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Aqui na Viacredi Alto Vale todos os cooperados 
participam das decisões. E, 
no dia 28 de abril, acontece 
a nossa Assembleia Geral 
Ordinária (AGO). Como o 
momento ainda exige cuidados 
devido à pandemia, o evento será on-line. Assim, 
você poderá acompanhar de onde estiver.

Além disso, para tornar o Período Assemblear ainda 
mais especial, a cada participação nos eventos digitais, 
a Cooperativa doa R$ 10 para hospitais das cidades 
onde atua.

Participe deste momento importante, conheça nossas 
conquistas de 2020 e os planos para o futuro. Para 
saber mais, entre no site aquivoceparticipa.coop.br, 
confira o edital da AGO na página 5 ou procure 
nossos Postos de Atendimento.

JUNTOS 
FAZEMOS A 
DIFERENÇA 
NO ALTO 
VALE!



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

Ícones

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.

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.

Guia de Interatividade
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PROGRID EAD

RESULTADO ECONÔMICO SOCIAL

CONSÓRCIO
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Conhecimento na palma
da sua mão

Para você que gosta de estar sempre atualizado, temos uma novidade! Agora, 
o Progrid EAD, além de contar com o site, também tem seu aplicativo próprio. 
Assim, você pode aproveitar os mais de 130 cursos disponíveis, estudar de 
onde estiver e diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora mesmo na 
App Store ou Google Play.

Assista ao vídeo sobre o Progrid e saiba mais!

Seja sustentável
Com atitudes sustentáveis no dia a dia, é possível satisfazer as necessidades 

humanas e preservar recursos naturais. E na Viacredi Alto Vale são ainda mais 
benefícios. Com o Consórcio de Sustentabilidade, você tem a condição ideal 
para equipamentos ecoeficientes. 

Por meio do sistema de placas solares, por exemplo, é possível economizar 
até 75% na sua conta de luz, de acordo com a Associação Brasileira de Energia 
Solar (Absolar). Entre as vantagens, estão: energia sustentável, vida útil longa 
e não ocorrem ruídos e poluição. Ficou interessado? Invista no Consórcio de 
Sustentabilidade na sua Cooperativa!

Economia e 
desenvolvimento local

Na Viacredi Alto Vale, buscamos mostrar que é possível unir o desenvolvimento 
econômico com o social e proporcionar benefícios para as pessoas. Por isso, todos os 
anos, a Cooperativa disponibiliza aos seus cooperados o Resultado Econômico Social. 

Esse resultado é a soma do valor que você economizou (tarifas e juros) e recebeu em 
rendimentos dos investimentos que fez na Cooperativa. Em 2020, o Resultado Econômico 
Social foi de R$ 71,8 milhões, o que significa que cada cooperado economizou, em média, 
R$ 892,02 ao escolher utilizar os produtos e serviços da Viacredi Alto Vale.

Saiba mais
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EDITAL AGE EDITAL AGO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
ALTO VALE DO ITAJAÍ – VIACREDI ALTO VALE
CNPJ 16.779.741/0001-52 | NIRE 4240002362-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto Vale do Itajaí – 
VIACREDI ALTO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados 
que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 84.101 (oitenta e quatro mil, cento e um) em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, no dia 28 de abril de 2021, a ser realizada 
digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 1.738, Bairro Bela Vista, em Ibirama/SC, às 
18h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 19h30min, em 
segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 20h30min, em terceira e última 
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que 
compõem a ordem do dia:

1. 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:

a. Alteração do caput do art. 1º, em que consta a denominação da Cooperativa Central, alterando todos os 
demais artigos em que constarem as referidas denominações;
b. Alteração da alínea “a” do art. 1º, que dispõe sobre o endereço da sede e administração da Cooperativa;
c. Alteração da alínea “c” do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperativa;
d. Inclusão da alínea “d” do art. 1º, que dispõe sobre a área de admissão da Cooperativa;
e. Alteração do inciso III do §1º do art. 2º, que dispõe sobre a vinculação à Cooperativa Central;
f. Alteração dos incisos I e II do art. 5º, que dispõem sobre a admissão;
g. Inclusão do inciso II do art. 29, que dispõe sobre a Assembleia Geral;
h. Exclusão do inciso VII do art. 36, que dispõe sobre a Assembleia Geral Ordinária;
i. Inclusão do inciso XXI do art. 49, que dispõe sobre as Competências do Conselho de Administração;
j. Exclusão do inciso XV do art. 65, que dispõe sobre as Competências da Diretoria Executiva;
k. Alteração dos incisos IV e VI do art. 67, que dispõem sobre as Competências do Diretor Executivo;
l. Alteração do inciso II do art. 68, que dispõe sobre as Competências do Diretor de Operações;
m. Alteração do inciso II e inclusão dos incisos XIII e XIV do art. 69, que dispõem sobre as Competências do 
Diretor Administrativo.

2. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração;
3. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco 
de propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 5.764 de 16 de 
dezembro de 1971.
Obs.2: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando link e código de acesso 
que serão disponibilizados.
Obs.3: Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação dos cooperados estarão 
divulgadas no site da Cooperativa (http://www.viacredialtovale.coop.br), site http://www.aquivoceparticipa.
coop.br e nos Postos de Atendimento.
Obs.4: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi 
incluído o endereço da sede da Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da Instrução Normativa 
nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, publicada no Diário Oficial da 
União em 10 de junho de 2020.

Ibirama/SC, 23 de março de 2021.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
ALTO VALE DO ITAJAÍ – VIACREDI ALTO VALE
CNPJ 16.779.741/0001-52 | NIRE 4240002362-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto Vale do Itajaí – 
VIACREDI ALTO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados 
que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 84.101 (oitenta e quatro mil, cento e um) em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 28 de abril de 2021, a ser realizada 
digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 1.738, Bairro Bela Vista, em Ibirama/SC, às 
17h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18h30min, em 
segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19h30min, em terceira e última 
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que 
compõem a ordem do dia:

1. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à 
prestação de contas do exercício de 2020;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2020;
3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2021;
4. Aprovação do plano de utilização do FATES para 2021;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2024;
6. Política de Sucessão de Administradores das Cooperativas do Sistema Ailos;
7. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco 
de propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 5.764 de 16 de 
dezembro de 1971.
Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Valdete Aparecida Stuepp Schatz, 
Coordenadora Eleitoral, Daniel Rodrigo Prust, Secretário e Mauro Esser, Assistente.
Obs.3: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando link e código de acesso 
que serão disponibilizados.
Obs.4: Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação dos Cooperados estarão 
divulgadas no site da Cooperativa (http://www.viacredialtovale.coop.br), site http://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.viacredialtovale.coop.br.
Obs.6: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi 
incluído o endereço da sede da Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da Instrução Normativa 
nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, publicada no Diário Oficial da 
União em 10 de junho de 2020.

Ibirama/SC, 23 de março de 2021.
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ASSEMBLEIAS

PIX

DICAS

Vem com a gente nessa!
O Período Assemblear na Viacredi Alto Vale já começou! Participando dos eventos em 

2021, você está colaborando com a comunidade local. Isso porque, além de ajudar a 
decidir os caminhos para o futuro, você faz parte de uma ação que transforma.

Em cada participação dos cooperados nos eventos, a Cooperativa doa R$ 10 para os 
hospitais do Alto Vale. Legal, né? Entre nesse ciclo de cooperação e participe!

Instantâneo, digital e seguro!
Tem coisa melhor do que soluções que facilitam a nossa rotina? O Pix é aquela opção 

ideal e cheia de vantagens para descomplicar seus pagamentos e recebimentos. Se você 
deseja ter os benefícios dessa funcionalidade junto à Viacredi Alto Vale, faça a portabilidade 
da sua chave para a nossa Cooperativa. E para isso é simples! Basta acessar “Menu Pix”, ir 
em “Minhas Chaves” e, em seguida, “Cadastrar nova chave”. Após isso, preencha os campos 
e siga as orientações para fazer o cadastro. Que tal ir de Pix você também?

Divulgação

Quer começar a poupar?
Poupar dinheiro está entre as metas para 2021? Então, confira 

as dicas da nossa Cooperativa para conquistar seus objetivos de 
forma prática e descomplicada.

1. Como está a situação financeira? 
Se você possui dívidas, tente negociar ou veja se 
é possível adiantar parte do valor de uma conta 
parcelada.

2. Que tal guardar um valor por mês? 
Ao receber o salário, tente evitar guardar apenas 
o que sobrar. Se possível, assim que receber, já 
reserve uma quantia para aplicar.

3. Você possui metas para os seus investimentos? 
É possível criar compromisso com o seu sonho. 
Assim, fica mais fácil adquirir o hábito de poupar. 
Seja para ter uma reserva de emergência ou 
alcançar um objetivo. Colocar um foco ajudará 
você a se manter motivado para guardar.
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28/02/2021

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

755.562

4.347

284.511

461.001

4.197

1.506

29.746

23.109

11.481

42

(4.886)

785.308

662.825

605.292

153.156

452.136

11

36.795

20.727

122.483

85.376

25.435

8.280

3.392

785.308

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos sob aviso e a Prazo

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

A Cooperativa preza pela transparência aos seus 
cooperados. Acompanhe os números do mês de Fevereiro:

BALANCETE MENSAL

Diretor Executivo
Ricardo da Silva

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

15.219

14.314

905

(5.293)

(1.390)

(427)

(3.476)

9.926

(6.541)

2.752

238

(4.094)

(4.239)

(1.198)

3.385

7

3.392

O que são OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO?

Estão relacionadas, principalmente, aos recursos obtidos no mercado local através de 
depósitos a prazo.  Na Cooperativa, são contabilizados nesta conta contábil os valores 
de juros pagos aos cooperados nas suas aplicações financeiras e as despesas com o 
Fundo Garantidor de Crédito (FGCoop).

ENTENDA O BALANCETE
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*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil InvestFácil RDC PRÉ

PoupFuturo InvestFuturo Aplicação 
Programada

Aplicação
IPCA+

TAXAS DE JUROS

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Limite Empresarial

Cotas Capital

Automóveis

Imóveis

INDICADORES

Informativo

Jornalista Responsável: Ana Paula Lauth
Edição e Diagramação: DNA Editora - 47 3209-1315
contato@dnaeditora.com.br - dnaeditora.com.br

Acompanhe nas redes sociais

viacredialtovale.coop.br

EXPEDIENTE
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Rendimentos das Aplicações Abril 2021 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

As aplicações da Viacredi Alto Vale 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$ 999.999,99
De R$ 1.000.000,00 a R$ 1.999.999,99
Acima de R$ 2.000.000,00

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

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

96%
97%
98%
99%

100%

Taxa contratada

94%

98%
99%

100%
101%
102%
107%
109%
111%

101%
102%

103%
104%
105%
109%
111%
113%

104%
105%

106%
107%
108%
111%
113%
115%

110%
111%

112%
113%
114%
115%
116%
117%

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

1080 dias
(%CDI)

Verifique a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA APLICAÇÃO PROGRAMADA

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

APLICAÇÃO IPCA+

POUP

INVEST

94%
95%

96%
97%
98%

103%
105%
107%

95%
96%

97%
98%
99%

104%
106%
108%

96%
97%

98%
99%

100%
105%
107%
109%

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

Precisando de crédito? Dispomos de várias linhas para lhe ajudar:

Taxas de Juros das Operações de Crédito

Crédito para Você
Vinculado 1 e 2x Cotas
Crédito Pessoal
Microcrédito
Compra de Reforma de Imóvel
Aquisição de Veículos
Saúde e Assistência Social
Cheque Especial
Crédito para Sua Empresa
Vinculado 1 e 2x Cotas
Crédito Empreendedor
Microcrédito
Compra de Reforma de Imóvel
Aquisição de Veículos
Cheque Especial
Antecipação de Créditos
Cheques
Títulos
13º Salário
Restituição de Imposto de Renda

Taxas
0,60% a 1,63%
1,40% a 3,25%
1,15% a 2,35%
1,15% a 2,45%
0,84% a 2,29%

0,95% a 2%
2,90% a 5,50%

0,60% a 1,63%
1,40% a 3,25%
1,15% a 2,35%
1,15% a 2,45%
0,84% a 2,29%
2,70% a 5,20%

1,10% a 3%
1,10% a 2,20%
1,50% a 2,55%
1,50% a 2,55%

Prazo
Até 48 meses
Até 48 meses
Até 48 meses

Até 120 meses
Até 60 meses
Até 48 meses

Até 48 meses
Até 48 meses
Até 48 meses

Até 120 meses
Até 60 meses

Até 180 dias
Até 180 dias
Até 270 dias
Até 270 dias

*Taxas sujeitas à variação.

Abril 2021


