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A sua cooperação fez a diferença e juntos transformamos vidas. Com a participação dos cooperados, 
delegados e colaboradores nas Assembleias, R$ XXX serão doados para hospitais e instituições de 
saúde da região. A Viacredi agradece a participação de cada cooperado por decidir sobre o futuro 
da Cooperativa, com democracia e solidariedade. Saiba mais na página 5.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Há 70 anos escolhemos 
juntos os melhores caminhos



Balancete mensal
Número de cooperados

31/03/2021
663.288

31/03/2020
557.269

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

7.670.497

28.106

2.595.678

4.989.245

31.017

26.451

391.909

351.216

76.002

546

(35.855)

8.062.406

6.016.656

26.620

2.649.464

3.270.555

31.448

38.569

336.133

302.320

63.964

662

(30.813)

6.352.789

%
27%

6%

-2%

53%

-1%

-31%

17%

16%

19%

-18%

16%

27%

%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

241.327

226.387

14.940

(101.071)

(22.789)

(2.232)

(76.050)

140.256

(74.469)

41.714

2.301

(38.259)

(60.447)

(19.778)

65.787

(24)

65.763

222.954

193.209

29.745

(88.090)

(36.594)

(3.002)

(48.494)

134.864

(61.676)

36.417

1.089

(35.020)

(49.144)

(15.018)

73.188

92

73.280

8%

17%

-50%

15%

-38%

-26%

57%

4%

21%

15%

111%

9%

23%

32%

-10%

-126%

-10%

%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

6.185.299

5.821.546

1.387.290

4.328.578

105.678

64

168.813

194.876

1.877.107

1.215.112

469.360

126.872

65.763

8.062.406

4.696.679

4.396.757

799.060

3.459.355

138.342

10

167.722

132.190

1.656.110

1.089.645

375.430

117.755

73.280

6.352.789

32%

32%

74%

25%

-24%

540%

1%

47%

13%

12%

25%

100%

-10%

27%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Mês % R$
1,44
1,31
0,71
2,63

2.171,33
2.140,56
2.112,90
2,097,92

Variação (%)
-

2,00
1,07
0,93

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.100,00

R$ 5,6576

R$ 5,6582

Compra

Venda

Abril de 2021

12/04/2021

12/04/2021
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 17/03/2021) 2,75%

Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,1590
0,1159
0,1159
0,1159

% %

0,2078*
0,2011
0,1345
0,1495

0,2078*
0,2011
0,1345
0,1495

%

-
0,93
0,86
0,25

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

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)

Financiamento na loja - Carros e Moto
Varia conforme o ano e modelo do bem*
Financiamento na loja - Sustentável
Energia fotovoltaica / eólica*
Parcelamento Saúde
Hospitais, Clínicas Médicas e Odontológicas*
Parcelamento na loja - Diversos
Lojistas de vários segmentos*

Taxas ao mês
0,65% a 4,39%
0,57% a 1,80%
1,44% a 2,10%
0,79% a 2,34%
0,86% a 1,26%
0,90% a 1,32%
1,20% a 2,40%
1,65% a 3,84%

2,50% a 4,90% + TR
Taxas ao mês
0,65% a 3,61%
0,57% a 1,80%
0,57% a 1,68%
1,44% a 2,10%
0,79% a 2,34%
0,86% a 1,26%
0,81% a 1,20%
1,65% a 3,16%

2,40% a 4,80% + TR
Taxas ao mês

1,44%
0,79% a 2,59%
Taxas ao mês
0,95% a 1,75%
Taxas ao mês
0,85% a 0,95%
Taxas ao mês

1,00%
Taxas ao mês
1,90% a 2,20%

Prazo
até 60 meses
até 60 meses

até 120 meses
até 60 meses
até 60 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 60 meses
até 60 meses
até 48 meses

-
Prazo

até 270 dias
até 180 dias

Prazo
até 60 meses

Prazo
até 72 meses

Prazo
até 60 meses

Prazo
até 60 meses

Taxas sujeitas à variação. Crédito sujeito à análise de aprovação.
*Consulte as regras das linhas de crédito em seu Posto de Atendimento.

Maio de 2021

Rendimentos das Aplicações Maio de 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

Entenda o balancete
Obrigações por empréstimos e repasses são os valores captados junto às 
outras instituições, inclusive em órgãos oficiais. Na Cooperativa, tais recursos se 
destinam aos repasses de linhas de crédito específicas para os cooperados.

Caderneta de Poupança CDI Selic IPCA

CUB2006*** INCC
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Expediente

Informativo
Jornalista Responsável: Chirlei Kohls (SC 3548 JP).
Edição e Diagramação: Marcos Alexandre da Trindade (Simp Comunicação).

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 
1125, Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 4655. Tiragem: 54.600 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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Gaspar
Bela Vista

Ilhota

Blumenau
Vila Itoupava

Adriana Salmento

Adriane Eichstadt

Claudiomiro 
Buschermohle

Sergio Schramm

Rosilene Lombardi

Morgana Schramm

Rosileide Krueger

Nelson Hostins

Moira Maders

Marcio Felippi

Maria Zimmermann

Jerry Junior

Anildo Belz

Luiz Brokveld

Sua opinião é muito importante para a Cooperativa. 
Queremos ouvir e manter um diálogo aberto com 
os cooperados. Sabendo o que você pensa e como 
se sente em relação aos nossos produtos, serviços 
e relacionamento em todos os nossos canais, 
conseguimos melhorar constantemente de acordo com 
suas necessidades. É por isso que a Viacredi realiza ao 
longo do ano diferentes pesquisas que mensuram a 
satisfação, a lealdade e a experiência dos cooperados 
com a Cooperativa.

O contato pode ser feito por telefone, e-mail ou SMS 
exclusivamente para pesquisas. Você pode responder 
com segurança e sinceridade - não é vírus ou spam. 
Assim você participa da evolução da sua Cooperativa. 
Lembramos que é necessário ficar atento aos golpes. A 
Viacredi não entra em contato para confirmar compras 
no seu cartão de crédito, não envia representantes em 
sua residência para coletar seus cartões e também não 
solicita suas senhas em qualquer hipótese. Se tiver 
dúvidas, ligue para o SAC no 0800 647 2200.

Pesquisas

Queremos ouvir você
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No ano em que comemoramos os 70 anos da 
Cooperativa também celebramos o marco histórico de 
650 mil cooperados e R$ 8 bilhões de ativos, além da 
abertura do nosso 100º Posto de Atendimento. 

A Viacredi iniciou o atendimento em mais um 
endereço, o segundo em Curitiba, na Rua Francisco 
Derosso, 3073, Loja 12, bairro Xaxim, das 9h às 17h. 
Reforçamos assim a atuação e expansão da Cooperativa 
na região, proporcionando a inclusão financeira das 

pessoas também no Paraná.
“É um feliz acaso a centésima unidade ser no Paraná 

por ser uma região que estamos investindo bastante. 
Simboliza bem a fase do crescimento e o nosso esforço 
contínuo em nos aproximarmos dos cooperados e das 
comunidades onde estamos para servi-los. Nós buscamos 
sempre estar próximos às pessoas, seja nos postos de 
atendimento ou no meio digital”, diz Vanildo Leoni, diretor 
executivo da Viacredi.

Posto de Atendimento

“Participei do Curso de Desenvolvimento 
para Pessoas com Deficiência no ano 

passado, sendo a primeira turma 
online. Os encontros trouxeram muito 

aprendizado, trocas de experiências, 
autoconhecimento e clareza de 

competências. E através do curso consegui 
ótima oportunidade de trabalho. Assim 

como tive oportunidade de aprender, 
me descobrir, desejo que outras pessoas 

se capacitem e ocupem os lugares que 
desejam social e profissionalmente.”

Viacredi abre 100ª unidade, segunda em Curitiba

Foto: Aline Priscila de Assiz

Integração, estímulo para ingressar no mercado de 
trabalho e reconhecimento dos potenciais de cada um 
fazem parte dos objetivos do Curso de Desenvolvimento 
para Pessoas com Deficiência, que é realizado pela 
Viacredi em parceria com o Sistema Ailos e o Sesi.

O curso é para pessoas com deficiência, com 18 
anos ou mais, alfabetizadas e com ensino fundamental 
completo. As aulas serão totalmente online, realizadas 
duas vezes por semana, e promovem inclusão, 
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal dos 
participantes.

Além do professor, todos os encontros terão tradutor 
de Libras. As inscrições estarão abertas para novas 
turmas de 17 de maio até 18 de junho.

Desenvolvimento de talentos

Oportunidade para pessoas com deficiência

Foto: D
ivulgação

Rayane Miranda Dias, 
cooperada em Blumenau

Rua Francisco Derosso, 3073 - Loja 12
Bairro Xaxim - Curitiba/PR
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Assembleias 2021

Com a sua opinião e o seu voto, escolhemos juntos os melhores 
caminhos. Ao todo, 195 Assembleias de Grupo de cooperados foram 
realizadas de forma digital.

Os delegados eleitos representaram os cooperados na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), que foi transmitida pelo 
YouTube do Sistema Ailos e Facebook da Viacredi no dia 27 de abril às 19h.

Os cooperados decidiram sobre os assuntos do edital e puderem votar 
entre duas propostas para a destinação das sobras.

Os cooperados da Viacredi receberam R$ 117 milhões 
de retorno das Sobras no dia 28 de abril, creditado 
diretamente na conta do cooperado. 

Distribuição de recursos na economia de mais 
de 24 municípios onde a Viacredi atua foi aprovada 
em Assembleia Geral Ordinária (AGO). O montante 
representa o retorno das Sobras da Cooperativa em 
relação ao ano de 2020 e é proporcional à movimentação 
de cada cooperado. O valor é 5% maior do que o 
recebido pelos cooperados no ano passado.

Conheça ao lado a proposta aprovada em Assembleia 
e como funciona o cálculo. Todo esse recurso retorna 
para a comunidade e representa parte da economia que 
é gerada aos cooperados por utilizarem a Viacredi. E 
lembre-se: a empresa que é cooperada também tem 
direito à distribuição e recebe o crédito em sua conta 

pessoa jurídica. Na Cooperativa todos ganham: você, o 
negócio local e toda a comunidade.

Saiba mais sobre os resultados 
da sua participação

Distribuição das Sobras

Eleição do Conselho Fiscal
Foi eleita ainda a chapa com os candidatos ao Conselho Fiscal. Para dar sequência, o processo foi enviado para 

homologação do Banco Central do Brasil e registro na Junta Comercial. Conheça abaixo os eleitos com mandato 
até a AGO de 2024.

Jefferson Malaquias
Cooperado há 17 anos
Itajaí/SC

Marcelo Kamchen
Cooperado há 15 anos
Pomerode/SC

Bruna Francisca 
Ramos Debus
Cooperada há 18 anos
Gaspar/SC

Isvaldo Bauer
Cooperado há 15 anos
Jaraguá do Sul/SC

Anaísa Mayara 
Teodoro
Cooperada há 24 anos
Blumenau/SC

Fabiana de Souza 
Medeiros
Cooperada há 26 anos
Blumenau/SC

Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Juros pagos nas operações de 
crédito

Juros recebidos de aplicações 
realizadas na Viacredi

Saldo médio em conta corrente

Tarifas pagas

Cada pagamento no 
autoatendimento

Para cada compra no cartão de 
crédito e débito

Total 117

11,25%

11,25%

0,4%

10%

R$ 0,25

R$ 0,05

86

11

4

8

6

2

(R$ milhões)Proposta aprovada
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Os cooperados receberam o retorno das Sobras, 
dinheiro que ajuda a impulsionar a economia e a 
desenvolver a região. O valor foi creditado diretamente 
na conta do cooperado, possibilitando que utilize da 
forma que mais lhe agrada, seja para pagamento de 
alguma dívida, para comprar produtos ou serviços ou 
para investir o dinheiro. Se quiser e puder guardar, o 
valor que recebeu pode render ainda mais, gerando 
assim cada vez mais retornos para você. Na Viacredi 
você conta com opções de investimentos simples e 
seguros, e não precisa de altos valores para investir.

Para saber mais a respeito dos produtos de 
investimento disponíveis para você, acesse o site 
da Cooperativa (www.viacredi.coop.br), clique em 
“Para Você ou Para o Seu Negócio” e depois em 
“Investimentos Financeiros”. Ou ainda faça contato 
com o seu Posto de Atendimento para tirar todas as 
suas dúvidas.

1. Organização é a chave
Faça um orçamento doméstico pessoal em uma 
planilha, aplicativos ou mesmo em um caderno 
com anotações dos gastos e ganhos previstos para 
o ano todo.

4. Não menospreze o pouco e invista!
Poupe, nem que seja um pouquinho todo mês para 
criar hábito, e depois invista escolhendo um produto 
financeiro que mais se adeque ao ser perfil.

2. Quer viver com as contas no azul? 
Então seja prático
Anote tudo o que você ganha e o que você gasta ou 
pensa em gastar, dividindo por grupos: habitação 
(luz, água etc.), alimentação, e assim por diante.

5. Se programar também vale para 
nossos sonhos!
Para realizar nossos sonhos precisamos de metas e 
assim, vamos nos dedicando e poupando durante os 
meses para alcançar aquilo que queremos.

3. Tenha disciplina e dedicação
Se você já está endividado, liste todas as 
pendências e crie um plano para a ação. Priorize as 
contas que têm juros e analise quais são mais fáceis 
de renegociar.

Desenvolvimento

Dicas

Impulso para a 
economia da região

Foto: D
ivulgação / Central Ailos

Produtos de investimentos

Se você tiver interesse em aprender mais 
sobre finanças pessoais, pode acessar o curso 
gratuito custeado pela Viacredi disponível no 
Progrid EAD. Basta acessar progrid.coop.br.

Aprenda a organizar as finanças

Aplicação IPCA+ 
Novo investimento disponibilizado aos cooperados, 
em que o rendimento é corrigido mensalmente 
pelo índice de inflação IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), somado a uma taxa fixa.

Aplicação Pré-fixada 
Você sabe exatamente quanto irá resgatar no 
momento do investimento.

Aplicação Pós-fixada
O rendimento é baseado no CDI (Certificado 
de Depósito Interbancário) diário, ideal para os 
momentos de alta da taxa de juros.

Aplicação Programada 
Para quem quer iniciar o hábito de poupar. 
Você define o valor e a data do investimento e a 
Cooperativa realiza para você.

6



O amor, o acolhimento, a força e os ensinamentos das mães 
merecem ser comemorados todos os dias. Mas para reforçar o 
quanto admiramos nossas mães por tudo o que são e fazem, maio 
tem uma data especial e é o mês de celebrar a vida dessas mulheres 
tão especiais. E o nosso maior presente é ter você, mãe, e todo esse 
amor que não tem medida. 

Se somado ao afeto desse momento comemorativo, você quiser 
presentear sua mãe com opções do comércio, valorize o negócio 
local para apoiar empreendedores e fortalecer a economia da 
região. Além do movimento Negócio Local é Bom Negócio para 
Todos, na Viacredi você ainda tem as opções de compras pelo Ailos 
Cartões, Pix, parcelamento pelas lojas parceiras e pela plataforma 
de vendas Ailos Aproxima (ailosaproxima.coop.br). 

A Viacredi deseja um feliz Dia das Mães a cada uma das mães 
cooperadas, que merecem todas as homenagens!

Com o Ailos Cartões, você realiza o pagamento de suas compras 
de forma prática, rápida e segura. Você pode fazer as compras de 
forma presencial ou online pelo cartão de crédito e fazer a gestão 
dos seus gastos no aplicativo Ailos Cartões. Para ter ainda mais 
segurança, o aplicativo tem a opção de gerar o cartão virtual e 
bloquear compras pela internet, quando quiser.

Além da segurança, facilidade e praticidade, você tem ainda 
mais benefícios ao usar o Ailos Cartões. Sabia que compras no Ailos 
Cartões retornam nas sobras? Quanto mais você usa, mais recebe de 
volta. Todas as transações que você faz, sejam em débito ou crédito, 
retornam para você e em benefícios para a sua comunidade.

Data comemorativa

Ailos Cartões

Mãe, o nosso presente

Praticidade e segurança nas 
suas compras

Foto: xxxxxxxxxxxx
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Benefícios do Ailos Cartões
Troque seus pontos acumulados por produtos e serviço no programa de 
recompensas Ganhe Pontos.
Aproveite também o programa Mastercard Surpreenda, cadastrando-se 
no site www.surpreenda.naotempreco.com.br.
Acompanhe e controle sua fatura pelo aplicativo Ailos Cartões.
Bloqueie as funcionalidades que você não usa e aumente sua segurança.
Faça uso contínuo do cartão para ter desconto na anuidade – vantagem 
progressiva.
Use o cartão virtual para comprar com segurança na internet.
Quanto mais usa, mais recebe de volta no retorno das sobras.
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Já pensou em receber consultorias especializadas 
para ter estabilidade e crescer ainda mais? O Coopera 
Empreendedor, realizado em parceria com o Sebrae, 
está com inscrições abertas para sua 20ª edição, que 
será 100% online para segurança dos cooperados. A 
consultoria é focada em cinco eixos principais: gestão 
financeira, gestão de pessoas, marketing, processos 
e estratégias.

Empreendedores cooperados podem se inscrever 
até o dia 7 de maio, nos Postos de Atendimento, no 
formulário disponível no site da Viacredi ou pelo QR 
Code abaixo. As empresas selecionadas passarão 
por um diagnóstico e receberão um plano de ação 
de acordo com as necessidades identificadas. Desde 
2016, o Coopera Empreendedor já transformou mais 
de 1,3 mil cooperados empreendedores.

Coopera Empreendedor

Crescimento para 
empreendimentos da 
região

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode e 
faça sua inscrição

Foto: xxxxxxxxxxxx

Rápido, prático e seguro, o Pix tem tido um 
crescimento cada vez maior para transferências e 
pagamentos no Brasil. “É parte de um conjunto de ações 
com o objetivo de modernizar o sistema financeiro do 
nosso país. Ao implantar o Pix, o Banco Central definiu 
critérios rigorosos de segurança, que são acompanhados, 

estudados e aperfeiçoados continuamente para garantir 
a segurança dos usuários”, explicam Micheli Fernanda 
Kraemer do Nascimento, da área de Compliance, 
Controles Internos e Riscos da Viacredi, e Débora 
Morgana Kienolt, da área de Segurança Corporativa da 
Ailos. Confira a seguir dicas para o uso do Pix.

Transferências

Pix com ainda mais segurança

Sempre confira se os dados como nome, CPF ou 
CNPJ conferem com os dados do destinatário que 
você desejar efetuar o pagamento. Não transfira se 
perceber dados divergentes.

Desconfie dos casos em que supostos familiares 
ou conhecidos entram em contato por aplicativo 
de conversa, solicitando dinheiro emprestado, 
justificando que está sem acesso ao aplicativo da 
instituição. Atenção: faça contato com essa pessoa 
através de outro canal para confirmar se realmente 
não é um golpe.

Para receber Pix, se você desejar preservar seus 
dados como CPF ou número de telefone (são dados 
possíveis de serem usados como chave Pix), utilize 
a opção da chave aleatória, que é um código gerado 
pelo sistema, formado por números e letras. Caso tenha percebido que foi vítima de golpe, 

entre em contato com os canais de atendimento da 
Cooperativa (Postos de Atendimento ou SAC: 0800 
647 2200). Além disso, é recomendável o registro de 
um Boletim de Ocorrência.

Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais 
da sua instituição financeira, logado no aplicativo 
ou conta online. Desconfie de links e páginas 
não institucionais que solicitam seus dados para 
cadastramento de chaves.
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