
Inauguração do 7º
Posto de Atendimento 
no Paraná

70 anos: conheça
a história da
família Fritz

Página 6 Página 8

viacredi.coop.br

INFORMATIVO 262 - AGOSTO 2021

Uma solução financeira que já levou água 
potável e saneamento básico a mais de 36 milhões 
de pessoas no mundo passa a atuar em parceria 
com a Viacredi. A Cooperativa firmou um contrato 
com a Water.org, organização norte-americana 
sem fins lucrativos que já atua em 17 países. 
Chamada pela Viacredi de Saneamais, a nova 
solução concederá empréstimos acessíveis para 
a melhoria das condições de estruturas físicas, 
como banheiros, esgotos, fossas sépticas e caixas 
d’água. O valor disponível será de até R$ 15 mil 
por cooperado e poderá ser adquirido a partir de 
setembro de 2021. 

 O grande destaque da parceria, no entanto, está 
nos programas de educação para o saneamento 
básico e os cuidados relacionados à água. Além 

de ter um time dedicado a essas ações, a Viacredi 
trabalhará na construção de um ecossistema que 
alie a chegada de informação para as pessoas, a 
orientação sobre as boas práticas em ambientes 
públicos e privados, o acesso ao crédito para 
realização das alterações estruturais necessárias 
e a prestação de contas, que dará transparência 
a todos estes processos.  “Ao recebermos o 
aval da Water.org, comprovamos que a nossa 
atuação voltada para as pessoas e atenta às suas 
necessidades está alinhada com o que pensam 
grandes movimentos globais. Aproximar uma 
organização com o potencial de transformação 
na vida das pessoas é motivo de muito orgulho”, 
diz o presidente do Conselho de Administração da 
Viacredi, Sérgio Cadore.

PARCERIA INTERNACIONAL 
LEVARÁ ACESSO E INFORMAÇÃO 

SOBRE SANEAMENTO E ÁGUA 



Balancete mensal
Número de cooperados

30/06/2021
702.163

30/06/2020
578.556 21%

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

7.936.044

28.500

2.400.787

5.434.219

47.775

24.763

392.654

351.216

78.826

546

(37.934)

8.328.698

6.519.430

28.028

2.759.639

3.664.771

28.942

38.050

340.524

302.320

69.520

555

(31.871)

6.859.954

%

%

22%

2%

-13%

48%

65%

-35%

15%

16%

13%

-2%

19%

21%

%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

523.382

483.984

39.398

(226.677)

(59.957)

(4.448)

(162.272)

296.705

(159.326)

87.044

4.632

(79.453)

(131.889)

(39.660)

137.379

3

137.382

433.791

384.152

49.639

(164.744)

(65.425)

(5.470)

(93.849)

269.047

(120.745)

71.781

2.913

(68.764)

(97.253)

(29.422)

148.302

281

148.583

21%

26%

-21%

38%

-8%

-19%

73%

10%

32%

21%

59%

16%

36%

35%

-7%

-99%

-8%

%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

6.474.323

6.097.790

1.463.168

4.503.129

131.493

28

160.148

216.357

1.854.375

1.247.633

469.360

-

137.382

8.328.698

5.222.442

4.908.919

999.229

3.784.545

125.145

58

172.199

141.266

1.637.512

1.108.231

374.478

6.220

148.583

6.859.954

24%

24%

46%

19%

5%

-52%

-7%

53%

13%

13%

25%

100%

-8%

21%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

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

Indicadores Econômicos

Julho
Junho
Maio
Abril

Mês % R$
2,40
2,29
1,47
1,44

2.307,92
2.253,79
2.203,29
2.171,33

Variação (%)
-

2,30
1,80
0,95

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.100,00

R$ 5,0874

R$ 5,0880

Compra

Venda

Junho de 2021

14/07/2021

14/07/2021
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 16/06/2021) 4,25%

Julho
Junho
Maio
Abril

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,2019
0,2019
0,1590
0,1590

% %

0,3556*
0,3078
0,2790
0,2078

0,3556*
0,3078
0,2790
0,2078

%

-
0,53
0,83
0,31

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

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
0,75% a 5,05%
0,65% a 2,08%
1,66% a 2,42%
0,91% a 2,70%
0,86% a 1,26%
0,90% a 1,20%
1,38% a 2,76%

1,90 a 4,42%
2,90% a 5,65% + TR

Taxas ao mês
0,75% a 4,16%
0,65% a 2,08%
0,65% a 1,93%
1,66% a 2,42%
0,91% a 2,70%
0,86% a 1,26%
0,81% a 1,20%
1,90% a 3,63%

2,10% a 5,55% + TR
Taxas ao mês

1,66%
0,80% a 2,95%
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 48 meses

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

Julho de 2021

Rendimentos das Aplicações Julho 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%
102%
104%
106%
108%

99%
100%

101%
102%
104%
106%
108%
110%

101%
102%

103%
104%
106%
108%
110%
112%

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
O valor do Capital Social representa o investimento efetuado na sociedade 
pelos proprietários ou acionistas. Na Viacredi, é a quantia que os cooperados 
depositam quando entram na Cooperativa e as contribuições mensais.

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: 47.000 exemplares - distribuição gratuita. Conselho 
Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli S Thiago, Diana Pianezzer, Chirlei 
Kohls, Mariah Gabriella de Oliveira, Aline Gabrielle Pukall, 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 
Progresso 

Blumenau 
Pérola

Blumenau
Itoupava 

Norte

Harlei
Storck

João
Emsters

Zélio dos 
Santos

Adriana Junklaus

Ana Bastiani Osmar Chiodini

Darcio Withoeft

Luciana Zoto

Caio Kraetzer

Juliano Dias

Aurea Roda

Francisco Moretti

Aqui na Cooperativa, empresas parceiras podem 
aproveitar uma série de soluções com agilidade, 
segurança e simplicidade. Um exemplo é a folha de 
pagamento dos colaboradores. Além de contribuir 
com o desenvolvimento da comunidade por meio do 
cooperativismo, os funcionários também poderão ter 
acesso ao crédito consignado com desconto direto 

em folha. Outro benefício são os programas de 
capacitação pessoal e profissional direcionados para 
time e líderes da empresa, como cursos, palestras 
e programas exclusivos voltados ao mercado de 
trabalho. Se você é cooperado Pessoa Jurídica e tem 
interesse em levar esses e outros diferenciais para 
sua equipe, vá até seu Posto de Atendimento.

Serviços

Diferenciais para cooperados Pessoa Jurídica
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Você já conhece a opção de depósitos de cheques 
pelo aplicativo Ailos? A funcionalidade permite que o 
cooperado faça a transação sem precisar ir até um 

Posto de Atendimento ou caixa eletrônico. É muita 
praticidade! Confira abaixo algumas dicas importantes 
para você começar a usar:

Praticidade

Depósito de cheques pelo aplicativo

Fique atento

Verifique se o cheque está nominal ao beneficiário.

Coloque o cheque sobre uma superfície plana e com 
boa iluminação sobre ela.

Verifique se o cheque possui alguma parte 
amassada, impossibilitando a captura de todas as 
informações.

Agora é só acompanhar o status do depósito no 
próprio App.

Importante: O cooperado 
deve permanecer de posse do 

cheque, por pelo menos 60 dias, 
antes do descarte.

Acesse a opção “Depósito de cheques” no menu do 
App Ailos, bata uma foto da frente e do verso do 
cheque e digite o seu valor.

O app fará o reconhecimento das principais 
informações do cheque. Caso a câmera não consiga 
fazer a correta leitura das informações, você poderá 
editar o código manualmente (assim como já é feito 
com pagamento de boletos, quando a câmera não 
reconhece o código lido).

Adílio da Silva é pai do pequeno Vicente, de um ano e 
três meses, e padrasto de Eloísa, de nove anos. Cooperado 
desde 2010, o empresário sempre se preocupou com 
o futuro dos filhos. Por isso, recentemente, procurou 
a Cooperativa para conhecer nossas modalidades de 
investimentos e iniciar uma aplicação para os herdeiros. 

O cooperado de Gaspar ainda destaca que o 
cooperativismo e a Viacredi ajudaram na realização de 
sonhos da família por meio dos planejamentos financeiros 
e finaliza com uma mensagem para todos os pais: 
“Independente de qualquer situação, dê o máximo para 
o seu filho. Você é um grande exemplo e herói para ele”.

Com o exemplo de amor e cuidado à família 
compartilhado pelo Sr. Adílio, a Viacredi deseja a todos um 
Feliz Dia dos Pais.

Dia dos Pais

Cuidado de pai para o futuro dos filhos

1

2

3

4

5

Foto: D
ivulgação

Cheque devolvido: caso isso aconteça, 
você deverá se dirigir até o Posto de 
Atendimento para carimbar o cheque e, se 
for o caso, fazer a nova apresentação.

Cooperados Pessoa Física: limite de R$ 2 
mil por dia.

Cooperados Pessoa Jurídica: limite de R$ 
10 mil por dia.

Se você possui uma necessidade superior 
aos limites pré-definidos, procure o seu 
Posto de Atendimento para analisar e 
aumentar seu limite diário.

Caso surja alguma dúvida, nossa equipe 
estará à disposição nos Postos de 
Atendimento, por meio do SAC 0800 647 
2200 ou pelo e-mail 
sac@viacredi.coop.br.6

4



Fatura
Consulte sua fatura, movimentações e 
parcelamentos sempre que desejar.

Consultas de limites e saldos
Acompanhe seu saldo disponível a 
qualquer hora.

Bloqueio/desbloqueio e aviso de viagem 
Faça o bloqueio ou aviso de viagem do 
seu cartão quando precisar.

Contactless 
Permite pagamentos aproximando o 
cartão na maquininha (limite máximo 
de R$ 200,00 por operação).

Cartão virtual
Utilize o cartão virtual para compras 
online com mais segurança.

Gráfico dos gastos
Acompanhe os gráficos de todas as 
transações por categoria.

Gestão dos gastos por categoria
Planeje seu orçamento definindo valores 
máximos de gastos por categoria.

Cartão adicional
Faça a gestão definindo valores e categorias 
de gastos para a utilização dos cartões.

Com o aplicativo Ailos Cartões, o cooperado tem 
a praticidade de acompanhar e controlar seus dados 
financeiros com alguns simples toques na tela do 
celular. Confira a seguir as principais funcionalidades 
do APP: 

App Ailos Cartões

Seu controle financeiro 
na palma das mãos

Baixe o aplicativo Ailos apontando a câmera do seu 
celular para o QRCode ao lado, de acordo com o sistema 
operacional do seu aparelho. Se tiver alguma dificuldade, 
você pode entrar em contato com o SAC pelo 0800 647 2200.

Android iOs
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Mudar é sempre bom. Por isso, a gente resolveu inovar, evoluir e avançar. 
Lançamos, no último mês, a nossa nova página de carreiras. Ela está mais 
moderna, fácil, com novo design, e, como sempre, atende a todas as normas 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Agora você tem mais agilidade 
e transparência em todas as etapas. Dá para conferir e se inscrever nas 
vagas, cadastrar o seu currículo no nosso banco de talentos e acompanhar 
na plataforma todo o processo para qual você se candidatou.

Acesse nosso site www.viacredi.coop.br/trabalhe-conosco e venha já 
fazer parte desse time de fazedores!

Trabalhe conosco de cara nova
Vagas
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A capital paranaense acaba 
de receber mais um Posto de 
Atendimento - desta vez, no bairro 
São Braz. Localizado na Rua Antonio 
Escorsin, 1.938, o atendimento à 
comunidade será das 10h às 16h, de 
segunda a sexta-feira. 

O São Braz é o segundo maior 
bairro da regional de Santa Felicidade, 
com mais de 23 mil habitantes 
contabilizados no último Censo. As 
outras duas unidades da Cooperativa 
na cidade paranaense estão nos 
bairros Santa Felicidade e Xaxim. 
A opção por ampliar e consolidar 
a presença nessa região curitibana 
busca o relacionamento com a 
comunidade e negócios locais. 

Inauguração
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Foto: AnnaStills/iStock.com

Realizado desde 2017, o Curso de Desenvolvimento 
para Pessoas com Deficiência, já capacitou mais 
de 170 participantes. As aulas são realizadas 100% 
online, com o professor e um intérprete de libras. 
Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ensino 
fundamental completo. O curso é aberto a cooperados 
e comunidades e tem entre os temas: competências 
socioemocionais, autoconhecimento, autovalorização e 
outras habilidades essenciais para atuar em diferentes 
profissões e ingressar no mercado de trabalho. Pessoas 
reabilitadas pelo INSS também podem participar. A 
duração da formação é de dois meses e sem custo para 
os participantes, já que a capacitação é custeada pela 
cooperativa.

As inscrições estarão abertas a partir de 15 de agosto 
e seguem até o dia 16 de setembro. Para se inscrever 
preencha o formulário no site da Cooperativa.

Carreira

Inscrições para o Curso 
de Desenvolvimento para 
Pessoas com Deficiência

Chegamos ao bairro São Braz, em Curitiba

Rua Antonio Escorsin, 1.938 - Curitiba/PR

6



Confira a agenda de eventos online do Progrid de agosto

EVENTODATA HORÁRIO

*A programação está sujeita a alterações.

PALESTRASENCONTROS DE BOAS-VINDAS

EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)
Rendas extras - Como ganhar mais
EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)
Como gerenciar a ansiedade
Cooperação como modelo para o futuro
EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)
EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)
EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)
Administração do tempo - Planejamento e organização
EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)
Carreira, planejamento e empregabilidade
EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)
EBV (Encontro de Boas-vindas aos novos cooperados)

05 de agosto
10 de agosto
10 de agosto
12 de agosto
17 de agosto
18 de agosto
19 de agosto
19 de agosto
24 de agosto
24 de agosto
25 de agosto
26 de agosto
26 de agosto

19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h
19h às 20h

O programa CooperJovem, realizado desde 2005, 
em parceria com o SESCOOP/SC (Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo), busca, a partir 
da pedagogia da cooperação, aprimorar a prática 
educativa, oportunizando a capacitação de professores 
para o ensino cooperativista. O programa tem entre 
seus objetivos estimular atitudes de cooperação na 
Comunidade Escolar (professores, alunos e familiares), 
transformando a convivência dentro e fora da escola.

Em 2020, em razão da pandemia da Covid-19, o 
programa teve suas atividades realizadas de forma 
digital em oito escolas localizadas nos municípios de 
Blumenau, Guabiruba, Indaial, Itajaí, Jaraguá do Sul, 
Pomerode, Rodeio e Timbó. Ao longo do período, o 
Movimento Cooperativo integrou professores, alunos 
e familiares por meio de desafios, que estimularam o 
aprendizado sobre os conceitos do cooperativismo, 
seus princípios e valores, bem como a prática de 
atitudes cooperativistas.

 Cooperativismo nas 
escolas

Movimento Cooperativo
Foto: D

ivulgação

Inscreva-se nos Postos de Atendimento e tenha acesso ao link de 
cada evento ou pelo WhatsApp (47) 3221-5290 apontando a câmera 
do seu celular para o QRCode ao lado.

Para estimular ainda mais a participação, as escolas 
que concluíram os desafios propostos receberam 
prêmios, de acordo com suas necessidades, tais como: 
notebooks, câmeras de monitoramento fotográficas, 
impressoras, projetores entre outros, beneficiando de 
forma coletiva todos os envolvidos.
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Websérie conta 
histórias de vidas
transformadas 
pela Viacredi
Transformar vidas é a essência do que fazemos há 
70 anos. Por isso, como parte das comemorações de 
aniversário, a Cooperativa lançou uma websérie com 
a participação de colaboradores e cooperados, que 
contam como a Viacredi está conectada com a 
transformação de suas histórias de vida, a 
superação de desafios e a realização de seus 
sonhos. 

Hoje, nossa história começa lá na Cia. Hering, há aproxi-
madamente 40 anos. Foi naquela época que Mario e 
Odete se conheceram no local de trabalho e começaram 
a construir o futuro da família Fritz. Recém-casados, o 
casal passou a residir no bairro Itoupavazinha, em 
Blumenau, e lá, viu inúmeras vezes a casa ser invadida 
por enchentes que atingiram a cidade. Só que desistir 
nunca fez parte da história da família Fritz. E foi com o 
objetivo de mudar para um lugar melhor que o casal 
buscou apoio financeiro da CrediHering, atual Viacredi, 
que na época só atendia funcionários do Grupo Hering. 
Neste momento, a família Fritz começa sua história de 
transformação. Com o apoio da Cooperativa, o casal 
comprou um terreno, os materiais e iniciou a construção 
de uma nova casa. E foi assim, de pouco em pouco, que 
o sonho foi se transformando em realidade. Hoje, essa 
história é contada pela Sendi, filha do casal, com um 
sabor de boas lembranças.

“E atualmente eu sou 
colaboradora da 
Cooperativa e assim como 
a Viacredi fez pela gente, 
ainda faz, hoje eu me sinto 
fazendo isso por outras 
pessoas que se encontram 
na mesma situação”,
comenta Sendi, que procura retribuir todo o 
apoio recebido atendendo cada cooperado 
de um jeito simples e único. 

Sendi Helena Felix
Assistente de Atendimento

Quer saber como o restante dessa história se conecta com a 
Viacredi? Então confira o depoimento completo da Sendi na 
nossa landing page: www.viacredi.coop.br/70anos  
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