
Cooperar é transformar. Juntos, inspiramos 
esperança para um mundo mais justo, equilibrado 
e com melhores oportunidades para todos. Com o 
tema “Inspirando esperança para uma comunidade 
global”, comemoramos no dia 15 de outubro o Dia 
Internacional do Cooperativismo de Crédito (DICC). 
Ano em que o cooperativismo está transformando 
e fazendo a diferença nas comunidades em 

tempos de adversidades. 
São ações econômicas e sociais que carregam os 

valores de solidariedade, responsabilidade, transparência 
e igualdade. E sempre de forma coletiva. Toda essa 
transformação conjunta que inspira esperança está 
acontecendo na Viacredi desde crédito concedido aos 
cooperados até doações de cestas básicas. Saiba mais 
sobre as ações da Cooperativa na página 4.

viacredi.coop.br
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TRANSFORMAÇÃO QUE INSPIRA ESPERANÇA

Contrate seu seguro 
de vida pelo WhatsApp

Confira na página 6

Valorize o que  
é da sua região

Confira na página 6
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JUNTOS,
INSPIRAMOS
ESPERANÇA
E TRANSFORMAMOS
NOSSA COMUNIDADE

SOMOS 600 MIL 
COOPERADOS E JUNTOS 
FAZEMOS ACONTECER



Expediente

Informativo

Balancete mensal

Número de cooperados

31/08/2020

595.127

31/08/2019

515.469

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

6.825.949

26.232

2.889.949

3.845.754

32.994

31.020

368.024

327.506

72.562

554

(32.598)

7.193.973

5.434.846

22.741

2.518.380

2.820.719

33.064

39.942

312.774

282.938

58.495

655

(29.314)

5.747.620

%

26%

15%

15%

36%

0%

-22%

18%

16%

24%

-15%

11%

25%

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

576.445

515.288

61.157

(201.112)

(80.568)

(7.142)

(113.402)

375.333

(163.170)

96.988

4.482

(93.408)

(131.833)

(39.399)

212.163

512

212.675

572.128

459.977

112.151

(222.661)

(130.860)

(10.956)

(80.845)

349.467

(157.359)

81.125

2.366

(91.257)

(119.021)

(30.572)

192.108

(215)

191.893

1%

12%

-45%

-10%

-38%

-35%

40%

7%

4%

20%

89%

2%

11%

29%

10%

-338%

11%

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

5.479.247

5.132.804

1.085.797

3.921.494

125.513

-

172.042

174.401

1.714.726

1.122.357

379.694

212.675

7.193.973

4.280.295

3.934.455

606.358

3.231.502

96.595

473

215.705

129.662

1.467.325

991.897

283.535

191.893

5.747.620

28%

30%

79%

21%

30%

-100%

-20%

35%

17%

13%

34%

11%

25%

Entenda o balancete

As contas do passivo registram a origem dos recursos da empresa ou instituição. 
Essas contas contábeis representam as obrigações da empresa com terceiros. 
No passivo estão contemplados os depósitos dos cooperados, impostos a 
recolher, entre outros.

O que é PASSIVO?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 16/09/2020) 2,00%

Setembro
Agosto
Julho
Junho

Setembro
Agosto
Julho
Junho

Mês

Mês

Caderneta de Poupança

CUB2006***

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,1159
0,1159
0,1303
0,1733

% R$
0,32
0,21
0,42
0,48

1980,53
1974,30
1970,24
1962,00

CDI Selic

% %

0,1570*
0,1599
0,1943
0,2123

0,1570*
0,1599
0,1943
0,2123

INCC
Variação (%)

---
0,82
0,84
0,32

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,2526

R$ 5,2532

Compra

Venda

Setembro de 2020

16/09/2020

16/09/2020

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Setembro

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 1,65%
1,44% a 1,93%
0,99% a 2,15%
0,95% a 1,16%
0,90% a 1,10%
1,20% 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 1,65%
1,26% a 1,54%
1,44% a 1,93%
0,99% a 2,15%
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.

Setembro 2020

Rendimentos das Aplicações Setembro 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$ 999.999,99

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

Aplicação Pré-Fixada
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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Rio dos 
Cedros

Jaraguá 
Figueira

Mogiana 
Humbelino

Mirton Harry 
Sommer

Celio Leitzke

Viviane Pereira 
Cabral

Rubens Zumach

Nelson Sjoberg

Marisete Ivone 
Busarello Purin

Berberina Bastos  
de Moraes

Gelasio 
Menestrina

Elemar Lopes

Blumenau 
Testo
Salto

Rita de Cassia 
Machado Cordova 
Maske

Rosana da Cruz 
Maske Ines Pereira Schell

Dilma Zanghelini 
Constantino Ivanildo Naatz

Pomerode
15 de Novembro

Alexandro
Rodrigo de Sá Haroldo Raduenz Paulo LinkJanice Just Jung
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Coopera Empreendedor

Agora em São José dos Pinhais
A Viacredi está cumprindo seu compromisso 

de ampliar sua atuação no Paraná, levando 
maior acessibilidade e benefícios do 
cooperativismo para essa região. Por isso, 
já está em andamento a primeira turma do 
programa Coopera Empreendedor, uma 
oportunidade para você ter uma consultoria 
integrada e potencializar a gestão do seu 
negócio. O programa, que é feito em parceria 
com o Sebrae, contempla cinco eixos de 
consultoria: gestão financeira, estratégias, 
gestão de pessoas, processos e gestão de 
marketing e vendas. 

O Coopera Empreendedor já atendeu mais 
de mil empresas em Santa Catarina e nessa 
primeira turma em São José dos Pinhais já está 
atendendo 12 empresas. Se você é cooperado 
Pessoa Jurídica e tem interesse, fique atento 
nas redes sociais da Viacredi.

Capacitação

Curso online para pessoas com deficiência
Todos nós somos capazes de desenvolver 

competências, mostrar nosso potencial e crescer 
profissionalmente. Por isso, a Viacredi, em 
parceria com a Ailos e o Sesi, iniciou, no dia 25 
de agosto, a primeira turma de 2020 do Curso de 
Desenvolvimento para Pessoas com Deficiência 
em um novo formato, totalmente digital. As aulas 

online acontecem duas vezes por semana, com 
professores capacitados e com tradutor em tempo 
real de libras. Por conta da pandemia, foi preciso se 
reinventar para continuar oferecendo o curso aos 
alunos. Anteriormente, a turma era denominada 
como Escola Inclusiva e, em seis edições, já formou 
148 alunos.

Fotos D
ivulgação

D
ivulgação

A prevenção é o melhor caminho 
O câncer de mama é uma das doenças que mais causa a 

morte de mulheres em todo o mundo. Por isso, a campanha 
Outubro Rosa é uma forma de alertar e incentivar a população 
para a realização de exames preventivos que detectam 
precocemente a doença e aumentam as chances de cura. 
“Ninguém cuida melhor de você do que você mesmo. Então, 
se toque, cuide-se e se ame”, ressalta a presidente da Rede 
Feminina de Gaspar, Dilma Uliano Moser da Silva. Durante o 
mês, diversas instituições e empresas apoiam a causa, seja 
iluminando o imóvel de rosa e usando broches e camisetas. 

Outubro Rosa

- Serviços assistenciais com exames preventivos.

- Apoio moral das voluntárias, com visita a pacientes internadas nos hospitais.

- Orientação à mastectomizada, com apoio de fisioterapeuta, psicóloga, assistente social e nutricionista.

- Palestras de orientação sobre o tema.

- Além desses, outros serviços são oferecidos, todos gratuitamente.

Serviços prestados pelas Redes Femininas de Combate ao Câncer da região

DICC

Comunidade 
em cooperação

Quando cooperamos e nos unimos em 
torno de um mesmo objetivo, fazemos 
acontecer. Com o cooperativismo, o 
desenvolvimento econômico e social 
da nossa comunidade pode continuar 
mesmo diante de uma pandemia. A 
esperança e transformação podem ser 
vistas em ações que seguimos fazendo 
juntos, sendo através de soluções 
financeiras e ações sociais na nossa 
comunidade. O nosso propósito foi 
colocado em prática transformando a 
vida de milhares de famílias. Isso só é 
possível com a participação dos nossos 
cooperados e comunidades. Você 
pode conferir no site da Cooperativa 
(viacredi.coop.br) todas as ações que estão 
sendo feitas neste momento de pandemia.

- Mais de 73 mil cooperados tiveram as suas parcelas 
de empréstimos adiadas.

 - Mais de 79 mil cooperados foram contemplados 
com linhas de créditos (de 16 de março até 22 de 
setembro), somando mais de R$ 400 milhões. 

 - 49.840 participações em ações educativas com 
treinamentos que envolveram cooperados 
empreendedores.

 - Mais de 75 toneladas de alimentos distribuídos a 
órgãos municipais para atender a milhares de famílias 
que necessitam de apoio neste momento de crise.

Números de esperança:
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Assista a um vídeo sobre o negócio local na versão digital do informativo

Depósito em conta na hora

Sementinha da cooperação

Imagina um caixa eletrônico 24h, onde o depósito em conta é 
instantâneo. Isso mesmo! Os cooperados do Sistema Ailos agora 
podem efetuar o depósito sem envelope nos caixas eletrônicos Saque 
e Pague. E sabe o melhor? O dinheiro entra na hora na conta. Acesse 
www.saqueepague.com.br, preencha a busca e descubra o caixa 
eletrônico mais perto de você. Ou então pesquise por “Saque e Pague” 
na sua loja Android ou Apple, baixe o aplicativo e aproveite mais esse 
benefício da sua Cooperativa.

Outubro é o mês dedicado às crianças e nós 
sabemos que é muito importante aprender a cooperar 
e poupar desde pequeno. E, pensando nisso, estamos 
sempre buscando plantar a sementinha da cooperação 
nos nossos pequenos cooperados, criando ações que 
merecem destaque.

O objetivo do Coopera Educa, desenvolvido pela 
Confebras (Confederação Brasileira das Cooperativas 
de Crédito), é disseminar e fomentar a educação 
cooperativista e financeira para crianças entre 6 e 12 
anos. O curso traz desenhos animados, cartilhas e 
diversas atividades para os pais desenvolverem com 
os filhos em casa, e também é acessível em Libras. 
O Coopera Educa está disponível no PROGRID EAD 
(progrid.coop.br).

Além disso, a plataforma do PROGRID também 
conta com 21 histórias divertidas e educativas, que 

fazem parte do Ailos Conta e um episódio especial 
do Coopera na Panela, que traz uma receita prática 
e saborosa para fazer com as crianças, disponíveis 
também no canal do YouTube do Sistema Ailos. Outra 
novidade é o aplicativo Trilha da Cooperação, um jogo 
online, onde a criança vai passando de etapas e, ao 
longo do caminho, recebe tarefas para cumprir. O 
lançamento será durante o mês de outubro e você 
pode baixar o aplicativo sem custo na App Store e 
na Play Store.

De forma leve, divertida e lúdica, as crianças 
aprenderão noções de cidadania e consumo 
consciente, que são as bases de uma educação 
financeira bem consolidada. Afinal, o aprendizado que 
elas têm na infância refletirá na vida adulta. Poupando 
hoje, fica mais fácil planejar o futuro. Gostou das 
novidades? Então vem brincar e cooperar com a gente!

TAA Saque e Pague

PROGRID EAD
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Confira onde você pode encontrar um caixa eletrônico Saque e Pague 
dentro da nossa área de atuação na versão digital do informativo

Confira o vídeo sobre o Coopera Educa e Coopera na Panela na versão digital do informativo

Seguro de vida

Fácil e descomplicado
Agora, ficou ainda mais fácil contratar um seguro 

de vida. Através do WhatsApp, você pode fazer uma 
simulação do seguro de vida simplificado, mas a 

contratação só é finalizada por e-mail. A cobertura 
inicia após o recebimento da proposta digitalizada. 
Tudo fácil, ágil e descomplicado, como a vida deve ser!

1. Nas redes sociais, aplicativo e site da Cooperativa, o cooperado terá acesso a um QR Code para 
iniciar uma conversa via WhatsApp (o número possui o DDD (21), por ser do parceiro Icatu).

2. Na conversa, o cooperado poderá fazer uma simulação e, caso deseje, poderá confirmar a 
contratação do Seguro de Vida Simplificado.

3. Após confirmar a contratação pelo WhatsApp, o cooperado recebe a proposta por e-mail, faz a 
assinatura pelo DocuSign e clica em Concluir.

Como contratar

D
iv

ul
ga

çã
o

Toda vez que você compra de um negócio local, 
você contribui com a economia da região e ainda 
coopera com a manutenção dos empregos. É um 
círculo virtuoso e de mão dupla. Como a nossa essência 
é cooperar, criamos, juntamente com o Sistema Ailos, 
o movimento “Negócio local é bom negócio para 
todos”, para que a economia da nossa região continue 
girando e se desenvolvendo. Para isso, precisamos do 
seu apoio. Sempre que for realizar suas compras, dê 
preferência para padarias, feiras, farmácias, mercados 
e todo negócio da sua região. Unindo forças, podemos 
transformar a vida das pessoas ao nosso redor. É 
pensando nisso que a Viacredi vem realizando e 

Valorize o que é da gente

Negócio Local

Para fomentar o negócio local e promover o Ailos Aproxima, a Viacredi 
vai promover, junto com o Sistema Ailos, a Feira de Oportunidades 
Digital. Marque esta data na agenda: 6, 7 e 8 de novembro. Participe!

incentivando iniciativas como 
o Ailos Aproxima, pois valoriza o que é da nossa 
gente. No Ailos Aproxima, você encontra produtos 
e serviços dos cooperados da nossa região. Acesse 
ailosaproxima.coop.br ou baixe nas lojas de aplicativo 
App Store e Google Play. Vamos fazer a nossa parte, 
consumir e compartilhar essa ideia, pois comprar do 
negócio local é bom negócio para todos. 
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Chegou a vez dos cooperados dos postos 
Timbó Estados, Gaspar Margem Esquerda, Itajaí 
Itaipava, Blumenau Pérola do Vale e Jaraguá Vieiras 
serem beneficiados com as mudanças e ampliações 
de estrutura de nossos Postos de Atendimento. 
As unidades são em modelo aberto, tornando a 
experiência dos cooperados mais ágil e assertiva, 
com horário de atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 16h.

Para melhor recebê-los

Postos de Atendimento
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Timbó Estados 
Rua Blumenau, 444, Bairro Estados, em Timbó

Jaraguá Vieiras
Rua Manoel Francisco da Costa, 161

Bairro Vieira,
em Jaraguá do Sul

Itajaí Itaipava
Avenida Itaipava, 4125
Bairro Itaipava,
em Itajaí

Gaspar Margem Esquerda
Rua Augusto Becker, 95

Bairro Margem Esquerda,
em Gaspar

Blumenau Pérola do Vale
Rua Gustavo Zimmermann, 2004
Bairro Itoupava Central,
em Blumenau
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