
O Ailos Aproxima é uma plataforma online 
de compra e venda de produtos e serviços dos 
nossos cooperados e das cooperativas que 
fazem parte do Sistema Ailos. A solução faz parte 

do movimento Negócio local é bom negócio  
para todos, atraindo clientes aos vendedores 
da comunidade local, de forma fácil e moderna 
na internet. Confira detalhes na página 9.

UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE 
PARA OS NEGÓCIOS LOCAIS

Banco de Im
agens

Decida o futuro da Cooperativa e
contribua com a sua comunidade

Receba a restituição 
do IR na cooperativa

Confira na página 6 Confira na página 11

viacredi.coop.br
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Amplie a 
página em 2x

Toque duas vezes na tela 
para ampliar a página em

2 vezes do tamanho original.

2x

Navegação 
entre páginas

Toque e arraste para os 
lados para navegar entre 

as páginas da revista.

Navegação entre 
miniaturas

Toque uma vez na tela 
para exibir as miniaturas 

para navegação.

Visualização em 
página dupla

Vire o aparelho para 
visualizar a revista 
em página dupla.

Amplie a página
Use o gesto de “pinça” (toque 
e afaste o polegar e indicador) 

para ampliar a visualização 
conforme desejar.

Compartilhe nas 
redes sociais

Toque uma vez na tela e 
selecione as opções de 
compartilhamento no 
canto superior direito.

Navegação

Melhore a experiência de sua leitura baixando o 
informativo através do aplicativo para iOS e Android

Guia de Interatividade

Mais conteúdo
Toque no ícone para 
visualizar o conteúdo 
adicional da matéria.

Navegação
Toque no ícone para  

ser direcionado à 
respectiva página.

Link externo
Toque no ícone para ser 

direcionado à página externa 
citada na matéria.

Localização
Toque no ícone para visualizar 

o mapa com a localização citada 
na matéria.

Galeria de imagens
Toque no ícone para visualizar a 

galeria de imagens.

Vídeo
Toque no ícone para iniciar a 

reprodução do vídeo.

Ícones

Nas próximas páginas, você irá encontrar diversos ícones sinalizando a existência
de conteúdo multimídia. Para acessá-los, basta tocar/clicar sobre o ícone, nas matérias a 

seguir. Veja abaixo a lista de ícones e seus respectivos significados.
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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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Jaraguá
Centro

Procório 
Elvecio Pereira

Ildemar Jose 
Fulik

Cleonice Siqueira 
dos Santos

Greice Aparecida 
Seemann Bruner

Wagner 
Mariano

Brusque
Dom 

Joaquim
Adriana Flor Neusa Sapeli TeixeiraAlexsandra Jacinto 

de Amorim

São João 
Batista

Clecio Kock Luciano Candido 
Moresco

William Souza dos 
Santos

Naura Loreni 
Locks

Timbó
Industrial

Adelina Rosa 
Felippi Miranda

Gerson Kurth Marcos Antonio 
Loch

Luciane Richard 
Feltrin

Novo Endereço

PA da Itoupavazinha ganha 
novo espaço

O Posto de Atendimento (PA) do bairro Itoupavazinha, em Blumenau, atingiu a marca de 
mais de 10 mil cooperados. Com objetivo de melhorar o atendimento com um ambiente 
mais confortável aos nossos cooperados e colaboradores, estamos atendendo em um 
novo endereço: na Rua Frederico Jensen nº 3.510. A nova estrutura possui um ambiente 
funcional e um conceito mais moderno para a demanda do bairro e região, contando 
agora com mais um caixa eletrônico em relação à antiga unidade, totalizando quatro 
terminais de autoatendimento.
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Assembleia Digital

Você já sabe das novidades 
para as Assembleias de 2021?

Caso você não possa comparecer no dia da sua Assembleia, neste ano vai poder 
participar, tirar suas dúvidas e votar até 7 dias antes da data do evento. Acesse o 
site aquivoceparticipa.coop.br para mais informações. 

Nas Assembleias você conhece os resultados e a proposta de Distribuição das 
Sobras, o plano de trabalho e a destinação do FATES para 2021, participa da eleição 
do Conselho Fiscal com mandato até 2024, conhece a proposta de expansão para 
a região metropolitana de Curitiba e admissão digital em toda área nacional. 
Além disso, elege os Delegados que representarão o seu grupo na Assembleia 
Geral Ordinária/Extraordinária (AGO/AGE), assim como os demais assuntos que 
compõem o Edital.

Sua participação será revertida em doações e você terá 
um período maior para participar e votar

Apiúna Rede Feminina de Combate ao Câncer

Ascurra Bombeiros Voluntários

Benedito Novo Hospital São Benedito

Blumenau Hospital Santa Isabel

Blumenau (região das Itoupavas) Hospital Misericórdia

Brusque Hospital e Maternidade Dom Joaquim

Curitiba/PR (Santa Felicidade) Lar Dona Vera

Doutor Pedrinho Hospital São Benedito*

Gaspar Conferência Vicentina de Gaspar

Guabiruba Associação Hospitalar de Guabiruba

Ilhota Bombeiros Voluntários

Indaial Hospital Beatriz Ramos

Itajaí Hospital Infantil Pequeno Anjo

Jaraguá do Sul Hospital São José

Luiz Alves Hospital Hoscola

Massaranduba Hospital João Schreiber

Nova Trento Hospital Nossa Sra. da Imaculada Conceição

Pinhais/PR Hospital Nossa Sra. da Luz

Pomerode Hospital e Maternidade Rio do Testo

Rio dos Cedros Hospital Dom Bosco

Rodeio Hospital OASE de Timbó*

São João Batista Hospital Monsenhor José Locks

São José dos Pinhais/PR Hospital e Maternidade São José dos Pinhais

Schroeder Bombeiros Voluntários

Timbó Hospital OASE de Timbó

Cidade Instituição

Confira as entidades que serão beneficiadas: 
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A cada cooperado votante, a Viacredi doará o valor de R$ 10,00 para 
hospitais e instituições de saúde da sua região. Com a sua participação, 
você exerce a democracia e ainda contribui com a sua comunidade. 

Além de decidir 
o futuro da 
Cooperativa, 
você contribui 
com a sua 
comunidade
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Compra de Bens

Realize seu sonho com as 
vantagens da Viacredi

Muitos querem sair do aluguel, comprar um terreno para construir a tão sonhada 
casa ou adquirir um automóvel. Você pode realizar estes sonhos por meio da Viacredi, 
mesmo que não seja cooperado. 

Os bens em posse da Cooperativa podem ser conferidos pelo site viacredi.coop.br/
bens-a-venda. Consulte as oportunidades! 

Os interessados poderão enviar propostas de compra diretamente para a Viacredi 
pelo e-mail bensavenda@viacredi.coop.br ou pelo WhatsApp 47 99225-5118. Os bens 
podem ser financiados, chegando a 100% do valor da venda, conforme análise de 
crédito. Faça de 2021 um ano de realizações!

D
ivulgação

Ailos Aproxima

Faça ótimos 
negócios e apoie 
o comércio local

O movimento Negócio local é bom negócio para todos foi criado pelo Sistema 
Ailos com o objetivo de apoiar os cooperados empreendedores, além de fortalecer 
os negócios locais. A partir dessa iniciativa, foi lançado o Ailos Aproxima, uma 
plataforma online para o cooperado Pessoa Jurídica divulgar seus produtos e 
serviços na internet. A maior vantagem dessa ferramenta é a possibilidade de 
comprar e vender produtos e, também, serviços de cooperados locais.

Aproximando cooperados e comunidade, geramos mais visibilidade aos negócios 
e reforçamos a economia da região. E já é possível comprar e vender nesta 
plataforma utilizando cartão de crédito e também via Pix, facilitando ainda mais 
o processo. Para receber o pagamento via Pix, os cooperados PJ devem habilitar 
a chave (somente CNPJ) no Ailos Aproxima. Nesse primeiro momento, somente 
esta chave Pix está ativa. 

Não perca tempo! Acesse o Ailos Aproxima pelo site ailosaproxima.coop.br ou 
pelo App Ailos Aproxima e utilize  a plataforma. São diversas categorias como: 
eletrodomésticos, informática, móveis, decoração, entre outros.

“O Ailos Aproxima é essencial para aproximar 
o nosso negócio dos clientes em potencial. Ter 
essa oportunidade, vinda de uma Cooperativa de 
crédito, mostra como pequenos negócios podem ser 
alavancados por projetos que priorizam o público 
e as pessoas como nós”.

André Cantoni
Cooperado da Viacredi e proprietário da Moda Avião

D
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Baixe o aplicativo

Divulgação
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Recarga Celular

Comodidade e praticidade para 
estar sempre online

Cooperado, nós temos várias soluções para sua comodidade. A recarga do celular é uma 
delas, disponível pelos canais da Cooperativa: SAC, Conta Online, App Ailos e Terminais 
de Autoatendimento. Tudo com segurança e agilidade. São duas opções: recarga única 
ou plano mensal. A recarga única é para uma emergência ou para você que não usa 
sempre o celular. O plano mensal é para quem gosta de prevenir e ter sempre créditos 
à disposição. Para utilizar este benefício no app da Cooperativa, acesse o App Ailos > 
Serviços > Recarga de Celular > Adicionar novo número (ou recarregar um telefone já 
cadastrado). Tenha sempre créditos para falar com os amigos, parentes ou resolver 
assuntos profissionais de maneira rápida e prática.

Canais de Autoatendimento

Ailos disponibiliza caixas 
eletrônicos parceiros em 
vários locais do Brasil

Tenha acesso aos nossos serviços e realize diversas transações em qualquer 
lugar do país.Além dos caixas eletrônicos próprios, temos parcerias com outras 
redes, ampliando a cobertura aos nossos cooperados. 

Na Rede Banco 24h, o cooperado tem a facilidade de realizar saques em caixas 
eletrônicos credenciados e na rede Saque e Pague, além de realizar saques, é 
possível fazer depósitos nas contas do Sistema Ailos, onde o dinheiro estará 
disponível na mesma hora.

Os cooperados Viacredi têm direito a seis saques gratuitos por mês, é cumulativo, 
independente do parceiro que você escolher utilizar.

Descubra onde estão localizados os nossos Terminais de Autoatendimento e, 
também, os dos nossos parceiros, acessando: viacredi.coop.br/caixa-eletronico.

Imposto de Renda

Declaração do Imposto de Renda
A Cooperativa disponibilizou o Informe de Rendimentos aos cooperados. Você pode 

imprimir na sua conta online ou ainda nos postos de atendimento. O documento 
será necessário para você realizar a sua declaração de imposto de renda. Mas quem 
deve declarar? É normal ficar em dúvida sobre quem deve declarar e de que forma 
os dados devem ser preenchidos no sistema da Receita Federal do Brasil.

Por isso, a Cooperativa oferece um curso EAD com orientações sobre quem deve 
declarar e como realizar o preenchimento das informações no Programa da Receita 
Federal, disponibilizado pelo PROGRID EAD. Acesse e confira, não deixe para última 
hora. E não esqueça: informe seus dados na Viacredi para recebimento da restituição 
(Banco 085 / agência 0101) e a sua conta na Cooperativa. 

O seu informe de rendimentos está disponível no site da Cooperativa: viacredi.coop.br. 
Acesse sua conta, no menu Conta Corrente > Informe de Rendimentos.

Quer antecipar a devolução do seu IR?

Para você que tem imposto a receber, é possível realizar o 
adiantamento da sua restituição do IR com a Viacredi, com taxa de 
1,44% a.m. e prazo de até 270 dias para pagar. Ficou interessado? 
Consulte o Posto de Atendimento.

D
ivulgação
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Canais de Comunicação

Informação de forma inovadora
Os podcasts já são uma tendência para quem quer se manter informado. Atenta 

a esta evolução, a Cooperativa oferece o Viacast, um canal próprio de geração 
de conteúdo para você ficar por dentro das novidades da sua Cooperativa e do 
mercado. De forma clara e descontraída, ampliamos os canais de comunicação da 
Viacredi, a fim de levar informação aos diversos públicos. A cada 15 dias é gravado 
um programa que é editado para o nosso canal no Spotify. Podem participar 
colaboradores, cooperados e convidados. Assim, suas dúvidas são esclarecidas de 
forma direta e levamos o cooperativismo a mais pessoas e locais. Até o momento, 
já foram disponibilizados oito episódios, além de playlists com músicas temáticas.

D
ivulgação

Progrid

Capacitação para o 
primeiro emprego

Começamos o ano com novidade: o novo curso Iniciando no Mercado de Trabalho 
já está disponível na plataforma do PROGRID. Este curso foi desenvolvido para apoiar 
jovens que estão na fase do primeiro emprego e que possuem muita disposição 
e expectativas em relação ao seu crescimento profissional. Traz o despertar 
para a importância do autoconhecimento, da construção e manutenção de uma 
mentalidade de crescimento. O curso aborda também as novas competências 
exigidas pelo atual mercado de trabalho e dá dicas de como aprimorá-las. Não 
deixe para amanhã. Acesse progrid.coop.br.
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Balancete Mensal

ATIVO Valores em mil (R$) %

Valores em mil (R$)PASSIVO

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

5.909.008

22.032

2.701.785

3.114.870

31.393

38.928

335.264

302.320

63.815

664

(31.535)

6.244.272

28%

15%

3%

50%

-14%

-28%

17%

16%

17%

-17%

10%

27%

7.538.874

25.446

2.777.331

4.681.143

26.991

27.963

391.951

351.216

74.875

548

(34.688)

7.930.825

4.647.820

4.308.646

745.481

3.424.518

138.647

70

207.626

131.478

1.596.452

1.076.407

376.148

117.755

26.142

6.244.272

6.112.823

5.730.537

1.354.009

4.260.542

115.986

59

174.261

207.966

1.818.002

1.198.035

469.360

126.872

23.735

7.930.825

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

Confira a descrição de cada item

Confira a descrição de cada item

31/01/2021 31/01/2020

Número de cooperados 544.798640.938

%

32%

33%

82%

24%

-16%

-16%

-16%

58%

14%

11%

25%

100%

-9%

27%

Entenda o Balancete

Neste grupo são registrados os valores de repasse de recursos vindos de outras instituições financeiras. 
Esses valores são repassados aos cooperados em forma de empréstimos e financiamentos.

O que são DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS?

R$ 7,9 bilhões
TOTAL DO ATIVO

R$ 23 milhões
RESULTADO DO EXERCÍCIO

640.938
COOPERADOS

R$ 5,7 bilhões
DEPÓSITOS

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 

CRC-SC 025638/O-8

Confira a descrição de cada item

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

77.846

72.935

4.911

(30.214)

(6.980)

(784)

(22.450)

47.632

(23.963)

13.257

949

(11.913)

(18.596)

(7.660)

23.669

66

23.735

75.873

64.257

11.616

(30.643)

(13.501)

(1.090)

(16.052)

45.230

(19.205)

11.910

541

(11.242)

(15.655)

(4.759)

26.025

117

26.142

31/01/2021 31/01/2020

%

3%

14%

-58%

-1%

-48%

-28%

40%

5%

25%

11%

75%

6%

19%

61%

-9%

44%

-9%
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Informativo

Jornalista Responsável: Michele Wilke
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.

Expediente

Acompanhe nas redes sociais

viacredi.coop.br

Indicadores

*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil

PoupFuturo

InvestFácil

InvestFuturo

RDC PRÉ

Poupança Programada

INDICADORES ECONÔMICOS

Caderneta de Poupança

TR

CUB

INCC

CDI

Selic

TAXAS DE JUROS

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Limite Empresarial

Cotas Capital

Automóveis

Imóveis
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Rendimentos das Aplicações Janeiro 2021 (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

Aplicação IPCA+

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%

Consulte a tabela de rentabilidades no site 
viacredi.coop.br, Investimentos Financeiros

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 4,90% + 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 4,80% + 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.

Janeiro 2021



Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 20/01/2021) 2,00%

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

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$
2,63
1,05
0,77
1,37

2.097,92
2.044,16
2.022,93
2.007,57

CDI Selic

% %

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

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

IPCA

%

-
1,35
0,89
0,86

INCC
Variação (%)

---
0,88
1,29
1,69

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.100,00

R$ 5,1620

R$ 5,1626

Compra

Venda

Janeiro de 2021

05/01/2021

05/01/2021

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


