
Em oito meses de atuação no Paraná, inauguramos 
nosso quarto Posto de Atendimento, agora na cidade 
de Pinhais, na Rua Dezenove de Novembro, 62, Centro, 
com atendimento das 10h às 16h. Com isso, já somos 
2 mil cooperados nessa região, mais de  R$ 8,2 milhões 
em operações de crédito e mais de R$ 7,7 milhões em 
recursos captados. 

“Estamos muito felizes e comprometidos com a 
expansão da Cooperativa no Paraná, crescendo de forma 
sustentável e levando inclusão financeira para essa região. 
Agradecemos toda a receptividade da comunidade e 
seguimos com o propósito de unir pessoas e transformar 
vidas”, destaca Carlos Alexandre Kohls, gerente de 
Relacionamento e Negócios da Viacredi no Paraná.

viacredi.coop.br
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EXPANDINDO COM VOCÊ

Financie com a loja direto 
pelo aplicativo Ailos

Confira na página 4

Opção de atendimento aos 
cooperados de Gravatá 

Confira na página 6

Aline Priscila de AssizPosto de Atendimento Centro, em Pinhais
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Posto de Relacionamento São Pedro, 
em São José dos Pinhais

Posto de Relacionamento Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais

Posto de Atendimento Centro,
em São José dos Pinhais



Expediente

Informativo

Balancete mensal

Número de cooperados

31/07/2020

585.959

31/07/2019

510.494

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

6.635.654

22.798

2.809.283

3.735.679

29.814

38.080

365.883

327.506

69.969

555

(32.147)

7.001.537

5.372.609

22.157

2.488.316

2.782.198

39.562

40.376

312.412

282.938

57.812

652

(28.990)

5.685.021

%

24%

3%

13%

34%

-25%

-6%

17%

16%

21%

-15%

11%

23%

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

505.719

449.805

55.914

(188.704)

(73.718)

(6.309)

(108.677)

317.015

(141.429)

84.031

3.776

(81.148)

(113.742)

(34.346)

175.586

357

175.943

498.757

400.636

98.121

(191.678)

(114.385)

(9.677)

(67.616)

307.079

(136.928)

70.108

2.147

(78.887)

(103.848)

(26.448)

170.151

113

170.264

1%

12%

-43%

-2%

-36%

-35%

61%

3%

3%

20%

76%

3%

10%

30%

3%

216%

3%

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 do Ano

Total do Passivo

5.330.538

5.022.587

1.029.720

3.867.521

125.346

96

172.318

135.537

1.670.999

1.114.604

380.452

175.943

7.001.537

4.244.905

3.897.009

601.308

3.199.506

96.195

378

216.117

131.401

1.440.116

986.084

283.768

170.264

5.685.021

26%

29%

71%

21%

30%

-75%

-20%

3%

16%

13%

34%

3%

23%

Entenda o balancete

Os chamados “ativos intangíveis” são bens e direitos que não têm existência 
física, tal como é o caso de uma marca, um software ou uma patente. 
Portanto são bens que não podem ser tocados.

O que é INTANGÍVEL?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 05/08/2020) 2%

Julho
Junho
Maio
Abril

Julho
Junho
Maio
Abril

Mês

Mês

Caderneta de Poupança

CUB2006***

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,1303
0,1733  
0,2162
0,2162

% R$
0,42
0,48
0,21
0,15

1970,24
1962,00
1952,55
1948,40

CDI Selic

% %

0,1943*
0,2123
0,2358
0,2849

0,1943*
0,2123
0,2358
0,2849

INCC
Variação (%)

---
0,34
0,21
0,18

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,3927

R$ 5,3933

Compra

Venda

Julho de 2020

10/08/2020

10/08/2020

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Julho

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 Julho 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%

Jornalista Responsável: Francielle de Oliveira Amorim
Edição e Diagramação: DNA Editora - 47 3209-1315 
contato@dnaeditora.com.br  -  dnaeditora.com.br

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 
1125, Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 4655. Tiragem: 15.260 exemplares - distribuição gratuita. Conselho 
Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli SThiago, Diana Pianezzer, Chirlei Kohls, 
Louis Museka, Raquel Reis e Silva Sieves, Marcos de Souza Ross, Solange Senem e Bruno Miechotek Siolfi.

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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Pomerode
Centro

Massaranduba

Timbó
Centro

Itajaí
Fazenda

Adilson Hoffmann

Gladis Cristina 
Porath Sasse

Carmina Ferrari

Elizeu Wagner Silva 
de Souza

Marcia Hass 
Avancini

Ivo Nei Koslopp

Macilde Marchi

José Lineu Liberato

Almir Bieging

Rosane Ferreira

Setembrino Nones

Nair Viera Machado

Elizabeth Heinig 
Drews 

Helenice Rosana 
Tribess

Sandra Remocri 
Biasi

Sergio Ronaldo Belle

Marlene Volkmann

Cristiano Rodolfo 
Tironi

Rozelene Maria 
Mezadri
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Financiamento Viacredi 

Parcele direto com 
nossos parceiros lojistas 
ou pelo aplicativo Ailos

Você sabia que dá para financiar suas compras direto com uma 
das lojas parceiras da Cooperativa usando o aplicativo Ailos? Você 
pode acompanhar o retorno da proposta pelo próprio aplicativo no 
status da proposta e, aprovando, é só contatar a loja para fechar 
o negócio. A efetivação também pode ser feita pelo aplicativo 
com a assinatura digital. Assim, você valoriza e contribui para o 
desenvolvimento econômico da sua região sem precisar sair de casa.

- No aplicativo Ailos, insira 
seus dados de acesso.

- Clique em serviços e depois 
em empréstimos.

- Selecione a opção 
financiamento direto 
com o lojista.

- Clique em nova simulação.

- Selecione a melhor opção de 
busca pra você, seja através 
do nome da loja ou segmento.

- Negocie com a loja o preço à vista e parcele 
com a Viacredi.

- Escolha a melhor opção de parcela.

- Taxas iguais ou melhores do que no Posto de Atendimento.

- Durante horário comercial, a resposta da proposta 
sai em poucos minutos.

- Você pode quitar ou antecipar parcelas com descontos 
nos juros.

- Conheça as lojas conveniadas no site ou no aplicativo.

- Possibilidade de contratar com assinatura física ou digital 
(digital limitado até R$ 30 mil).

É muito fácil! 

Benefícios

Dicas

Segurança nas compras online
Realizar compras online tem se tornado 

um hábito cada vez mais comum em função 
da praticidade e, agora, com o isolamento 
causado pelo coronavírus, elas aumentaram. 
Para isso, é importante proteger os dados 
do seu cartão de crédito, como o número 
de segurança. Por isso, a Cooperativa possui 
um serviço seguro para auxiliá-lo nas suas 
compras. O Cartão Virtual pode ser gerado 
através do seu App Ailos Cartões para 
uso em uma única compra ou para uso 
recorrente. Para evitar dores de cabeça, 
listamos algumas dicas importantes para 
suas compras na internet:

Investimentos

Poupe e realize sonhos
Para começar a investir você não precisa ter 

muito dinheiro. Na Viacredi é assim, de pouquinho 
em pouquinho você faz uma reserva para o futuro, 
pois é o hábito que permite gerar reservas, que 
trazem segurança e ajudam a realizar sonhos, além 
de receber sua participação nos resultados. Pelo 
aplicativo Ailos ou Conta Online você aplica, resgata 
valores e acompanha os rendimentos com toda 
praticidade. Se você busca opções de investimento 
que gerem essa confiança, não deixe para depois, 
invista agora. Para realizar transações ou tirar 
dúvidas, utilize nosso Serviço de Atendimento ao 
Cooperado (SAC 0800 647 2200).

“Sou cooperado Viacredi há 15 anos e sei que a 
Cooperativa dá valor a quem precisa e incentiva o 
trabalhador a investir. Tenho carrinhos de pipoca 
e churros. Vendo meus produtos em alguns pontos 
de Blumenau, em jogos de futebol e festas e confio 
na Cooperativa para aplicar meu dinheiro e fazê-lo 
render. Foi com a Viacredi que realizei o meu sonho 
de comprar um terreno na praia. Tenho amigos 

cooperados e todos sabem 
que investir na Viacredi 
é ter retorno garantido 
quando precisamos”.
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Osni Steffen
Cooperado do Posto de 
Atendimento Velha Central
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Novidade

Tudo o que você precisa em um só aplicativo
O aplicativo Seja Ailos (Admissão Digital) passa a 

ser incorporado ao Aplicativo Ailos. Essa novidade traz 
ainda mais praticidade e agilidade para o cooperado. 
Após a finalização do processo para se tornar um 
cooperado e trâmites da abertura de conta, você 
poderá fazer as suas transações financeiras já no 

próprio Aplicativo Ailos. “É uma forma de simplificar 
todo processo para se tornar um cooperado, e 
o melhor, fazer o download de apenas um único 
aplicativo, onde o cooperado terá acesso a tudo que 
precisa em um só lugar”, destaca Leonardo Manetta, 
analista do Sistema Ailos.

- Melhoria do processo para se tornar cooperado, 
facilitando a escolha das cooperativas presentes 
na sua região. 

- Permite o cooperado informar qual a melhor 
forma de contato para trocar informações 
com a cooperativa. 

- Validação nos campos de dados do cadastro, 
garantindo mais qualidade nas informações 
cadastrais informadas no processo de admissão. 

- Ajustes de endereço residencial e de 
correspondência. 

- Recurso que permite refazer as selfies para o 
cadastro, durante a captura das imagens, caso não 
tenham saído com a qualidade esperada.

Benefícios
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“Sou cooperado há mais de 
15 anos e em agosto fiz uma compra 
no material de construção América do 
Sol, utilizando o financiamento direto 
com a loja. Foi uma ótima experiência, 
pois fiz tudo pelo aplicativo da 
Cooperativa. O crédito foi aprovado na 
hora e a compra realizada com muita 
facilidade e rapidez, sem burocracias”.

Erivan José da Silva
Cooperado do Posto 
de Atendimento Glória

- Desconfie de ofertas milagrosas.
- Observe se o site é confiável e se possui sistema 

de segurança para garantir suas transações.
- Confira os canais de atendimento do vendedor.
- Cuidado ao informar seus dados.
- Não clique em links suspeitos.
- Mantenha seu antivírus atualizado.
- Compre apenas utilizando seu próprio 

computador, tablet ou celular.
- Não salve seus dados da Cooperativa (do cartão 

ou conta) no site.
- Leia com atenção todas as orientações antes 

de comprar.
4 5



Atendimento compartilhado em Gravatá

Para estarmos cada vez mais próximos dos 
cooperados do litoral, estendemos nossa parceria 
com a Credifoz, que também integra o Sistema Ailos. 
Com isso, seguimos o 6º princípio cooperativista: 
Intercooperação, no qual cooperativas trabalham 
em conjunto para prestarem melhores serviços 
aos seus cooperados e agregarem força ao 
movimento cooperativo. 

Já atendemos no Posto de Relacionamento 
compartilhado na Praia Brava, em Itajaí, no Vale Auto 

Shopping (Rodovia Osvaldo Reis, 2686 – Sala 03), de 
segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos sábados, 
das 9h às 13h. Agora, estamos atendendo também 
no Posto de Atendimento compartilhado Credifoz, na 
Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 6.905, Gravatá, em 
Navegantes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 
Assim, nossos cooperados que estão no litoral têm a 
oportunidade de serem atendidos com comodidade 
para realizarem todas as suas operações com nossos 
produtos e serviços.

Postos de Atendimento

Juntos em um gesto 
que transforma

Um gesto simples que ajuda o meio ambiente e ao mesmo tempo 
entidades beneficentes da nossa região. Assim é a ação “Gesto que 
transforma”. Juntos vamos economizar, respeitar a natureza e ainda 
contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Isso será 
possível ao deixarmos de enviar as faturas impressas do seu cartão 
de crédito a partir do mês de setembro. Mas não se preocupe, você 
pode visualizar e acompanhar todas as movimentações na sua 
fatura digital. Basta acessar o aplicativo Ailos Cartões.

Ao utilizar o seu cartão Ailos e manter o formato da sua fatura 
digital, o valor economizado com a fatura impressa será destinado a 
entidades que necessitam de ajuda. Para alterar o modo de emissão 
da fatura, acesse o aplicativo Ailos Cartões em Configurações. 
Simples e fácil. Se precisar de orientação, pode entrar em contato 
pelos canais digitais da Viacredi e pelo 0800 647 2200. Acesse 
gestoquetransforma.com.br e saiba mais. Vamos juntos transformar 
e cooperar!

Ailos Cartões

Capacitação 
sem sair de casa

A gente sabe que adquirir 
conhecimento é muito importante 
para a vida pessoal e profissional.  
Melhor ainda se o conhecimento 
estiver à nossa disposição em 
qualquer lugar. Assim é o PROGRID 
EAD, com 130 cursos gratuitos à sua 
escolha. Para você aproveitar ainda 
mais, a plataforma do PROGRID 
(progrid.coop.br) evoluiu e está de 
cara nova, com alguns ícones extras. 
Agora você pode colocar como 
favorito aquele curso que você 
gostou, fazer avaliação do curso 
através de estrelinhas, além de 
lançamentos, como esse curso:

PROGRID EAD

Neste curso, o especialista Paulo Alvarenga aborda sobre como 
equilibrar as energias: física, mental, emocional, espiritual e financeira, 
que são fatores determinantes para obter resultados na vida 
pessoal e profissional. 

Equilibrando energias para alta 
performance e produtividade

Posto de Relacionamento compartilhado na Praia Brava Posto de Atendimento compartilhado em Gravatá
D
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Mais de 75 toneladas de 
alimentos e artigos de limpeza 
são entregues pela Viacredi

Diante do momento atual, queremos ser ainda mais solidários para 
continuar transformando vidas. Para agradecer pelo engajamento neste 
modelo de prestação de contas das Assembleias 2020, doamos em nome 
dos cooperados e colaboradores mais de 75 toneladas de alimentos, 
contemplando também materiais de higiene para os órgãos municipais 
das 22 cidades atendidas pela Cooperativa em Santa Catarina e Paraná.

Os municípios que receberam as doações são todos da área de 
atuação da Viacredi: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, 
Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Ilhota, Indaial, Itajaí, 
Jaraguá do Sul, Luiz Alves, Massaranduba, Nova Trento, Pomerode, 
Rio dos Cedros, Rodeio, São João Batista, São José dos Pinhais, 
Schroeder e Timbó.

A ação, pontual, é apenas uma dentre as mais variadas formas 
com que a Cooperativa apoia a comunidade, especialmente durante 
esse período.

Assembleias Participa 2020
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Jovens talentos
A Viacredi está sempre em busca de jovens 

talentos que sejam movidos a desafios, 
cooperação e trabalho em equipe. Por isso, iniciou 
em setembro mais uma turma do Programa 
Aprendiz Cooperativo, uma parceria com o Senac, 
que dá acesso ao primeiro emprego, com foco 
no desenvolvimento pessoal e profissional. Os 28 
aprendizes já em vigência e mais os 32 que iniciarão 
a turma no dia 14 de setembro terão carga horária 
de 20 horas semanais, contemplando horas de 
qualificação teórica e de prática na Cooperativa, 
com duração de um ano e meio.

Programa Aprendiz Cooperativo
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“No programa, tanto a prática quanto a teoria se 
complementam. São conhecimentos interessantes para 
ingressar no mercado de trabalho, pois aprendemos 
a organizar documentos, Excel, Word, apresentação, 
oratória e outros. Ao final do processo, fui efetivada pela 
Cooperativa, que me ajudou a decidir o que eu queria 
para o meu futuro. Sou apaixonada pela comunicação 
e pelo cooperativismo e levo esses valores não só no 
meu trabalho, mas na minha vida. Agradeço essa 
experiência que a Viacredi me proporcionou, pois sinto 

que apesar de jovem aprendiz, 
as pessoas daqui dão o caminho 
para eu me desenvolver”.

Ana Julia Rausch
19 anos - Área de Comunicação e 
Marketing da Viacredi
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Fale com o

Se você está com suspeita de Covid-19, fale com o 
Doktor Live. Evite sobrecarregar os hospitais e se sujeitar 
a um ambiente com alta transmissão da doença. No 
Doktor Live, a sua consulta é online, gratuita e segura 
contra o coronavírus.

A plataforma, criada em parceria da Prefeitura de 
Blumenau e empresas do município, entre elas a Viacredi, 
permite que médicos da rede pública façam atendimentos 
por meio de chamadas de vídeo no WhatsApp. Agora, 
também está disponível com o serviço psicológico. 

Mais de 19 mil pessoas já buscaram o Doktor Live, que  
funciona 24 horas para tirar dúvidas e de segunda a sexta-
feira, das 7h às 19h, para encaminhamento para médicos 
e psicólogos. Mais informações, acesse doktorlive.com.br.

“Dos mais de 19 mil atendimentos no Doktor 
Live, cerca de 70% das pessoas buscam informações, 
onde é o hospital mais próximo, farmácias e 
algumas falam de problemas psicológicos e estresse. 
Como o programa é com inteligência artificial, foi 
detectado uma procura muito grande por esse tipo 
de atendimento, por isso agora acrescentamos os 
psicólogos. Um número relevante da pesquisa é que 
42% das pessoas que passam pelo questionário 
não têm suspeita de Covid. Se tivéssemos deixado 

19 mil pessoas irem para 
o médico, com certeza 
os hospitais iriam estar 
mais lotados”.

Henrique Bilbao
Diretor da Ezok e desenvolvedor 
do programa Doktor Live

Telemedicina

(48) 4042-0330

900 mil cooperados com você
O Sistema Ailos atingiu 900 mil cooperados. 

Chegamos à essa marca graças à confiança dos 
cooperados, pois a união e participação fazem 
toda a diferença em uma sociedade cooperativista. 

O elo das 13 cooperativistas de crédito 
integradas ao Sistema Ailos, entre elas a Viacredi, 

gera solidez e dá forças para que possamos 
oferecer os melhores benefícios e serviços aos 
cooperados. Somos fazedores e continuamos 
com a nossa missão de fazer a diferença na vida 
das pessoas e seguir transformando o mundo por 
meio do cooperativismo.

Sistema Ailos
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