estão participando e faça seu pedido!

Para vender 
Acesse deliverydobem.com.br/cadastrar-meu-negocio/novo e faça o cadastro. 
Em seguida, preencha os dados do estabelecimento e aí é só aguardar a 
liberação.

Quem pode vender pelo Delivery do Bem 
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Conexão entre quem 
precisa de ajuda e
quem quer ajudar

A Cooperativa está apoiando uma iniciativa que une forças 
para ajudar ao próximo. É o projeto Vamos Superar. A plataforma 
conecta quem quer e pode ajudar com quem precisa de ajuda, 
de forma acessível, facilitada e gratuita. A proposta é passarmos 
o mais rápido possível pelos momentos difíceis, evitando a 
circulação de pessoas debilitadas ou de grupos de risco. A 
plataforma foi criada por um grupo de empresários que viu a 
necessidade da população e o desejo das pessoas em ajudar. Para 
participar, basta acessar vamossuperar.com.br. Se você precisa 
de ajuda, informe o contato, categoria e uma breve descrição. 
Se você quer e pode ajudar, basta selecionar o pedido e ajudar. 
Vamos superar juntos!

Confira o vídeo

Contação de Histórias

Aproveite juntinho 
dos seus filhos

Quem tem crianças em casa sabe que as histórias são grandes aliadas na rotina dos 
pequenos, ainda mais nesse momento de isolamento social. As histórias fazem parte 
de diversos momentos da vida, como aprender, sonhar, brincar e se divertir. É um 
mundo da imaginação! Por isso, a Viacredi, em parceria com a Ailos, lançou o projeto 
“Viacredi Conta”, com o objetivo de auxiliar as escolas nesse momento desafiador, além 
de proporcionar momentos especiais de convívio familiar e muita imaginação. Vem 
conhecer 21 histórias com conteúdo educativo e cultural, que estão disponíveis no 
Youtube do Sistema Ailos e na plataforma do PROGRID EAD (progrid.coop.br). As 
histórias também foram disponibilizadas gratuitamente para Secretarias de Educação 
de municípios em que a Cooperativa atua. Todas as histórias contam com janela de libras 
e também com Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE), legal, né? 
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Clique aqui e assista às histórias 
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Cada dia mais próxima de você
Os cooperados do bairro Limoeiro, em Brusque, agora contam com a acessibilidade 

e os benefícios de um Posto de Atendimento Viacredi. Nossa unidade está localizada na 
Rodovia Antônio Heil, 7450, com atendimento ao público das 9h às 16h, além de oferecer 
uma estrutura moderna e ampliada, em um local estratégico e aconchegante para melhor 
atender os cooperados e comunidade.
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“É gratificante fazer parte desse projeto de levar 
desenvolvimento social e econômico para a comunidade 
do Limoeiro. O sentimento se torna ainda melhor quando 
visitamos os moradores e empresas do bairro, sendo 
bem recepcionados, e ouvindo-os dizer que fazemos a 
diferença na vida deles. Esse apoio também é recíproco 
da nossa sede. Estamos todos unidos em prol de um 
propósito maior e mais uma vez a Viacredi demonstra 
o cooperativismo na sua essência, transformando vidas 
de forma positiva. Parabéns Viacredi!”

Edésio Hames
Colaborador da Viacredi

Postos de Atendimento

Viacredi de casa nova 
em Gaspar, no bairro 
Margem Esquerda

Desde o dia 16 de abril, o Posto de Atendimento Gaspar Margem Esquerda 
está atendendo em novo endereço, na Rua Augusto Becker, 95. O novo espaço 
conta com instalações mais amplas e modernas para atender os cooperados 
da região com mais comodidade. Seguindo as normas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde devido à pandemia do novo coronavírus, o horário de 
atendimento é das 9h às 10h para idosos, gestantes e pessoas portadoras 
de deficiências. O restante do público e empresas, a Cooperativa atende das 
10h às 16h. O autoatendimento é das 6h às 22h.
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FGCoop

Proteção para seus investimentos
Além de bons rendimentos, os investimentos na Cooperativa contam com a segurança 

do Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito (FGCoop), que garante ao cooperado 
o recebimento de até R$ 250 mil por CPF/CNPJ. O FGCoop foi criado em 2014 pelas 
cooperativas de crédito brasileiras e regulamentado pelo Banco Central do Brasil para 
contribuir na manutenção da estabilidade do sistema cooperativo e ajudar a assegurar 
nosso compromisso com o seu patrimônio. Com isso, na Viacredi você tem garantia de 
depósitos, investimentos e segurança para bons negócios. Mais informações, consulte 
nos canais digitais.

Confira vídeo explicativo sobre o FGCoop

Investimentos

Rentabilidade maior com 
sobras da Cooperativa

Você já parou para pensar que os investimentos da Cooperativa rendem 
muito mais do que se imagina? Nossos produtos de investimentos 
remuneram um percentual da taxa CDI e as rentabilidades da Cooperativa 
são superiores aos investimentos similares oferecidos pelo mercado. Mas 
além da remuneração direta dos investimentos, os nossos cooperados 
também recebem as sobras, que também são distribuídas sobre os 
Investimentos (juros recebidos). A Viacredi retornou aos cooperados 
10,28% de sobras sobre os juros recebidos em 2019. Isso quer dizer que 
se os cooperados receberam R$ 100 de rendimentos no ano passado, 
com as sobras, na realidade receberam R$ 110,28. 

RDC’S NA 
COOPERATIVA

5,79%* 5,39%* 4,35%*

CDB’S / ROB’S
OUTROS BANCOS

CADERNETA
DE POUPANÇA
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Dia das Mães

A força e o amor de ser mãe
Oferecer um amor incondicional, cuidar em qualquer hora, ajudar em todas as fases da 

vida, ter jornadas diferentes de trabalho, superar os desafios que chegam no dia a dia. 
Mãe, são tantas as qualidades e situações que te tornam o que você é, forte e poderosa. 
Você vivencia experiências diárias em contextos variados sem medir esforços para guiar, 
acolher e ajudar, mesmo com as dificuldades que aparecem no caminho. Ser mãe é ser 
exatamente aquilo que você é e o que representa para nós: pessoa fundamental para 
sermos quem nos tornamos hoje. Nesse Dia das Mães reforçamos o quanto você merece 
a nossa gratidão. A Viacredi parabeniza todas as mães pelo seu dia.

Seguro de Vida

Cuide bem de quem você mais ama
O que é essencial para você e sua 

família viverem tranquilos? Acreditamos 
que uma delas é a proteção, não é 
mesmo? Para trazer mais confiança 
e tranquilidade no que você procura, 
estamos sempre evoluindo com o 
mercado e, por isso, migramos todos os 
seguros de vida para a Icatu. É uma das 
maiores seguradoras independentes 
que atua no seguro de vida no Brasil e 
há mais de 20 anos oferece um serviço 
diferenciado para atender cooperativas 
de crédito. As coberturas contratadas 
foram mantidas, porém com mais 
benefícios, como a assistência funeral 
com maior cobertura. 

Icatu – Seguro de vida

Assistência funeral
• Capitais e regiões metropolitanas 

0800 026 1900
• Exterior 24h 

+55 11 4133 9299

Aviso de sinistro
• Capitais e regiões metropolitanas 

3004 6956
• Demais localidades 

0800 286 0046
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Financiamento Viacredi 

Abra as portas para 
novos clientes

Lojista, você já viu a novidade que temos para você? 
Agora, existem duas formas para você fechar seus 
negócios: contrato com assinatura digital (para compras 
de até R$30 mil) ou física (para valores até R$500 mil). 
Basta acessar o App Ailos Lojista ou portalcdc.ailos.coop.br 
e enviar uma proposta. A contratação é realizada direto 
na loja e a resposta pode ser imediata ou analisada em 
poucos minutos. O valor total entra à vista na conta do 
lojista, sem nenhuma retenção e sem taxas. Assim, você 
pode oferecer o melhor negócio para o seu cliente e, 
além disso, sua loja torna-se conhecida como parceira da 
Viacredi e do Sistema Ailos para milhares de cooperados, 
tanto no portal quanto no aplicativo. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa 
equipe. Suporte exclusivo para o lojista (47) 3221-5200 
ou (47) 99158-1853 (WhatsApp). D

ivulgação

Indicadores

*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil

PoupFuturo

InvestFácil

InvestFuturo

RDC PRÉ

Poupança Programada

INDICADORES ECONÔMICOS

Caderneta de Poupança

TR

CUB

INCC

CDI

Selic

TAXAS DE JUROS

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Limite Empresarial

Cotas Capital

Automóveis

Imóveis

Vantagens para o cliente e para o lojista

• Simulação das parcelas: o cliente pode simular o parcelamento pelo app 
Ailos e contratar direto na loja, e o lojista pode simular tanto pelo app 
Ailos Lojista quanto pelo portal.

• Escolha da data do primeiro vencimento.

• Opção de compra parcelada para aumentar as vendas, com parcelas 
menores e acessíveis.

• Possibilidade de aprovação na hora.

• Contrato com assinatura física ou digital*.

*É exigida assinatura em via física de contrato para todas as operações que contemplam avalista 
como forma de garantia e para operações acima de R$ 30 mil.
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Entenda o Balancete

São as contas de caráter transitório, cuja função é registrar os valores de bens que não 
se enquadram em outras contas contábeis, por exemplo, os bens recebidos, como o 
pagamento de dívidas, os valores de estoque de material de escritório e outros.

O que são OUTROS VALORES E BENS?

Balancete Mensal

30/04/2020

ATIVO Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)PASSIVO

Circulante e Realizável a Longo Prazo

Disponibilidades

Relações Interfinanceiras

Operações de Crédito

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

Intangível

(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do Ativo

6.048.595

25.432

2.534.482

3.425.975

24.880

37.826

336.384

302.320

64.252

553

(30.741)

6.384.979

4.808.119

4.498.518

884.716

3.509.117

104.685

114

166.219

143.268

1.576.860

1.096.446

375.252

6.220

98.942

6.384.979

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos a Prazo 

Depósitos Interfinanceiros

Relações Interdependências

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas Acumuladas 

Sobras ou Perdas Do Ano

Total do Passivo

Confira a descrição de cada item

Confira a descrição de cada item

R$ 6,3 bilhões
TOTAL DO ATIVO

R$ 98 milhões
RESULTADO DO EXERCÍCIO

557.269
COOPERADOS

R$ 4,9 bilhões
DEPÓSITOS

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 

CRC-SC 025638/O-8

Confira a descrição de cada item

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Receitas da Intermediação Financeira

Operações de Crédito

Depósitos Intercooperativos

Despesas da Intermediação Financeira

Operações de Captação no Mercado

Operações de Empréstimos e Repasses

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Outras Receitas / Despesas Operacionais

Receitas de Prestação de Serviços

Outras Receitas Operacionais

Despesas de Pessoal

Despesas Administrativas

Outras Despesas Operacionais

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Resultado do Exercício

293.830

258.303

35.527

(114.971)

(47.134)

(3.818)

(64.019)

178.859

(80.059)

48.626

1.637

(46.791)

(64.961)

(18.570)

98.800

142

98.942

22 23
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Expediente

Quem pode vender pelo Delivery do Bem 

Restaurantes, lanchonetes, padarias, trucks e até mesmo hotéis que tenham estrutura 
de cozinha e desejam fazer delivery. Aqueles que ainda não têm entregador podem usar 
Apps de delivery, como o Bee ou o Too Goo. Para quem não quer usar maquininha, os 
pagamentos podem ser digitais, por meio do App Ame Digital. Os clientes também podem 
retirar no balcão.



Redução nas taxas
Reduzimos as taxas de juros do rotativo de 6,50% para 5,20%, com vigência para as 
faturas com vencimento em maio, junho e julho. Também reduzimos as taxas do 
parcelamento automático do rotativo, de 5,85% para 4,68%, com vigência até 15 de 
julho. A taxa de juros do parcelamento total também foi reduzida de 5,10% para 4,08%, 
com vigência até dia 15 de julho. Veja tabela:

Prorrogação da validade
Os cartões Ailos com validade para os meses de março, abril, maio e junho foram 
automaticamente prorrogados para 31/07/2020. A utilização do cartão permanece 
a mesma. Os saques poderão ser realizados nos caixas eletrônicos do Sistema Ailos, 
Rede 24h e Rede Saque e Pague. Para compras realizadas pela Internet, reforçamos 
a orientação da utilização do cartão virtual gerado pelo app Ailos Cartões, 
informando a nova data de vencimento (31/7/2020).

Bônus para troca de pontos na fatura
Até 22 de maio, você pode trocar seus pontos do Cartão Ailos por crédito na fatura 
com bônus de 50% no valor do crédito. Veja como funciona:

É uma ajuda extra para contribuir com o pagamento da sua fatura. O saldo de pontos 
pode ser consultado no App Ailos Cartões ou Portal Ganhe Pontos e a troca por 
crédito na fatura é realizada no Portal Ganhe Pontos. É bem simples. Acesse o 
Portal Ganhe Pontos > Faça seu cadastro > Consulte seus Pontos > Clique em 
“Pontos por dinheiro“. Ainda não tem o App Ailos Cartões? Baixe agora no 
Google Play e App Store.

Isenção de IOF nas operações
Conforme Decreto 10.305/2020 anunciado pelo governo federal, desde 1º de abril as 
operações com cartão de crédito listadas abaixo estão isentas das alíquotas normal e 
adicional de IOF, no período entre 1º de abril a 7 de julho de 2020:

• Parcelamento de fatura
• Crédito rotativo
• Parcelamento total do saldo devedor
• Parcelamento automático do rotativo
• Compras no crediário
• Compras com parcelamento emissor
• Saque à vista (crédito)
• Saque parcelado (CDC)

Contudo, ressaltamos que o Decreto Federal 10.305/2020 não se aplica para as 
compras internacionais que incidem cobrança de IOF. Sendo assim, sobre as 
compras internacionais com os cartões de crédito e débito será cobrado 
normalmente o IOF de 6,38%.

Taxas

Taxa Juros Rotativo 

Taxa Parcelamento Automático do Rotativo

Taxa Parcelamento de 5,10% Fatura / 
Parcelamento Total (Dívida Consolidada)

Taxa de:

6,50%

 
5,85%

5,10%

Taxa para:

5,20%

 
4,68%

4,08%

Vigência

Faturas com vencimento 
em maio, junho e julho

Até 15 de julho de 2020

Até 15 de julho de 2020

6.250 pontos valiam R$ 100,00 de crédito na fatura, agora com o bônus valem R$ 150,00.



Crédito Facilitado 
Todos os novos contratos de crédito ou refinanciamento passam a ter carência de até 
90 dias para o pagamento da primeira parcela. Além disso, reduzimos nossas taxas e 
ampliamos os prazos para pagamento.

Isenção de IOF nas operações de crédito
Conforme Decreto 10.305/2020 anunciado pelo governo federal, desde o dia 3 de abril, 
o Sistema Ailos passou a isentar a alíquota de IOF de todas as operações 
de crédito contratadas e operações em atraso, no período entre 3 de abril a 
3 de julho de 2020.

Redução de taxa do limite de crédito
Reduzimos nossa taxa de limite de crédito, sendo a taxa máxima de 4,50% para 2,90%. 
Essa alteração é válida até 30 de junho de 2020.

Pré-aprovado
Contratação imediata pelo App Ailos e Conta Online, com carência de 90 dias para o 
pagamento da primeira parcela e prazo de pagamento em até 48 meses. 

Crédito Online
Simule e contrate crédito pessoal e empreendedor por meio do app Ailos e da 
Conta Online. Com prazo de até 36 meses e até 90 dias de carência.

Linha de crédito vinculada às Cotas de Capital
Criamos uma linha de crédito vinculada às cotas de capital, com taxas e prazos 
diferenciados das demais linhas por ter o valor da cota de capital como garantia.

Para mais informações entre em contato pelo SAC 0800 647 2200 e Chat pelo site 
da Cooperativa.

Crédito Social
Para minimizar os impactos econômicos, disponibilizamos uma linha de crédito social 
com carência de até 180 dias e prazo de até 60 meses.

Linhas de Microcrédito
A Cooperativa conta com o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, 
destinado às pessoas físicas, microempreendedores e empreendedores individuais, com 
maior prazo de pagamento, carência e melhores taxas. Não é necessário ter o CNPJ para 
adquirir esse recurso. Com carência de até 180 dias e prazo de até 60 meses.

Crédito para Fomento Regional
Para fomentar os negócios e manter a saúde financeira das empresas, com carência 
de até 360 dias para a primeira parcela com pagamento dos juros no período da 
carência e prazo de até 60 meses.

Capital de Giro
Para equilibrar fluxo de caixa e pagamento de curto prazo, com carência de até 180 dias 
para o pagamento da primeira parcela e prazo para pagamento de até 12 meses.

*Simule e contrate as linhas de Microcrédito, Crédito Social, Fomento Regional e Capital 
de Giro diretamente com seu Consultor Pessoa Jurídica ou ligue para (47) 3331-9432. 
Como são novas linhas, não poderão ser contratadas pelos principais canais digitais da 
Cooperativa: App Ailos e Conta Online.



Rendimentos das Aplicações Maio 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

As aplicações da Viacredi são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

Até R$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99
De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99
De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99
De R$ 500.000,00 a R$ 749.999,99
De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99
Acima de R$ 1.000.000,00

Mês

Aplicação Pós-Fixada

POUP
97%
98%

99%
100%
101%
102%
103%
104%

99%
100%

101%
102%
103%
104%
105%
106%

101%
102%

103%
104%
105%
106%
107%
108%

93%
94%

95%
96%
97%
98%
99%

100%

94%
95%

96%
97%
98%
99%

100%
101%

95%
96%

97%
98%
99%

100%
101%
102%

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

Aplicações Pré-Fixadas
Faixa de valor

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

Taxa contratada

94%
96%
98%

100%
102%

Aplicação Programada
Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%

Taxas de Juros das Operações de Crédito
Crédito para Você
Crédito pessoal
Microcrédito empreendedor *
Aquisição ou alienação de imóvel
Aquisição ou alienação de automóveis
Saúde e assistência social
Sustentabilidade
Renovação de empréstimos
Pré-aprovado
Cheque especial
Crédito para Sua Empresa
Crédito empreendedor
Microcrédito empreendedor formal*
Microcrédito capital  de giro*
Empreendedor aquisição ou alienação de imóvel
Empreendedor aquisição ou alienação de automóveis
Empreendedor social
Empreendedor sustentabilidade
Pré-aprovado
Cheque especial
Antecipação de créditos para você ou sua Empresa
13° Salário e Restituição do Imposto de Renda
Antecipação de recebíveis 
(cheques, títulos ou vendas com cartões)

Taxas ao mês
0,70% a 2,30%
0,70% a 1,55%
1,60% a 1,75%
1,10% a 2,20%

0,95%
1%

1,30% a 2,40%
1,65% a 2,10 %

2,50% a 2,90% + TR
Taxas ao mês
0,70% a 2,30% 
0,70% a 1,55%

 1,45%
1,60% a 1,75%
1,10% a 2,20%

0,95%
1%

1,65% a 2,10%
2,40% a 2,80% + TR

Taxas ao mês
1,50%

1,20% a 2,60%

Prazo
até 60 meses
até 60 meses

até 120 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses

até 120 meses
até 48 meses

-
Prazo

até 60 meses
até 60 meses
até 12 meses

até 120 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 48 meses

-
Prazo

até 270 dias
até 180 dias

Taxas sujeitas à variação. Crédito sujeito à análise de aprovação.
*Consulte as regras das linhas de crédito em seu Posto de Atendimento.

Maio 2020



Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 06/05/2020) 3,00%

Maio
Abril
Março
Feveiro

Maio
Abril
Março
Feveiro

Mês

Mês

Caderneta de Poupança

CUB2006***

CDI Selic

INCC

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12 % %

Variação (%)

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,2162
0,2162
0,2446
0,2588

0,2271*
0,2849
0,3383
0,2937

% R$
0,21
0,15
0,16
0,44

1.952,55
1.948,40
1.945,43
1.942,41

0,2271*
0,2849
0,3383
0,2937

---
0,18
0,38
0,35

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,6670

R$ 5,6676

Compra

Venda

Maio de 2020

06/05/2020

06/05/2020

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Maio



Circulante e Realizável a Longo Prazo
Representa a soma dos valores em caixa, os valores aplicados na Cooperativa Central, os valores 
a receber e os bens da cooperativa que serão transformados em caixa.

Disponibilidades
São os valores que ficam em caixa na Cooperativa ao final do mês.

Relações Interfinanceiras
São os valores que a Cooperativa tem aplicados na Cooperativa Central, que, por sua vez, aplica 
esses valores no mercado financeiro.

Operações de Crédito
São os valores emprestados aos cooperados. Podem ser na forma de financiamento, cheque 
especial, empréstimos pessoais, descontos de cheques e títulos, entre outros.

Outros Créditos
São os valores de serviços prestados a receber, adiantamento de férias e de benefícios a colaboradores, 
além de outros valores transitórios que a Cooperativa tem a haver.

Outros Valores e Bens
São os bens e os valores a receber pela Cooperativa que não se enquadram em outras contas 
contábeis, como, por exemplo, bens recebidos como pagamento de dívidas, valores de estoque 
de material de escritório e outros.

Não Circulante
São os bens destinados às atividades operacionais, como gastos com instalação de Postos de 
Atendimento, móveis e equipamentos. Além das cotas de capital que a Cooperativa tem na 
Cooperativa Central.

Investimentos
São as cotas de capital que a Cooperativa possui na Cooperativa Central. Da mesma forma que o 
cooperado possui suas cotas na Cooperativa

Imobilizado
São os bens da Cooperativa, como móveis, equipamentos, além dos gastos de instalação, necessários 
para o funcionamento.

Intangível
É o valor dos softwares adquiridos pela Cooperativa.

Depreciação/Amortização Acumulada
Trata-se do registro da perda do valor que sofrem os bens em função do seu desgaste pelo uso, 
ação da natureza ou obsolescência normal, ao longo de sua vida útil.

Total do Ativo
São os valores administrados pela Cooperativa, distribuídos em diversas operações, como valores 
aplicados na Coopeativa Central, empréstimos aos cooperados, entre outros.

Circulante e Exigível a Longo Prazo
É a soma das obrigações que a Cooperativa tem com o cooperado, representada pelos saldos em 
conta-corrente e aplicados na Cooperativa. Bem como as obrigações com outras instituições por 
valores obtidos para emprestar aos cooperados na forma de microcrédito, e com a Cooperativa 
Central, além de outras obrigações com colaboradores, cooperados e terceiros

Depósitos
Representa a soma dos saldos que os cooperados têm em conta-corrente e aplicados na Cooperativa.

Depósitos à Vista
É a soma dos valores em conta-corrente de todos os cooperados ao final do mês.

Depósitos sob Aviso e a Prazo
São os valores aplicados pelos cooperados na Cooperativa. Podem ser aplicações PoupFácil, 
PoupFuturo, InvestFácil, InvestFuturo e Poupança Programada.

Depósitos Interfinanceiros
São os valores de repasse de recursos vindos de bancos parceiros para emprestar aos cooperados 
na forma de microcrédito.

Relações Interdependências
São os valores recebidos de cooperados para pagamento de faturas, impostos, entre outros, e 
que são repassados pela Cooperativa aos parceiros, no dia seguinte.

Obrigações por Empréstimos e Repasses
São os valores captados em outras instituições financeiras que são destinados para a realização 
de empréstimos e financiamentos aos cooperados.

Outras Obrigações
Sãos os valores a pagar da Cooperativa, as provisões legais e os recursos do Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social (FATES)

Patrimônio Líquido
É a soma dos valores do capital social dos cooperados, das reservas e das sobras acumuladas do ano  
da Cooperativa.

Capital Social
São os valores das cotas de capital depositadas na Cooperativa pelos cooperados no momento em 
que se associam e suas contribuições mensais. É um recurso muito importante para o crescimento 
da Cooperativa.

Reservas de Sobras
Correspondem a uma parte das sobras anuais e são acumuladas ao longo da história da Cooperativa. 
Atualmente, essa parte equivale a 20% das sobras líquidas. As reservas servem como segurança 
para imprevistos ou investimentos futuros.

Sobras Acumuladas e Sobras do Ano
Nessas contas contábeis são registrados os valores do resultado do exercício ou do período para 
posterior destinação ou distribuição. No caso das cooperativas, os valores acumulados mensalmente 
são registrados como Sobras ou Perdas Acumuladas do Exercício.

Total do Passivo
São as origens de todos os recursos administrados pela Cooperativa, que representam as obrigações 
para com seus cooperados (depósitos, conta-corrente e aplicações) e para com terceiros (repasse 
de recursos; fornecedores; salários e impostos a pagar; provisões trabalhistas; entre outras).



Demonstração de Resultado
É onde são demonstrados as receitas, as despeas e o resultado da Cooperativa no ano.

Receitas da Intermediação Financeira
Representam a soma dos juros dos empréstimos e financiamentos realizados aos cooperados e 
os juros das aplicações financeiras na Cooperativa Central.

Operações de Crédito
São os juros de operações de crédito realizadas com cooperados. Podem ser na forma de 
financiamento, cheque especial, empréstimos pessoais, descontos de cheques e títulos, entre 
outros.

Depósitos Intercooperativos
Correspondem à renda de juros recebidos pela Cooperativa, relativas às aplicações de recursos 
na Coopertiva Central.

Despesas da Intermediação Financeira
São os juros pagos aos cooperados por suas aplicações na Cooperativa, a outras instituições 
financeiras para obtenção de recursos, a provisão para inadimplência e as despesas com o Fundo 
Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop.)

Operações de Captação no Mercado
São os valores de juros pagos aos cooperados nas suas aplicações financeiras e as despesas com 
o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop.)

Operações de Empréstimos e Repasses
São despesas geradas com a obtenção de recursos com outras instituições financeiras para 
disponibilizar na forma de empréstimos de baixo custo aos cooperados.

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
São as despesas com as provisões para possíveis perdas com inadimplência nas operações de 
crédito com cooperados.

Resultado Bruto da Intermediação Financeira
É a diferença entre o total de receitas das operações de crédito e as despesas com juros de 
aplicações de cooperados, e as despesas com outras instituições financeiras.

Outras Receitas / Despesas Operacionais
É a diferença entre as receitas com os serviços disponibilizados aos cooperados e as despesas 
para manutenção da atividade da Cooperativa.

Receitas de Prestação de Serviços
São as receitas de tarifas pagas pelos cooperados por serviços como: cobrança bancária, cartão 
de crédito, seguro, consórcio, entre outros.

Outras Receitas Operacionais
São os valores recuperados de operações de crédito de cooperados inadimplentes, indenizações 
de seguros contratados, entre outras despesas recuperadas.

Despesas de Pessoal
São os valores relativos a despesas com folha de pagamento, benefícios e capacitação de 
colaboradores.

Despesas Administrativas
São os valores gastos com a manutenção da atividade da Cooperativa, como aluguéis, energia 
elétrica, telefone, serviços de segurança, despesas com a Cooperativa Central, entre outras.

Outras Despesas Operacionais
São as despesas com risco operacional e com a disponibilização de serviços de parceiros aos 
cooperados, como cartão de crédito, domicílio bancário, convênios, entre outros.

Resultado Operacional
É o resultado obtido com as atividades da Cooperativa. São as receitas geradas menos as despesas 
necessárias para seu funcionamento.

Resultado Não Operacional
São valores que não resultam da atividade principal da Cooperativa, tais como ganhos ou perdas 
na venda de bens.

Resultado do Exercício
É o resultado que a Cooperativa gerou no período, que podem ser sobras ou perdas. Ao final do 
ano, as sobras são destinadas para pagamento dos juros ao capital, constituição de reservas e 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e o restante é definido em Assembleia 
Geral Ordinária, pelos cooperados.


