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A Viacredi existe para transformar vidas e conectar 
as histórias com os sonhos dos cooperados. E, nestes 
70 anos, foram diversas conexões.

Desde 26 de novembro de 1951, o que importa 
para nós são as relações. A partir disso, criamos 
nossa trajetória de conquistas, com diversos desafios 
e reconhecendo que nada somos sem este contato. 

Nossos cooperados nos deixam entrar em suas 

vidas e vibramos com a casa própria, o carro novo, os 
nascimentos, numa relação de muita cumplicidade e 
de sentido.

Este será um ano de comemorações. Para isso, 
diversas ações serão realizadas. É a forma de 
agradecer aos nossos cooperados, que não nos 
deixaram sozinhos no propósito de unir mais pessoas 
e transformar vidas.

UNIR PESSOAS E 
TRANSFORMAR VIDAS

Chegamos em Curitiba

Confira na página 4

Assembleias

Confira na página 7

Fotos Tiago de Jesus / Daniel Zimmermann / Ricardo Kaun / José Roberto da Veiga / Dois Ponto: Uma!



Expediente

Informativo

Balancete mensal

Número de cooperados

30/11/2020

624.571

30/11/2019

532.302

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

7.340.842

29.014

2.833.152

4.413.149

36.472

29.055

368.574

327.506

73.923

548

(33.403)

7.709.416

5.788.143

24.855

2.697.075

2.990.100

36.671

39.442

314.935

282.938

61.921

659

(30.583)

6.103.078

%

%

%

27%

17%

5%

48%

-1%

-26%

17%

16%

19%

-17%

9%

26%

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

796.604

719.989

76.615

(290.451)

(101.026)

(9.540)

(179.885)

506.153

(244.606)

138.605

6.825

(131.496)

(187.930)

(70.610)

261.547

806

262.353

791.985

642.569

149.416

(311.973)

(175.993)

(14.569)

(121.411)

480.012

(219.985)

115.400

3.285

(127.491)

(166.020)

(45.159)

260.027

(292)

259.735

1%

12%

-49%

-7%

-43%

-35%

48%

5%

11%

20%

108%

3%

13%

56%

1%

136%

1%

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

5.928.832

5.557.494

1.334.273

4.107.554

115.667

65

177.728

193.545

1.780.584

1.150.369

367.862

262.353

7.709.416

4.549.849

4.202.454

724.446

3.350.201

127.807

343

207.871

139.181

1.553.229

1.010.929

282.565

259.735

6.103.078

30%

32%

84%

23%

-9%

-81%

-15%

39%

15%

14%

30%

1%

26%

Entenda o balancete

São os depósitos (saldos) em conta corrente de pessoas físicas e jurídicas 
disponíveis para movimentação.

O que são DEPÓSITOS À VISTA?

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 09/12/2020) 2,00%

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro

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
0,1159
0,1159

% R$
1,05
0,77
1,37
0,32

2.044,16
2.022,93
2.007,57
1.980,53

CDI Selic

% %

0,1645*
0,1495
0,1569
0,1569

0,1645*
0,1495
0,1569
0,1569

IPCA

%

-
0,89
0,86
0,64

INCC
Variação (%)

---
1,29
1,69
1,15

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.045,00

R$ 5,1103

R$ 5,1109

Compra

Venda

Dezembro de 2020

09/12/2020

09/12/2020

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Dezembro.

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 e  títulos)

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 3,84%

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 3,84%

2,40% a 3,40% + TR
Taxas ao mês

1,44%
0,79% a 2,59%

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.

Dezembro 2020

Rendimentos das Aplicações Dezembro 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

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: Ana Paula Lauth
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: 26.025 exemplares - distribuição gratuita. Conselho 
Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli SThiago, Diana Pianezzer, Chirlei Kohls, 
Louis Museka, Mariah Gabriella de Oliveira, 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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Blumenau 
Velha

Mafalda Bertoldi 
Zavadniak

Rivadavio Matos
da Silva Reneu Tonn Eneas Krucinski

Jani Teresinha de 
Pinho Ramos

Apiúna

Eurico Lucas
da Costa

Gilberto Ernani 
Batschauer Nilton José Favero Solange Hofmann

Renate Wagner 
Solange Hofmann

Indaial 
Nações

Gaspar 
Santa 

Terezinha

Rejani Nadir 
Bloemer

Leoni Kraus Maia 
dos Santos

Arlete de Fátima 
Sezerino Brassiani

Dalton Israel

Carlos Eduardo 
Schwarz

Almir Antônio 
Tavares

Gelson Bueno
de Oliveira

Maria Helena 
Lana

Mara Aparecida 
Tambani

Francisco Reinert
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Inauguração

Viacredi inaugura Posto de Atendimento 
em Curitiba

Seguindo a estratégia de expansão a Viacredi 
inaugurou duas novas unidades que iniciaram suas 
atividades no final de dezembro.

O Posto de Atendimento em Curitiba, com 
serviços e benefícios da Cooperativa instalados no 
Bairro Santa Felicidade, na Avenida Manoel Ribas, 
6980, um local de comércio bem desenvolvido e 
um belo ponto turístico da capital paranaense. 

E o segundo Posto de Relacionamento em 
Itajaí, com a vantagem de estar localizado no 
Itajaí Shopping, que fica na rua Samuel Heusi, nº 
234. O benefício desta unidade está no horário 
diferenciado de funcionamento, de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 20h e com o atendimento 
compartilhado aos cooperados Credifoz. DivulgaçãoSanta Felicidade - Curitiba

Coopera Empreendedor

Oportunidade para potencializar seu negócio
Já pensou em receber uma consultoria especializada para potencializar a 

gestão do seu negócio e com isso, atingir resultados ainda melhores?  Então 
inscreva-se  para a nova turma do Coopera Empreendedor. O programa, realizado 
em parceria com o Sebrae, é oferecido no formato on-line para comodidade e 
segurança dos cooperados. 

Se for selecionada, sua empresa passa por um diagnóstico e recebe um plano 
de ações de acordo com as necessidades identificadas nas seguintes áreas: gestão 
financeira, estratégias, gestão de pessoas, processos e marketing e vendas.

As inscrições a para nova turma do Coopera Empreendedor vão do dia 11 
até o dia 29 de janeiro. Não perca esta oportunidade! Inscreva-se nos Postos de 
Atendimento ou pelo site da Cooperativa: viacredi.coop.br.

D
ivulgação

Finanças

Coloque as finanças em dia com hábitos simples
O ano começa e a promessa de que, dessa vez, 

iremos fazer um planejamento financeiro e controlar 
os gastos é feita novamente. Se até hoje você não 
conseguiu cumprir este compromisso a Viacredi pode te 
ajudar. Comece criando o hábito de poupar e evitando 
dívidas. Mas como? Uma das dicas do presidente da 
Viacredi, Sérgio Cadore, é não comprar por impulso e 
investir seu dinheiro. “Sabemos o quanto ganhamos, 
mas sabemos o quanto gastamos?”, questiona.

Planejamento financeiro passa por uma questão 
simples: o hábito de visualizar seus gastos e ganhos 
e anotar as despesas. Nossas finanças estão ligadas 

diretamente com a qualidade de vida que temos, por isso 
não tenha medo de encarar o seu orçamento. O ideal 
é que nossas dívidas não ultrapassem 30% de nosso 
orçamento e tomando algumas medidas isso é possível.

Por onde começar? O PROGRID EAD oferece 
diversos cursos sobre educação financeira e o 
cooperado tem a facilidade de fazer no horário e local 
que escolher. Você também pode pedir auxílio para a 
equipe de atendimento da Viacredi. A Cooperativa tem 
ainda um formulário de orçamento familiar para você 
organizar as finanças mensalmente, basta solicitar no 
seu Posto de Atendimento.

“Precisamos pensar na aposentadoria desde o primeiro momento em que começamos 
a trabalhar, pois rico não é quem ganha muito, mas quem gasta pouco. Devemos gastar 
o que a gente precisa e não o que a gente tem. Precisamos cuidar do nosso dinheiro agora, 
para que ele possa cuidar de nós no futuro, para isso é preciso ter disciplina. Poupar não 
é poder, é querer”.

Sérgio Cadore
Presidente da Viacredi
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Ações Sociais

Fazendo o bem

• O evento Feira de Oportunidades Digital 
realizou uma ação que arrecadou mais de 
R$ 49 mil em doações do público e dos 
acessos na transmissão ao vivo do evento. 
O valor foi convertido em cestas básicas que 
foram distribuídas nos órgãos municipais 
das cidades em que a Cooperativa atua.

• A ação Cooperando com Você, da Viacredi 
em parceria com a seguradora MAG, 
proporcionou a proteção dos cooperados 
com as coberturas de risco no Plano 
Prevcoop e, com a contribuição mensal ao 
plano, ainda beneficiou as APAEs presentes 
na área de atuação da Cooperativa.

• Com a ação Gesto que Transforma 
ajudamos o meio ambiente e, ao mesmo 
tempo, entidades beneficentes da 
nossa região. A economia ao deixar de 
enviar faturas impressas gerou o bem. 
O cooperado continuou acompanhando 
todas as movimentações no formato digital 
através do aplicativo Ailos Cartões.

São os gestos de cooperação que transformam a 
vida das pessoas. E seguindo essa proposta a Viacredi 
realizou, em 2020, diversas ações sociais. Conheça 
algumas delas:

D
aniel Zim

m
erm

ann
José Roberto da Veiga

W
illian Ávila

Feira de Oportunidades Digital: entrega de cestas básicas 
em Brusque

Cooperando com Você: entrega para Apae de Indaial

Gesto que Transforma: entrega do recurso no
Hospital Marieta de Itajaí
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Resultados positivos 
marcam 2020

Mesmo com os desafios enfrentados no 
ano de 2020, a Viacredi seguiu seu histórico 
de crescimento e evolução. Passamos 
a ser 632 mil cooperados. Chegamos a 
um número de ativos de 7,8 bilhões. Este 
é o resultado do nosso envolvimento 
para transformar vidas e ajudar para o 
desenvolvimento da nossa comunidade.

Crescimento

Resultados de 2020

A Viacredi quer ouvir você
O diálogo é a base de todos os 

relacionamentos e por isso, a Viacredi quer 
ouvir você. Com este objetivo, são realizadas 
pesquisas constantes para avaliar como está 
a satisfação e a experiência dos cooperados. 
Elas são feitas por e-mail, telefone, SMS, mas 
em nenhuma delas solicitamos informações 
de conta ou senhas.

Não é um spam, é a forma de sabermos 
sua opinião e aprimorarmos nossos serviços, 
produtos e processos. Aproveite para nos dizer 
o que você pensa, responda com sinceridade. 
Com sua contribuição vamos melhorar cada 
vez mais nosso relacionamento com você.

Negócios

D
ivulgação

D
ivulgação

Cooperados recebem Juros ao Capital

A Viacredi iniciou 2021 distribuindo os Juros ao 
Capital, o crédito é realizado nas Cotas de Capital 
de cada cooperado. O cálculo tem como base 
a média do capital mantido pelos cooperados 
durante o ano. Por meio das Cotas de Capital, 
os cooperados contribuem com a formação 
do Capital Social da Viacredi, exercendo seus 
verdadeiros papéis de donos. Além disso, o 
capital fortalecido gera estabilidade e possibilita 

a oferta de empréstimos a juros mais baixos. 
Os Juros ao Capital foram creditado no dia 4 de 

janeiro. Para conferir o valor consulte seu extrato 
através da conta online ou diretamente nos 
Postos de Atendimento. As Cotas de Capital são 
um investimento de longo prazo aos cooperados 
que, por meio de um plano de cotas, determinam 
um valor a ser aplicado mensalmente e a 
Cooperativa o faz automaticamente.

Juros ao Capital 69 anos de atuação

632 mil cooperados

99 Postos de Atendimento

1,6 mil colaboradores

+ de 400 mil participações no PROGRID

+ de 112 mil participações nas Assembleias

R$ 7,8 bilhões em ativos

R$ 4,8 bilhões de saldo em operações de crédito

R$ 5,7 bilhões em depósitos

Resultado: R$ 272 milhões

Assembleia

Participe deste 
momento democrático

Participe das Assembleias e decida junto com os 
demais cooperados os melhores caminhos para o 
futuro da nossa Cooperativa. Seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica, esse momento é para todos. Nas 
Assembleias, você poderá conhecer e decidir sobre:

• Resultados e proposta de distribuição das 
Sobras de 2020; 

• Plano de Trabalho e destinação do FATES 
para 2021; 

• Eleição do Conselho Fiscal com mandato até 
2024 e dos Delegados que representarão os 
grupos de cooperados na AGO – Assembleia 
Geral Ordinária; 

• Expansão para a região metropolitana de 
Curitiba e admissão digital em toda a 
área nacional; 

• Demais assuntos que compõem o Edital. 

Em função da pandemia, iniciaremos os eventos 
de forma digital em fevereiro. Consulte a data e 
horário do seu evento em: aquivoceparticipa.coop.br.

Quer ser um delegado? Acesse esse link: 
bit.ly/2Jc4cgE e saiba como participar.

Neste ano, além do seu evento (com data e hora 
marcada), você poderá conhecer os resultados da 
Cooperativa, tirar suas dúvidas e votar de forma 
digital nos sete dias que antecedem sua Assembleia. 
Esta iniciativa reforça o nosso compromisso com a 
democracia e transparência, oferecendo mais tempo 
para os cooperados participarem e decidirem.

Se o cooperado votou antecipadamente, mas 
deseja participar e votar novamente no dia do evento, 
o primeiro voto será desconsiderado. 

Você pode saber mais em: aquivoceparticipa.coop.br. 
Afinal, são 70 anos juntos decidindo os melhores 
caminhos.

Novidade: Ampliação do período
para participar e votar

Saiba como participar da Assembleia 
Digital na versão digital do informativo
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COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ – VIACREDI
CNPJ 82.639.451/0001-38
NIRE 4240000112-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS SEMIPRESENCIAS 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, convoca os Cooperados que, nesta 
data, para efeito de “quórum”, somam 627.360 (seiscentos e vinte e sete mil trezentos e sessenta) em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Semipresencial de Grupo de Cooperados no período de 03/02/2021 a 26/04/2021, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois 
terços) de seus Cooperados, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Cooperados, em terceira e última convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados. Os Cooperados poderão participar e votar tanto presencialmente¹  quanto a distância, sendo 
que os locais e horários estão especificados no site da Cooperativa (https://www.viacredi.coop.br) e divulgados nos Postos de Atendimento.

A primeira Assembleia Semipresencial de Grupos de Cooperados acontecerá na sede da Cooperativa, localizada na Rua Hermann Hering nº 
1.125, Bairro Bom Retiro, em Blumenau/SC, no dia 03 de fevereiro de 2021, às 19h em terceira convocação.

Os Cooperados deliberarão sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia da Assembleia Semipresencial de Grupo de Cooperados:
1. Assuntos de competência da Assembleia Geral Ordinária:

a. Apresentação e deliberação sobre o Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas 
do exercício de 2020;

b. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2020;
c. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho para 2021;
d. Deliberação sobre o plano de utilização do FATES para 2021;
e. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2024;
f. Apresentação e deliberação da Política de Sucessão de Administradores das Cooperativas do Sistema Ailos;
g. Eleição dos Delegados Efetivos e Suplentes, para fins de representação dos Cooperados dos respectivos Grupos na Assembleia 

Geral da Cooperativa, conforme o art. 33 do Estatuto Social;
h. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

2. Assuntos de competência da Assembleia Geral Extraordinária:
a. Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos seguintes artigos, com o remanejamento 

da ordem, disposição e referência dos artigos:
i. Alteração da alínea “c” do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperativa;
ii. Inclusão da alínea “d” do art. 1º, que dispõe sobre a área de admissão da Cooperativa;
iii. Alteração dos incisos I e II do art. 5º, que dispõem sobre a admissão;
iv. Alteração do art. 18, que dispõe sobre o Capital Social;
v. Inclusão do inciso II do art. 29, que dispõe sobre a Assembleia Geral;
vi. Inclusão do inciso IV do art. 52, que dispõe sobre as Competências do Conselho de Administração;
vii. Alteração do inciso II do art. 71, que dispõe sobre as Competências do Diretor de Operações;
viii. Alteração do inciso II do art. 72, que dispõe sobre as Competências do Diretor Administrativo;
ix. Inclusão dos arts. 73 e 74, que dispõem sobre o Comitê de Auditoria.

b. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração;
c. Deliberação sobre a captação de recursos de municípios, de acordo com a Lei Complementar nº 161 de 04/01/2018 e Resolução 

CMN nº 4.659 de 26/04/2018.

Obs.1: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Amélia Malheiros, Coordenadora Eleitoral, Catia Cilene Kraft Manske, 
Assistente e Reginaldo Silveira, Secretário. 

Obs.2: O prazo para inscrição de chapas para concorrer à eleição do Conselho Fiscal é até 11/01/2020. Os demais requisitos estão na 
Cartilha de Processo Eleitoral, disponível no endereço eletrônico https://www.viacredi.coop.br.

Obs.3: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando endereço eletrônico e código de acesso que será 
disponibilizado, tanto no momento da Assembleia Semipresencial de Grupo de Cooperados, quanto durante o período de 7 (sete) dias 
que antecede a referida Assembleia. 

Obs.4: Todas as orientações necessárias para participar da Assembleia Semipresencial de Grupo de Cooperados a distância estarão 
divulgadas no site da Cooperativa (https://www.viacredi.coop.br), site https://www.aquivoceparticipa.coop.br e nos Postos de 
Atendimento.

Obs.5: As demonstrações contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico 
https://www.viacredi.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados. 

Obs.6: A candidatura dos Delegados deverá ser realizada previamente com 15 (quinze) dias de antecedência da respectiva Assembleia, 
através do endereço eletrônico: https://www.viacredi.coop.br.

Blumenau/SC, 09 de dezembro de 2020.
 

SERGIO CADORE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

¹Em razão da pandemia do Covid-19 a realização das Assembleias na modalidade presencial está condicionada à autorização dos órgãos municipais e ao cumprimento das 
medidas de prevenção e controle de infecção. Caso estejam vedados os eventos presenciais, as Assembleias serão realizadas exclusivamente na modalidade digital. A confirmação 
da modalidade da Assembleia será divulgada no endereço eletrônico da Cooperativa, com 5 (cinco) dias de antecedência da data da Assembleia.

Na edição de dezembro o período de mandato do Conselho Fiscal saiu 
2021-2023 e o correto é 2021-2024.

Errata Conselho Fiscal:
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