
Amora vive com a avó Anastácia. Ao cuidar 
de cachorros, a menina aprendeu sobre a 
disciplina de poupar e a responsabilidade 
de gastar as moedas que recebia. Assim 
se desenrola a história “Dinheiro é coisa 
de criança?”, contada pela artista Dani 
Farias. Essa é uma das 21 histórias 
disponíveis no canal do YouTube 
do Sistema Ailos e na plataforma 
do Progrid EaD. Todos os vídeos 
têm janela de libras e legenda para 
surdos e ensurdecidos.

O objetivo do projeto “Contação de 
Histórias”, do Sistema Ailos com apoio 
da Viacredi, é auxiliar escolas e pais 
neste momento de afastamento social. 
“Poder levar a arte e a experiência de 
cada contador para dentro da casa das 
crianças foi lindo demais”, comenta 
Dani Farias. A iniciativa recebeu 
uma homenagem da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina 
(Alesc) por oportunizar conteúdos 
educativos e culturais para 
secretarias de educação e famílias e 
por envolver artistas locais.

HISTÓRIAS QUE 
TRANSFORMAM

viacredi.coop.br
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Assembleias digitais de 
Grupos de Cooperados

Paraná recebe 3º Posto de 
Atendimento da Viacredi
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Balancete mensal 30/04/2020 30/04/2019

Número de cooperados 495.871561.381

ATIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Realizável a Longo Prazo
Disponibilidades
Relações Interfi nanceiras
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

5.163.614
25.542

2.421.925
2.648.480

28.274
39.393

281.578
255.284

53.519
649

(27.874)
5.445.192

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Receitas da Intermediação Financeira
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira
Despesas da Intermediação Financeira
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Créditos 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

280.828
225.732

55.096
(101.255)

(63.710)
(5.755)

(31.790)
179.573
(76.523)

39.015
1.134

(43.292)
(58.302)
(15.078)
103.050

67
103.117

PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos sob Aviso e a Prazo
Depósitos Interfi nanceiros

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

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

4.086.634
3.734.243

579.692
3.059.606

94.945
382

218.859
133.150

1.358.558
970.639
284.802

-
103.117

5.445.192

Entenda o balancete

São as contas do Ativo que têm a função de registrar os bens de 
permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal 
do empreendimento, tais como móveis, equipamentos, terrenos, 
marcas e demais valores. 

O que é NÃO CIRCULANTE?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme
CRC-SC 025638/O-8

Indicadores Econômicos

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

Junho
Maio
Abril
Março

Junho
Maio
Abril
Março

Mês

Mês

Caderneta de Poupança

CUB2006***

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,1733  
0,2162
0,2162
0,2446

% R$
0,48
0,21
0,15
0,16

1962,00
1952,55
1948,40
1945,43

CDI Selic

% %

0,2499*
0,2358
0,2849
0,3383

0,2499*
0,2358
0,2849
0,3383

INCC
Variação (%)

---
0,21
0,18
0,38

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,2595

R$ 5,2601

Compra

Venda

Junho de 2020

02/06/2020

02/06/2020

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Junho

Taxas de Juros das Operações de Crédito
Crédito para Você
Crédito pessoal
Microcrédito empreendedor *
Aquisição ou alienação de imóvel
Aquisição ou alienação de automóveis
Pessoal 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 2,37%
0,70% a 1,71%
1,44% a 1,93%
0,99% a 2,26%
0,95% a 1,16%
0,90% a 1,10%
1,30% a 2,40%
1,65% a 2,10%

2,50% a 2,90% + TR
Taxas ao mês
0,70% a 2,37% 
0,70% a 1,71%
1,26% a 1,60%
1,44% a 1,93%
0,99% a 2,26%
0,95% a 1,16%
0,81% a 1,10%
1,65% a 2,10%

2,40% a 2,80% + TR
Taxas ao mês

1,44%
1,00% 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.

Junho 2020

Rendimentos das Aplicações Junho 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%
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Acesse a 
versão digital 

do informativo 
pelo QR Code.

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.
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Mantenha seus 
dados protegidos 

A tecnologia tem sido a nossa maior 
aliada neste momento, mas é preciso fi car 
atento à segurança dos seus dados.  Como 
a Cooperativa se preocupa com a sua 
segurança, separamos algumas dicas para 
você aproveitar todas as nossas soluções 
com proteção e não cair em golpes:

Precaução nunca é demais, não é mesmo?

• SMS com link solicitando senhas 
são falsos, não abra. 

• Não receba visitas de pessoas 
estranhas em nome da Cooperativa.

• Verifi que a autenticidade dos 
boletos, o código da Cooperativa
é 085 e vem logo ao lado da logo
da Ailos.

• Em caso de suspeita, entre em 
contato conosco por meio do SAC 
0800 647 2200.

Assista ao vídeo com dicas de segurança 
na versão digital do seu informativo

Segurança
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Jaraguá 
Vieiras

Amarildo Formento Antonio Coelho

Camila Mader
de Souza

Isvaldo Bauer

Vilene Keiser
dos Santos

Procório Elvecio
Pereira

Cleonice Siqueira 
dos Santos

Ildemar José Fulik

Greice Aparecida 
Seemann Bruner

Wagner Mariano

Jaraguá 
Centro 
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Vantagens para você e a comunidade
Quando for realizar suas compras, dê preferência 

para o comércio da região, que está perto de você e 
pague com o seu Cartão Ailos, mais prático e seguro 
do que fazer transações em dinheiro, e o melhor, 
com mais vantagens e benefícios. Outra opção é 
fi nanciar suas compras pela Cooperativa diretamente 
no estabelecimento, negociando o valor à vista e com 
aprovação imediata. Essas duas formas de pagamento 

conectam você com o empreendedor local e trazem 
mais praticidade, segurança e benefícios para manter 
a economia da sua região ativa. Porque é assim que 
o cooperativismo funciona: quando você usa os 
produtos e serviços da sua Cooperativa, os resultados 
retornam para os cooperados da região, ajudando 
a manter o fl uxo econômico e contribuindo com o 
desenvolvimento da sua comunidade.

Benefícios
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Pague e receba via QR Code 
e sem taxas

Tudo à nossa volta tem evoluído de forma muito rápida, não é mesmo? 
Que tal evoluirmos também na nossa forma de pagar e receber? Com o Ailos 
Pag, disponível no seu App Ailos apenas para cooperados pessoa física, você 
pode pagar tudo via QR Code e sem taxas. E aí, gostou da praticidade? Então 
facilite a sua vida e comece a usar já o Ailos Pag.

Ailos Pag

• Mais segurança, já que não é necessário utilizar 
dinheiro em espécie.

• Controle da movimentação por notifi cação e geração 
de comprovante de pagamento.

Sabe o que você ganha utilizando o Ailos Pag?

• Transferência imediata.

• Sem data marcada, já que a 
funcionalidade está disponível sete 
dias por semana.
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Expandindo com você
Estamos cumprindo nosso compromisso de expansão no 

Paraná, que é levar maior acessibilidade, benefícios e suporte da 
Cooperativa para a comunidade da região. Em maio, inauguramos 
a terceira unidade em São José dos Pinhais e primeira com caixa 
presencial na região central de São José dos Pinhais, na Rua Izabel 
A. Redentora, 2260, com horário de atendimento das 10h às 16h. 
A cidade já possui duas salas de negócios, uma localizada na Rua 
Almirante Alexandrino, 732, no bairro Afonso Pena, inaugurada em 
novembro do ano passado, e outra na Rua Joinville, 3380, no bairro 
São Pedro, aberta em dezembro. 

Postos de Atendimento
D
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• Mais de 1.100 cooperados
na região.

• Mais de R$ 5 milhões em 
operações de crédito.

• Mais de R$ 3 milhões em 
recursos captados.

Em 6 meses de atuação 
no Paraná já são: 

Precisa adiar sua parcela?
Junho é o último mês que os cooperados 

podem solicitar a postergação de suas 
parcelas. Se você precisa de uma pausa na 
prestação deste mês, 
acesse o QRCode ao lado 
e preencha o formulário, 
solicitando e autorizando 
a operação, que, em até 
cinco dias úteis, a mesma 
será efetivada.

Empréstimo

• Mais de 71 mil cooperados 
atendidos com a postergação das 
parcelas dos contratos. 

• Mais de 173 mil contratos de 
empréstimo postergados.

• R$ 180 milhões em parcelas 
adiadas para o término do contrato.
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Proteja-se e evite a propagação
É momento de priorizar a saúde de todos. Por isso, 

nossos Postos de Atendimento estão abertos para 
atendimento presencial, das 9h às 10h para idosos, 
gestantes e pessoas com defi ciência, e das 10h às 16h, 
para demais públicos, inclusive empresas, para manter 

a segurança e saúde de cooperados, colaboradores 
e parceiros. Pedimos que você priorize ao máximo 
realizar suas transações por nossos canais digitais, 
mas se você precisar sair de casa, reforçarmos algumas 
medidas preventivas:

Lave com frequência as mãos 
com água e sabão ou passe 
álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cubra 
nariz e boca com lenço ou
com o braço.

Evite abraços, beijos e 
apertos de mãos. Adote um 
comportamento amigável sem 
contato físico, mas sempre com 
um sorriso no rosto.

Higienize com frequência o celular.

Covid-19 

Evite tocar olhos, nariz e boca 
com as mãos não lavadas.

Mantenha uma distância mínima de cerca
de 2 metros de qualquer pessoa.

Use máscara sempre que precisar sair de casa. 
Leve com você uma máscara reserva, porque 
seu tempo de uso é de 2 horas. Leve também 
uma sacola para guardar a máscara, caso seja 
preciso trocar. Evite tocar ou ajustar a máscara 
enquanto a estiver usando. 

Se estiver doente, evite contato físico com
outras pessoas e fique em casa até melhorar.

Fonte: Ministério da Saúde

Momento para se qualificar
Na plataforma do PROGRID EAD o conhecimento 

não para. São mais de 130 cursos disponíveis que 
contribuem para a sua vida profi ssional e pessoal. Você 
pode acessar de onde estiver e ao fi nal do curso ainda 

ganha um certifi cado comprovando sua participação. 
Então, que tal aprender e se qualifi car como está 
fazendo o cooperado Edson Roberto Heiden? Acesse 
progrid.coop.br e escolha o seu curso.

“Trabalho à noite em uma pizzaria e na parte da manhã com minha sogra na costura. 
Com a pandemia, não estava mais trabalhando de manhã e lembrei de um folder da Viacredi 
sobre os cursos online. Fiz o login e comecei a fazê-los. Todas as palestras estão me ajudando 
muito na vida pessoal e profi ssional, principalmente as de controle de gastos, que, inclusive, 
estou colocando em prática. Como é fascinante conseguir ver onde está indo o dinheiro e saber 
controlar para gastar somente o necessário. Indico para todos e eu quero continuar aprendendo 
muito mais através do PROGRID EAD”. 

PROGRID EAD

Arquivo Pessoal

Edson Roberto Heiden
Cooperado do PA Vila Nova, em Blumenau
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Vem aí 
Assembleia de 
forma digital

Devido às ações de combate ao Covid-19, os 
eventos assembleares presenciais foram suspensos. 
Mas, a partir do dia 18 de junho daremos continuidade 
aos eventos de forma digital para as 122 Assembleias 
de grupos de cooperados que ainda não foram 
realizadas. Os eventos presenciais realizados até o 

dia 16 de março deste ano continuam sendo válidos 
e os delegados já eleitos representarão seus grupos 
na Assembleia Geral Ordinária (AGO), que também 
será de forma digital. Para participar fi que ligado na 
área de notícias do site da Viacredi. Confi ra o edital de 
convocação abaixo.

Assembleias

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ – VIACREDI
CNPJ 82.639.451/0001-38

NIRE 4240000112-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS DIGITAIS DE GRUPOS DE COOPERADOS

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí – VIACREDI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno e o 
art. 6º do Regulamento de Organização dos Grupos de Cooperados da Cooperativa, comunica a continuidade do processo assemblear iniciado em 28/01/2020 e suspenso 
desde 17/03/2020 em razão da pandemia do Covid-19, conforme amplamente divulgado nos canais de comunicação da Cooperativa. Para tanto, convoca os associados dos 
122 (cento e vinte e dois) grupos de cooperados cujas Assembleias ainda não foram realizadas, que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 235.864 (duzentos e trinta e 
cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Digital de Grupo de Cooperados no período de 18/06/2020 a 17/07/2020, 
a serem realizadas digitalmente, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) dos cooperados de cada grupo, em segunda convocação, com o mínimo de 
metade mais um dos cooperados de cada grupo, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados de cada grupo de cooperados: 

A relação dos Grupos de Cooperados que estão sendo convocados através do presente Edital, bem como as datas, horários e todas as orientações necessárias para a 
participação, manifestação e votação dos cooperados estarão divulgadas no site da Cooperativa (www.viacredi.coop.br) e nos Postos de Atendimento. 

Os associados deliberarão sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia da Assembleia Digital de Grupo de Cooperados:

a. Apresentação e deliberação sobre o Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2019;

b. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;

c. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho para 2020;

d. Deliberação sobre o plano de utilização do FATES para 2020;

e. Eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2024;

f. Fixação dos honorários, das gratifi cações e da cédula de presença do Conselho de Administração;

g. Apresentação e deliberação sobre a Política de Conformidade (Compliance) do Sistema Ailos;

h. Apresentação e deliberação sobre a Política de Governança Cooperativa do Sistema Ailos;

i. Eleição dos Delegados Efetivos e Suplentes, para fi ns de representação dos Cooperados dos respectivos Grupos na Assembleia Geral da Cooperativa, conforme o 
art. 33 do Estatuto Social;

j. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 

Obs.1: As Assembleias acontecerão de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança 
de todos. Esta opção está autorizada pela Medida Provisória nº 931, publicada no Diário Ofi cial da União em 30/03/2020.

Obs.2: Os associados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando link e código de acesso que será disponibilizado. 

Obs.3: Para participar da Assembleia Digital de Grupo de Cooperados, o associado deve realizar seu credenciamento na plataforma. Recomenda-se que o acesso 
seja realizado antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos, a fi m de que haja tempo hábil para realizar o credenciamento.

Obs.4: As demonstrações contábeis do exercício fi ndo estão disponíveis na sede da cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico https://www.viacredi.coop.br. 

Obs.5: A candidatura dos Delegados deverá ser realizada previamente com 7 (sete) dias de antecedência da respectiva Assembleia, através do link a seguir: 
www.viacredi.coop.br.

Blumenau/SC, 28 de maio de 2020.

MOACIR KRAMBECK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

D
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Faça suas operações sem sair de casa
Já parou para pensar em quantos serviços você 

pode fazer através da sua Conta Online e do seu App 
Ailos com a mesma segurança dos nossos Postos de 

Atendimento, mas com a vantagem de estar no conforto 
e segurança da sua casa? Então confi ra aí algumas 
operações que você pode fazer de maneira digital:

Serviços Digitais

Aplicação programada
Para reserva de emergência e controle 

fi nanceiro. Você pode fazer a gestão dos seus 
planos pela Conta Online e aplicativo, além de 

nomeá-los conforme a fi nalidade, como, por 
exemplo, “Férias”, “Estudos”, “Viagem”. Seus 

investimentos terão rentabilidade diária após 
30 dias e você ainda poderá fazer o resgate de 
onde estiver, na hora que precisar. E o 

melhor é que você pode continuar 
programando seus investimentos. 

Basta defi nir uma data e valor, e 
todos os meses seu dinheiro será 

aplicado automaticamente.

Transferências e Teds
Se você precisa realizar transferências entre 
contas da Cooperativa ou qualquer instituição 
fi nanceira do Brasil, pode fazer isso com a 
comodidade da Conta Online ou App Ailos. 
Além das transferências entre cooperativas, 
você pode pode fazer uma TED (Transferência 
Eletrônica Disponível) e o valor estará disponível 

ao benefi ciado de outra instituição 
fi nanceira no mesmo dia da transação. 
Nos fi nais de semana e feriados, o 
valor estará disponível ao benefi ciado 
a partir do dia útil seguinte ao envio.

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. Veja na versão digital do 
informativo um vídeo e aprenda a 
contratar crédito na Conta Online.

Pagamento de boletos
É possível fazer o pagamento 
de boletos diversos e convênios 
como os de água, luz, telefone 
através do código de barras.

Débito Direto Autorizado (DDA)
Aderindo ao DDA, você fi ca livre de 

preocupações. Todos os boletos registrados em 
seu CPF ou CNPJ fi carão disponíveis direto na sua 
conta. E o pagamento? Esse só é efetivado com a 

sua autorização.

Recarga de celular
Basta cadastrar o número do telefone, 

escolher o valor e realizar a recarga.

Débito automático
Aderindo ao serviço você ganha 
tempo, pois não tem a necessidade 
de enfrentar fi las. Além disso, você 
evita esquecimentos e garante 
os pagamentos das suas faturas 

na data do vencimento, mediante 
saldo disponível em conta corrente. São 
inúmeros os convênios, como água, luz, 
telefone e outros que você pode incluir no 
débito automático. Também é  possível 
cadastrar um limite máximo de pagamento 
não permitindo o débito nos casos de envio 
de faturas em valor maior que o cadastrado e 
ainda contratar o serviço de SMS, que permite 
a gestão dos débitos não efetivados em caso 
de insufi ciência de saldo e limite excedido. 
Consulte os pagamentos cadastrados e 
comprovantes de forma fácil e prática na 
Conta Online ou App Ailos.
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