
Estamos vivendo um momento em que é ainda 
mais importante ajudar, apoiar e cooperar para o 
bem de todos. E o Dia do Cooperativismo (Dia C) vem 
justamente para refletirmos sobre os valores, inclusão 
financeira e social da Cooperativa. Então, que tal 
aproveitar para colocar em prática a solidariedade? 
Você pode fazer doações para uma causa que acredita, 
ajudar alguém da sua vizinhança, compartilhar seus 
conhecimentos, incentivar a gentileza ao seu redor e 
muitas outras coisas. O importante é somar.

O Dia C, proposto pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), coincide com o Dia Internacional 
do Cooperativismo (DIC), celebrado mundialmente 

no primeiro sábado de julho (neste ano, dia 4). Em 
comemoração ao Dia C, a Viacredi, em parceria com 
a Cooper, lançou alguns cursos para ajudar você a 
aprender mais, relaxar a mente e, se quiser, ainda ganhar 
um dinheiro extra. É o “Coopera na Panela”, uma série 
de vídeos que reúnem receitas deliciosas, além de dicas 
de educação financeira. Os vídeos estão disponíveis no 
PROGRID EAD (progrid.coop.br) e no canal do Youtube 
do Sistema Ailos (youtube.com/user/SistemaCecred) 
para toda a comunidade. Então fique ligado, participe 
e coopere ainda mais para o seu desenvolvimento e 
o de toda a comunidade. Cooperando, superamos 
dificuldades e transformamos o mundo!

VAMOS FAZER MAIS
PELO PRÓXIMO?

viacredi.coop.br
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Novas linhas de crédito 
para apoiar você

Viacredi inaugura dois 
Postos de Atendimento

Confira na página 4 Confira na página 5
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Expediente

Informativo

Balancete mensal 31/05/2020 31/05/2019

Número de cooperados 501.065568.668

ATIVO Valores em mil (R$)

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

6.276.783
22.131

2.645.248
3.537.997

33.400
38.007

339.503
302.320

67.934 
555

(31.306)
6.616.286

5.228.837
20.548

2.431.535
2.704.732

33.187
38.835

281.827
255.284

54.015
651

(28.123)
5.510.664

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

363.564
320.621

42.943
(138.464)

(56.692)
(4.647)

(77.125)
225.100
(98.524)

60.219
2.095

(56.949)
(80.518)
(23.371)
126.576

170
126.746

352.774
283.073

69.701
(129.227)

(80.972)
(7.112)

(41.143)
223.547
(95.895)

49.357
1.467

(54.578)
(73.448)
(18.693)
127.652

212
127.864

PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos sob Aviso e 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

5.006.683
4.699.462

935.667
3.638.870

124.925
58

168.006
139.157

1.609.603
1.101.601

375.036
6.220

126.746
6.616.286

4.122.536
3.779.537

577.162
3.107.002

95.373
282

218.427
124.290

1.388.128
975.866
284.398

-
127.864

5.510.664

Entenda o balancete

Neste grupo são contabilizados os valores das cotas de capital que a 
Cooperativa possui na Cooperativa Central, da mesma forma que o 
cooperado possui suas cotas na Cooperativa.

O que são INVESTIMENTOS?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 17/06/2020) 2,25%

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

% %

0,2123*
0,2358
0,2849
0,3383

0,2123*
0,2358
0,2849
0,3383

INCC
Variação (%)

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

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,4754

R$ 5,4760

Compra

Venda

Junho de 2020

30/06/2020

30/06/2020

*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 4,03%
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 3,50% + TR
Taxas ao mês
0,70% a 3,31% 
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 3,40% + 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 36 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 36 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.

Julho 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.

Você quer ajudar ao próximo? 
A Cooperativa está apoiando o 
projeto “Vamos Superar”, uma 
plataforma que conecta quem 
pode ajudar com quem precisa 
de ajuda. O objetivo é unir forças 
e estender as mãos a quem 
mais precisa para passarmos 
o mais rápido possível por 
momentos difíceis como este 
em que estamos vivendo. 
Muitas pessoas que precisam 
de ajuda já se cadastraram e, 
agora, precisam do seu apoio. 
Para colaborar, basta acessar 
vamossuperar.com.br, selecionar 
a sua localização e ver a relação 
de pessoas próximas a você 
que precisam de ajuda e ainda 
não foram atendidas. Então, 
una-se a nós e aproveite para 
fazer o bem!

Ajude a quem 
mais precisa

Vamos superar
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Itajaí 
Itaipava

Daisy Cristina
de Aragão

Sérgio Ricardo
de Souza

João César Moser

Ana Francisca 
Ponchirolli Demarch

Tereza Carmen 
Barni Teixeira

Itajaí 
Centro

Vilmo Cardoso 
Fioravante Jorge Luis Poli

Romy 
Guembarovsky

Gilmar Meneghelli

Maria Lucia
Tonin Souza
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Taxas de juros personalizadas
Como Cooperativa, nós representamos 

uma comunidade que compartilha interesses 
e responsabilidades. Nosso papel é mediar 
esses interesses e responsabilidades de forma 
justa, respeitando a individualidade de cada 
pessoa, mas priorizando as necessidades e 
aspirações coletivas.

Conforme informação apresentada 
durante as Assembleias de Grupo, a Viacredi 
passa a adotar uma nova e melhor forma 
de analisar o crédito de seus cooperados, 
orientada pelo princípio da equidade. Esta 
melhoria permite a definição de taxas de 
juros de acordo com o nível de risco para 
produtos de crédito, como empréstimos e 
financiamentos. Veja o exemplo na imagem.

Por meio dessa melhoria, conseguiremos 
atender nossos cooperados de forma mais 
justa. Neste momento, as novas taxas se 
aplicam às propostas de empréstimos e 
financiamentos e não serão contempladas 
as linhas de CDC, consignado e crédito 
solicitado via canais digitais.

Crédito

Viacredi chega a
Nova Trento 

Nova unidade 
em Timbó

Uma cidade com tradições italianas e belezas naturais, 
onde viveu a primeira santa do Brasil, a Santa Paulina, e, 
hoje, mantém um santuário que atrai o turismo. Essa é Nova 
Trento, que, agora, conta com um Posto de Atendimento da 
Cooperativa, inaugurado no dia 20 de maio, na Rua Marechal 
Deodoro, nº 59, no Centro. A unidade funciona das 10h às 
16h e conta com uma estrutura moderna e preparada para 
atender os cooperados com todo o conforto.

Desde o dia 21 de maio, os cooperados de Timbó 
podem desfrutar dos serviços do primeiro Posto 
de Relacionamento na cidade. Localizada na Rua 
Colômbia, nº 56, Sala 03 (anexo ao supermercado 
Schütze), a nova unidade vem para oferecer ainda 
mais comodidade e facilidade no atendimento, pois 
tem horário diferenciado, das 12h às 20h.

Postos de Atendimento
Fotos D

ivulgação

Planeje seu futuro
Todos queremos um presente e um 

futuro mais tranquilos junto das pessoas 
que amamos, não é mesmo? Para isso, a 
Viacredi tem uma dica para garantir seu bem-
estar e de toda a família, realizar sonhos e 
complementar a aposentadoria: é o Prevcoop. 
O plano de previdência privada tem opções 
de acordo com cada perfil de cooperado. 
As taxas de administração são menores 
que a média do mercado e as parcelas não 

pesam no bolso.
E, claro, na hora de pensar no seu futuro, é 

importante levar em consideração imprevistos 
que podem impactar você e sua família. Então, 
outra dica, é investir também na contratação de 
um seguro de vida da Cooperativa, que possui 
opções personalizadas para você, com muitos 
benefícios e coberturas para este período de 
pandemia. Tudo para você aproveitar um futuro 
cheio de possibilidades.

Previdência e seguro de vida 

Confira os benefícios e vantagens do Prevcoop e uma simulação 
do seguro de vida por idade na versão digital do seu informativo 

NOVO PROCESSO

“Enfim chegamos a Nova Trento! Eu não poderia estar mais feliz em participar de um 
momento como esse, de chegar em uma cidade tão maravilhosa. Toda a minha família 
é natural daqui e estou ansiosa para apresentar todos os benefícios que a Viacredi pode 
proporcionar para essa comunidade. Há mais de 68 anos que trabalhamos dentro dos 
princípios da Cooperativa e posso afirmar que a inclusão financeira, o investimento 
econômico e social e a participação ativa de nossos cooperados é o que fazem da Viacredi 
uma Cooperativa única. Há mais de oito anos que eu faço parte desse time e vejo no dia 
a dia o quanto todos que trabalham aqui querem fazer bem ao próximo”.

“Com a abertura desse primeiro Posto de Relacionamento na cidade de Timbó, junto aos 
outros três Postos de Atendimento, a Viacredi demonstra mais uma vez a sua preocupação de 
estar cada vez mais próxima dos seus cooperados e por mais tempo durante o dia, já que o 
horário de atendimento é diferenciado. Isso reforça nosso compromisso de fazer a diferença 
na vida das pessoas, seja nos momentos bons ou em que o cenário é menos favorável”.

Elis Stefanie Marchiori
Gerente de Relacionamento e Negócios da Viacredi

Cleberson Luís Rhoden
Gerente Regional da Viacredi
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Participe de onde estiver
Para preservar a saúde de todos, as Assembleias 

de Grupo presenciais foram suspensas. Diante disso, 
estamos realizando, desde o dia 18 de junho, os 
eventos de forma digital.

Ao todo, serão realizados 82 eventos online para 
concluir o processo assemblear de grupos. Durante 
as Assembleias digitais, os cooperados irão conhecer 
os resultados de 2019, os planos para a Cooperativa, 
votarem para a eleição do Conselho de Administração, 
além de elegerem o delegado que representará seu 
grupo na Assembleia Geral Ordinária.

Os eventos presenciais realizados até o dia 16 de 
março continuam sendo válidos e os delegados eleitos 
permanecem os mesmos, com o papel fundamental de 

Assembleias digitais

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ – VIACREDI 
CNPJ 82.639.451/0001-38 
NIRE 4240000112-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí – VIACREDI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, 
convoca os Delegados eleitos nas respectivas Assembleias de Grupos de Cooperados, que nesta data, para efeito de “quorum”, somam 271 (duzentos e setenta e 
um), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 23 de julho de 2020, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, Rua Hermann Hering, 
nº 1.125, Bairro Bom Retiro, em Blumenau/SC, às 17h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Delegados, às 18h30min, em 
segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Delegados, às 19h30min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
Delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

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

2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;

3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2020;

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

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

6. Fixação dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;

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

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

9. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs. 1: Todas as orientações necessárias para a participação e manifestação dos Delegados estão divulgadas no site da Cooperativa 
(https://www.viacredi.coop.br) e nos Postos de Atendimento.

Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada pelos cooperados Srs.(as) Jorge Henrique Ziemiczak, Coordenador Eleitoral, Jefferson Tolardo, Assistente e Daniela 
Vogel, Secretária. 

Obs.3: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança 
de todos, nos termos do Decreto Estadual nº 630 de 01/06/2020 e Instrução Normativa nº 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
– DREI. Esta opção está autorizada pela Medida Provisória nº 931, publicada no Diário Oficial da União em 30/03/2020. 

Obs.4: Os Delegados participarão e se manifestarão a distância acessando o link da Plataforma Lector (https://www.lectorlive.com/ailos/event/agoviacredi). 

Obs.5: Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital, o Delegado deve realizar seu credenciamento na plataforma. Recomenda-se que o acesso seja 
realizado antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos, a fim de que haja tempo hábil para realizar o credenciamento.

Obs.6: Registra-se que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi incluído o endereço da sede da Cooperativa 
unicamente para fins de cumprimento da Instrução Normativa nº 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI.

Blumenau/SC, 30 de junho de 2020.

 MOACIR KRAMBECK 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Se você está precisando de um auxílio para colocar as contas em dia 
ou para dar o pontapé em algum projeto, que tal contar com a ajuda 
da sua Cooperativa? Sem sair de casa, direto pelo App Ailos ou pela 
Conta Online, você pode desfrutar do crédito digital da Viacredi. Essa 
modalidade pode ser solicitada mesmo se você não tiver limite de crédito 
pré-aprovado. Legal, não é? Aproveite para conhecer o crédito online 
e faça uma simulação sem sair do sofá. É só acessar o App Ailos ou a 
Conta Online.

Crédito digital

Solicite o seu crédito 
sem sair de casa

Eventos de 2020 foram adiados
A saúde de todos vem em primeiro lugar. Por 

isso, como estamos seguindo as recomendações 
dos órgãos oficiais de saúde e os decretos dos 
governos estaduais, as edições das nossas Feiras de 
Oportunidades (Blumenau Itoupava Norte, Schroeder 
e Blumenau Garcia) que aconteceriam este ano foram 
adiadas e acontecerão somente em 2021, em datas 
a serem definidas. Mas, mesmo não tendo feira, a 
Viacredi continua incentivando o negócio local por 
meio de outras iniciativas, como o Ailos Aproxima.

Por meio da plataforma, você compra de pessoas da 
sua própria comunidade, colaborando com os negócios 
locais. Para conferir os produtos e serviços disponíveis 
na sua região, baixe o App Ailos Aproxima, no Google 
Play ou App Store, ou acesse ailosaproxima.coop.br.

Feira de Oportunidades 

Fotos Divulgação

representar seu grupo na Assembleia Geral Ordinária, 
que será realizada no dia 23 de julho, às 19h30, 
também de forma digital. Para saber mais, acesse a 
área de Notícias do site da Viacredi.
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Uma das Melhores para Trabalhar 
na América Latina

Pelo segundo ano consecutivo, a Viacredi foi eleita uma 
das Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, 
pelo instituto Great Place to Work (GPTW), ocupando o 16º 
lugar. O reconhecimento é fruto do sentimento de fazer 
a diferença na vida das pessoas através do trabalho de 
mais de 1,5 mil colaboradores. O diretor administrativo, 
Adelino Sasse, comenta que: “nosso papel é dar 
ferramentas para que as pessoas se conectem com o 
nosso propósito e contribuam para ele, cada um com os 
seus talentos. E só conseguimos fazer isso porque temos 
profissionais engajados e motivados”. Nós fazemos acontecer 
e, juntos, inspiramos outros a fazerem o mesmo.

Reconhecimento

Divulgação

Tem novidades na plataforma
Cooperado, você já conferiu as melhorias na 

plataforma do PROGRID EAD? Em junho, a plataforma 
ganhou novas funções e ficou mais dinâmica. Agora, 
ao entrar no seu perfil você terá uma lista com dicas 

de cursos e ainda mais facilidade para acessar os 
conteúdos. Aproveite para conhecer o PROGRID EAD 
(progrid.coop.br), conferir todas as melhorias e desfrutar 
dos conteúdos disponíveis de onde você estiver.

PROGRID EAD
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