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JUNTOS 
TRANSFORMAMOS VIDAS
MESMO EM UM ANO DESAFIADOR, 

JUNTOS, NÓS FIZEMOS UM 2021 
DE MUITAS CONQUISTAS

Para nós, números 
significam muito mais do 
que resultados e conquistas. 
São pessoas, comunidades 
e cidades inteiras 
transformadas por um 
propósito que nos une e nos 
leva cada vez mais longe.
E quanto mais a gente 
cresce, mais a gente ecoa 
a nossa razão de ser e o 
nosso orgulho de 
estarmos aqui, juntos 
pelo bem das pessoas.
Esse é o nosso futuro 
e ele já começou. 
Obrigada por estar 
conosco em mais 
um ano e juntos, 
vamos continuar 
fazendo o 
cooperativismo 
acontecer em 2022! 

BOAS FESTAS! 



Balancete mensal
Número de cooperados

30/10/2021
771.561

30/10/2020
614.899 25%

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

8.656.370  

  28.337 

2.635.744 

5.901.629 

 64.304 

 26.356 

 417.243 

  370.879 

 86.283 

 546 

 (40.465)

9.073.613 

 7.212.664 

  26.679 

 2.877.910 

 4.245.562 

 32.615 

 29.898 

 368.520 

  327.506 

 73.201 

 548 

 (32.735)

 7.581.184 

%

%

20%

6%

-8%

39%

97%

-12%

13%

13%

18%

0%

24%

20%

%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

 962.816 

  870.227 

 92.589 

(441.753)

(146.044)

 (11.883)

(283.826)

 521.063 

(284.686)

  153.817 

 7.296 

 (143.358)

 (234.589)

 (67.852)

 236.377 

 62

 236.439 

 720.875 

 649.775 

 71.100 

(260.453)

  (94.367)

 (8.754)

(157.332)

  460.422 

(206.680)

   124.612 

 6.091 

 (118.607)

 (168.562)

 (50.214)

 253.742 

518

 254.260 

34%

34%

30%

70%

55%

36%

80%

13%

38%

23%

20%

21%

39%

35%

-7%

-88%

-7%

%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

7.078.101 

6.547.210 

1.523.520 

4.911.506 

 112.184 

 -   

 301.591 

 229.300 

1.995.512 

1.289.713 

 469.360 

 236.439 

9.073.613 

5.808.481 

5.469.183 

1.254.091 

4.099.577 

 115.515 

 74 

 177.051 

 162.173 

1.772.703 

1.140.106 

 378.337 

 254.260 

7.581.184 

22%

20%

21%

20%

-3%

100%

70%

41%

13%

13%

24%

-7%

20%

Diretor Executivo
Vanildo Leoni

Contador
Adriana Schmitz Imme CRC-SC 038350/O-3

Indicadores Econômicos

Novembro
Outubro
Setembro
Agosto

Mês % R$
0,94
0,98
1,2

0,95

2.403,54
2.381,05
2.357,91
2.329,85

Variação (%)
-

0,8
0,56
0,56

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.100,00

R$ 5,46

R$ 5,46

Compra

Venda

Novembro de 2021

10/11/2021

10/11/2021
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 22/10/2021) 7,75%

Novembro
Outubro
Setembro
Agosto

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

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

0,4412
0,3575
0,3012
0,3012

% %

0,5868*
0,4859
0,4182
0,4279

0,5868*
0,4859
0,4182
0,4279

%

-
1,25
1,16
0,87

*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 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
0,86% a 6,67%
0,76% a 2,75%
1,39% a 3,19%
1,01% a 3,57%
0,99% a 1,67%
0,99% a 1,81%
1,68% a 3,35%
2,09% a 5,59%

3,45% a 6,80% + TR
Taxas ao mês
0,86% a 5,49%
0,76% a 2,75%
0,76% a 2,56%
1,39% a 3,19%
1,01% a 3,57%
0,99% a 1,67%
0,94% a 1,59%
2,09% a 4,59%

2,55% a 6,70% + TR
Taxas ao mês

2,02%
0,88% a 3,30%
Taxas ao mês
0,95% a 2,13%
Taxas ao mês
1,04% a 1,16%
Taxas ao mês

1,21%
Taxas ao mês
1,98% a 2,67%

Prazo
até 60 meses
até 60 meses
até 60 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 60 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.

 Novembro de 2021

Rendimentos das Aplicações Novembro 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 Total do Passivo representa a soma das obrigações de uma instituição. No caso 
da Cooperativa, por exemplo, são demonstrados os totais das obrigações com os 
cooperados, fornecedores, funcionários e os impostos a pagar, entre outros.

Caderneta de Poupança CDI Selic IPCA

CUB2006*** INCC
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Expediente

Informativo
Jornalista responsável: Gustavo Mendes Nascimento (MTB 44.104/SP) 
Edição e Diagramação: Coonecta  
Foto de capa: Comunicação Ailos

Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 1125, Blumenau - SC. Tel.: (47) 3331- 
4655. Tiragem: 45.000 exemplares - distribuição gratuita. Conselho Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, Luciana Tridapalli S. 
Thiago, Diana Pianezzer, Aline Gabrielle Pukall, Sandi Cristina Kammer Steinheuser, Bianca Kenschikowski de Borba, Debora Aparecida Caetano 
Sieves, Yuri Carlo Boeing, Rafael Augusto de Liz, Sendi Helena Felix, Julia Amado, Luiz Fernando Lima da Cruz, Marcelo Bona e Regina Hostin.

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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Brusque,  
Centro

Pomerode,  
Centro

Jaraguá do 
Sul, Vila Rau

Paulo Roberto 
da Silva

Patricia Marques 
de Araujo

Zeli Eing Rumpf

O período de festas está chegando. É importante 
estar por dentro dos prazos para pagamento de 
contas e horários de funcionamento dos Postos de 
Atendimento (PA’s). Confira: No dia 24 de dezembro, 
o atendimento ao cooperado será das 08:30 as 11hs. 
Os postos de relacionamento não abrem nesta data. 
No dia 30 haverá atendimento normal, já no dia 31 
de dezembro não haverá atendimento. 

Impostos e tributos com vencimento em 25 e 26 
de dezembro devem ser liquidados no dia anterior 
(24/12). Da mesma forma para o vencimento em 
31 de dezembro deverão ser antecipados para 

o dia anterior (30/12). Após essa data serão 
considerados vencidos. No dia 31 de dezembro 
não será possível realizar pagamentos de boletos, 
convênios e DDA.

O agendamento será possível para dia 03 de 
janeiro de 2022. Transferências entre cooperativas 
Ailos até as 22h e para outras instituições financeiras, 
até as 11h30. Transferências via Pix funcionam 24h, 
mas fique atento ao limite reduzido das 20h às 6h. 
Aproveite  também as facilidades dos nossos canais 
digitais. Em caso de dúvidas, entre em contato com 
o SAC, pelo 0800 647 2200

Atendimento

Fique por dentro dos horários de fim de ano

Diogo Viebrantz Marlene VolkmannMarcia Hass 
Avancini

Isonete Da Silva Onesia Adriana 
Liotto

Fernando Max 
Zimmermann Filho

Andreia Maria 
Mello 

Roselis Baumgart 
Grespan

Domingos Pelis 
Junior

Almir Bieging
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Caixas eletrônicos 

Atendimento onde você precisar 
Você sabia que a Viacredi tem opções de 

autoatendimento em todo o país por meio da 
parceria com a Saque Pague? Isso mesmo. A rede 
de caixas eletrônicos conta com terminais 24 horas 
espalhados por mais de 280 cidades do país que 
podem ser utilizados por você, cooperado.

Por meio do convênio com a Viacredi e demais 
cooperativas do Sistema Ailos, todos os cooperados 
podem realizar saques e depósitos em conta nos 
terminais da Saque e Pague. E com um diferencial: 
o dinheiro cai instantaneamente em conta.

Isso porque os terminais Saque e Pague são do 
tipo “reciclador”, que possibilitam que o depósito 
seja realizado sem envelope e o dinheiro entre na 
conta no mesmo momento.

Para conhecer a cobertura da rede, 
acesse: www.saqueepague.com.br

Em celebração aos nossos 70 anos, a Cooperativa 
lançou um livro comemorativo repleto de histórias 
de transformação. Ao todo são mais de 100 
páginas que trazem a história da Viacredi e de 
pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo 
cooperativismo.

A publicação é uma oportunidade para você 
conhecer a história da Cooperativa, constituída em 
26 de novembro de 1951 na cidade de Blumenau, 
por 21 funcionários da Cia Hering, com o nome 
de Cooperativa de Crédito Organizações Hering 
(CrediHering).  

O objetivo era auxiliar as pessoas que trabalhavam 
nas empresas do Grupo Hering a conquistar e adquirir 
bens, como a casa própria, máquinas de costura, 
bicicletas e outros itens. 

Desde então, muita coisa mudou. E o livro 
comemorativo aborda tais mudanças, assim como o 
presente e futuro da Cooperativa. 

Livro comemorativo

70 anos de memórias

O Livro já está disponível de forma 
gratuita. Baixe agora apontando a 
câmera do seu celular para o QR Code 
ou acessando: viacredi.coop.br/70anos 
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O novo sistema de pagamentos desenvolvido 
pelo Banco Central, o Pix, completou um ano em 
novembro. Por conta disso, alguns cooperados 
tiveram suas chaves canceladas por inatividade. 
Isso acontece porque, pelas regras do Pix, as 
chaves cadastradas sem utilização por 12 meses são 
inativadas automaticamente. 

Caso isso ocorra, você será avisado por notificação 
de texto no seu dispositivo. Mas não se preocupe, 
reativar a chave é simples. Basta acessar o menu 
Pix em “Minhas Chaves” e cadastrá-la novamente.

Novidades do Pix: o que você precisa saber

Tecnologia

Nova funcionalidade 
para cooperados
E por falar em Pix, nossos cooperados 
terão mais uma funcionalidade em 
sua Conta Online e no app Ailos. Além 
dos pagamentos, recebimentos e 
comprovantes via Pix que já foram 
liberados em agosto, mais uma função 
está disponível desde o último mês: 
o agendamento para transferências 
recorrentes ou para data futura.
Agora você poderá agendar seu Pix para 
quando e por quanto tempo quiser. É 
possível, ainda, consultar os agendamentos 
realizados e cancelá-los, caso necessário.
Em caso de dúvidas, lembre-se: estamos 
sempre à disposição para lhe atender 
nos nossos canais digitais ou Postos de 
Atendimento.

Programa Ganhe Pontos

Já trocou os seus 
pontos do cartão?

Ao realizar suas compras 
com seu cartão de crédito 
Ailos, você acumula pontos 
e pode trocar por produtos 
e serviços das lojas parceiras 
ou créditos na sua próxima 
fatura. E o melhor: não há 
taxa de participação e os 
cartões adicionais também acumulam pontos! 

Além disso, se você tem os cartões Gold, Platinum 
e Empresas pode resgatar os pontos em passagens 
aéreas, e pode aproveitar os benefícios dos Programas 
Multiplus, Azul e Smiles e trocar por produtos.

Vale lembrar que você tem 24 meses para usar 
os seus pontos. São diversas opções de produtos e 
serviços. Não deixe seus pontos expirar!

Para saber mais, acesse a Vitrine de Prêmios 
e veja todos os produtos do catálogo 
Ganhe Pontos: https://web.sipag.com.br/
sipagpremios/vitrineprodutos.xhtml 

Ser um Delegado na Viacredi é ter a 
oportunidade de representar os cooperados do 
seu grupo nas Assembleias Gerais. Elas são a 
essência da gestão democrática da Cooperativa. 
Inscreva-se!!

Mas atenção ao prazo: as inscrições se 
encerram no dia 20 de dezembro. Para se 
candidatar, basta apontar a sua câmera para 
o QR Code ou acessar o seguinte endereço: 
https://ailos-delegados.hallo.app. Você pode 
ainda contar com a equipe dos Postos de 
Atendimento para fazer a sua inscrição.

Represente seu grupo 
de cooperados em 2022

Assembleias
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Renda Fixa 

Cinco termos para conhecer antes de investir
O tema investimentos nunca foi tão popular. No 

entanto, ainda há muitas dúvidas sobre seus riscos 
e complexidade. Na prática, é bem mais fácil do que 
parece e temos especialistas que podem te auxiliar nesse 
processo de aprendizado.  O importante é começar!

“A percepção de que é necessário muito dinheiro 
e conhecimento para começar a investir deve ser 
urgentemente substituída por algo natural, que possibilite 
que todas as pessoas pensem em investir como algo 
simples”, explica o especialista em investimentos da 
Viacredi, Vagner Franceschi.

Para incentivar você, cooperado, a ter suas 
primeiras experiências com investimentos, Vagner 
explica a seguir termos recorrentes na hora de 
fazer uma aplicação. Todos eles são relacionados a 
operações de Renda Fixa, uma das modalidades de 
investimento mais populares do mercado.

Na Renda Fixa, as regras de remuneração são 
definidas no momento da aplicação. Ou seja, na 
hora de investir, você já sabe qual será a regra de 
rendimento, prazo de vencimento e forma de resgate.

Confira a seguir as explicações!

Lembre-se que na Viacredi você tem um especialista em investimentos 
à sua disposição nos nossos Postos de Atendimento. Aproveite também 
para conferir no PROGRID a live exclusiva com Gustavo Cerbasi.

Pré-fixada e pós-fixada
“Nos investimentos em renda fixa pré-fixada, 
o rendimento do seu dinheiro é definido no 
ato do investimento. Neste caso, você já sabe 
na hora quando e quanto vai retirar daquela 
operação. Já a pós-fixada é contratada com 
base em um indicador econômico. 
Ou seja:  o seu dinheiro vai render 
de acordo com ele, durante o 
período estipulado. Assim, 
você sabe quando 
poderá retirar o 
dinheiro, mas não 
o valor exato do 
rendimento”.

CDI
“A sigla significa Certificado 
de Depósito Interbancário. 
Na prática, é a taxa de juros 
que as instituições financeiras 
pagam quando emprestam 
dinheiro uma para a outra. O 
CDI é a taxa mais utilizada para 
determinar o rendimento anual para investimentos 
de renda fixa. O índice é medido diariamente e, a 
partir disso, são estabelecidas médias diárias e 
anuais. Em 2020, por exemplo, foi de 2,75%”.

RDCs
“O Recibo de Depósito Cooperativo 
é uma aplicação de renda fixa 
exclusiva para cooperados. No ato 
da contratação, é possível decidir 
se ela terá taxa pré ou pós-fixada. 
É possível, aplicando o seu dinheiro 
em RCDs, realizar resgates parciais 
ou totais antes do prazo do investimento. É um modelo 
muito adotado pelos nossos cooperados, que entendem 
todos os benefícios do cooperativismo”.

FGCoop
O Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito é um 
órgão que funciona como um 
seguro para os cooperados. Na 
prática, ele garante que o dinheiro 
depositado por eles 
está protegido. E 
essa segurança 
é garantida pelo 
FGCoop.

Live de investimentos E-book Renda Fixa
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Confira a agenda de eventos online do Progrid de dezembro

EVENTODATA HORÁRIO

*A programação está sujeita a alterações.

PALESTRASENCONTROS DE BOAS-VINDAS

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.

Quantas vidas transformamos ao longo de 2021? 
Com certeza, muito mais do que podemos imaginar! 

Mas não paramos por aqui! Neste fim de 
ano queremos convidar você a fazer parte deste 
movimento e juntos transformarmos muitas vidas! 

A proposta é simples. Listamos abaixo pequenas 
ações que você pode realizar para transformar a vida 
de milhares de famílias neste fim de ano. Também 
separamos um vídeo para lhe inspirar neste momento 
tão especial. Basta apontar a câmera para o QR Code 
para assistir.

Doação

Juntos vamos transformar o Fim de Ano 
de muitas famílias

Se não for você, é quem? Se não for hoje, é quando?

O Profissional 4.0

EBV (Encontro de Boas Vindas para novos Cooperados)

EBV (Encontro de Boas Vindas para novos Cooperados)

Atitude Positiva e Bom Humor

EBV (Encontro de Boas Vindas para novos Cooperados)

O Propósito do Natal

19h às 20h

19h às 20h

19h às 20h

19h às 20h

19h às 20h

19h às 20h

19h às 20h

01/12/2021

02/12/2021

07/12/2021

08/12/2021

09/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

Aproveite e conheça todas as nossas 
ações transformadoras na página 
Iniciativas do Bem: viacredi.coop.br/
iniciativasdobem/

   Doação de sangue 
Vá até o Hemocentro da sua cidade, se informe 
sobre os critérios de doação e ajude a salvar 
inúmeras vidas neste fim de ano. 

   Adoção de uma cartinha
Você pode ir até uma agência dos Correios ou 
clicar em Adoção On-line pelo blog da campanha: 
blognoel.correios.com.br/blognoel. Sua atitude irá 
marcar para sempre o Natal de uma criança. 

   Doação de brinquedo e/ou material escolar 
Você pode ainda transformar o fim de ano de 
uma criança fazendo a doação de brinquedos e 
materiais escolares. Procure uma instituição da sua 
cidade e saiba como ajudar. 

   Doação de tampinhas e lacres 
Arrecade tampinhas plásticas e lacres de alumínio e 
entregue-os diretamente no Posto de Atendimento 
da Viacredi mais perto de você. A quantidade 
arrecadada será doada para ONGs de cuidado 
aos animais e revertido para compra de ração e 
necessidades básicas dos animaizinhos. 

VAMOS 
TRANSFORMAR 
O 
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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 à transformação de suas 
histórias de vida, a superação de 
desafios e a realização de seus sonhos. 

“Eu me sinto muito feliz 
em olhar para trás e ver 
tudo que nós construímos 
juntos. E eu tenho certeza 
de que a Viacredi 
transformou a minha vida, 
assim como a de muitas 
outras pessoas.”

Aldolino Andrioli 
Ex-conselheiro da Viacredi 

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

Uma história que se confunde com a nossa e que 
tem início no ano de 1972, quando o jovem de 
apenas 20 anos – mesma idade da Cooperativa na 
época – iniciava sua jornada no recém-inaugurado 
setor de informática da Cia Hering. Dentro da 
empresa, no mesmo período, Aldolino se associou 
à Cooperativa de Crédito Organizações Hering, 
que até então tinha como cooperados apenas os 
funcionários da famosa empresa têxtil de 
Blumenau. E foi lá, que ele deu seus primeiros 
passos dentro do Cooperativismo.
 
Cada vez mais próximo dos valores e princípios do 
Cooperativismo, Aldolino viu sua vida ser 
transformada e em poucos anos passou a ser 
membro ativo do Conselho de Administração  e 
Fiscal da Cooperativa. Foi nesta mesma fase que 
ele acompanhou a grande expansão vivida pela 
até então CrediHering, o surgimento do Sistema 
Ailos e a mudança de nome para Viacredi.

Foram 40 anos de total envolvimento e dedicação 
com o movimento cooperativista, sempre acreditan-
do no propósito de transformar vidas. 


