
Já pensou em ser um cooperado da Viacredi 
Alto Vale sem sair de casa? Com o Posto de 
Atendimento Digital da Cooperativa, agora 
é possível.

Acompanhando as novas tendências do 
mercado, a Cooperativa buscou ainda mais 
soluções para atender toda a comunidade. 
Isso, porque, um dos nossos diferenciais é o 
relacionamento próximo. 

Cleidiane Sandra Bayersdorfer, cooperada de 
Vitor Meireles, ao descobrir a nova facilidade e 
ouvir da comunidade em sua volta que a Viacredi 

Alto Vale sempre está à disposição para ajudar os 
seus cooperados, decidiu abrir sua conta digital.

A Admissão Digital é feita diretamente pelo 
Aplicativo Ailos. “Uso bastante o App para 
transferências e para pagar boletos. Além 
disso, um dos diferenciais da Viacredi Alto Vale 
é que os juros são muito baixos, as parcelas 
são ótimas e quase não existe burocracia”, 
finaliza Cleidiane.

Com o PA Digital, a Cooperativa está presente 
em todo Alto Vale, levando comodidade e 
fazendo a diferença no dia a dia das pessoas.

CONTA PARA TODO MUNDO!
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ENTENDA O BALANCETE

São despesas com operações de captação de recursos obtidos 
por meio de empréstimos no BNDES, no BRDE e também em 
outros bancos, para a Cooperativa disponibilizar empréstimos aos 
cooperados mediante o microcrédito, com custos reduzidos.

O que são OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES?

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

769.806
5.731

277.799
480.566

4.229
1.481

29.818
23.109
11.675

42
(5.008)

799.624

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

23.383
21.887

1.496
(8.365)
(2.367)

(615)
(5.383)
15.018

(10.388)
4.362

321
(6.331)
(6.783)
(1.957)

4.630
5

4.635

PASSIVO Valores em mil (R$)

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

675.095
616.807
156.006
460.801

10
36.533
21.745

124.529
86.179
25.435

8.280
4.635

799.624

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

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.

Maio 2021

Rendimentos das Aplicações Maio 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

VERSÃO WEB
O hábito da leitura em plataformas digitais 
é uma realidade em todo o mundo. O 
informativo Viacredi Alto Vale, como veículo 
de comunicação para os cooperados, dispõe 
de versão digital, sabia? Acesse pelo site 
www.viacredialtovale.coop.br/sua-
cooperativa/informativos-e-resultados
ou por meio do QR Code ao lado.
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APLICATIVO AILOS

Depósito de Cheques
Recebeu um cheque e precisa depositar? Agora, 

você pode fazer isso no conforto da sua casa, no 
trabalho ou nos minutinhos que restam do seu 
horário de almoço. Para isso, basta acessar o seu 
Aplicativo Ailos, capturar a imagem de frente e verso 
do cheque, confirmar o valor e identificar o depósito. 
Simples, fácil e rápido! 

É importante lembrar que o processo é seguro e 
ocorre dentro do ambiente do App. Comece a usar 

agora mesmo esse serviço 
que preparamos para você. 
Através do QR Code, confira 
o vídeo explicativo sobre 
Depósito de Cheques.

RETORNO DAS SOBRAS

Pensando em você e 
na nossa comunidade

Em abril, a Viacredi Alto Vale liberou o 
crédito do retorno das sobras referentes 
aos resultados de 2020. R$ 6 milhões foram 
divididos de forma proporcional a participação 
de cada cooperado. Esse recurso vai gerar novas 
oportunidades para a comunidade e contribuir 
de forma positiva e direta para as pessoas e 
negócios da região.

Aqui na Cooperativa, quanto mais o 
cooperado utiliza os produtos e serviços, maior 
é o retorno que recebe. Aproveite o retorno das 
sobras para fortalecer o negócio local!

   Os melhores  
  caminhos    
  levam aos          
            melhores   
     resultados

R$ 6 milhões foram 
divididos e creditados 
na conta corrente dos 
cooperados.

Divulgação
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VAGAS DE EMPREGO

Trabalhe conosco

ASSEMBLEIAS

Juntos fazemos 
a diferença

Nosso Período Assemblear chegou 
ao fim. Estivemos, mais uma vez, juntos, 
mesmo com o distanciamento social por 
conta da Covid-19. Agradecemos aos 
nossos cooperados e colaboradores que 
estiveram presentes nos eventos on-line, 
conhecendo os resultados e participando 
das decisões da Cooperativa.

Com as participações, nove hospitais 
da região do Alto Vale estão sendo 
ajudados. Muito obrigada! Por meio da 
cooperação, podemos fazer a diferença 
na comunidade.

Você já pensou em fazer parte de uma das melhores 
empresas para se trabalhar em Santa Catarina? Conheça 
nossas oportunidades disponíveis acessando o menu 
Trabalhe Conosco, através do site viacredialtovale.coop.br 
ou em nossas redes sociais: Facebook (@viacredialtovale) 
e Instagram (@viacredialtovale_).

A Cooperativa tem o propósito de fazer a diferença 
na vida das pessoas por meio do cooperativismo 
financeiro. Venha fazer parte desse time que não 
mede esforços para desenvolver e contribuir com a 
região, transformando o Alto Vale em um lugar cada 
vez melhor.
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Como se candidatar para vagas e cadastrar currículo:

1. Acesse viacredialtovale.coop.br;

2. Selecione “A Viacredi Alto Vale” e “Trabalhe Conosco”;

3. Em seguida, basta escolher entre “Veja nossas Vagas” ou “Cadastre seu currículo”.

INAUGURAÇÃO

Novo Posto de Relacionamento em Rio do Sul
No dia 30 de abril, a Viacredi Alto 

Vale inaugurou seu mais novo Posto de 
Relacionamento. O espaço está localizado 
no Calçadão Osny José Gonçalves, nº 51, sala 
12, centro de Rio do Sul, e seu horário de 
funcionamento é das 9h às 19h.

Com uma estrutura diferenciada e de 
fácil localização para o público, o Posto de 
Relacionamento atenderá uma demanda que 
estava sendo solicitada pelos cooperados. 
Venha conhecer o novo espaço. Nossa equipe 
espera por você.

COMEMORAÇÃO

Já somos 20 mil 
cooperados em 
Rio do Sul

Estamos muito felizes! Agora, somos 20 mil 
cooperados na cidade de Rio do Sul. Com a confiança, 
união e participação da comunidade, estamos 
fazendo a diferença e chegando cada vez mais longe.

Eider Machado é nosso cooperado na cidade 
desde 2012. Ele conta que escolheu a Viacredi 
Alto Vale para somar esforços e atingir objetivos 
comuns que beneficiem a todos. “A Cooperativa 
me ajudou a ter mais autonomia e independência. 
É um trabalho em conjunto que me fortaleceu, sem 
dúvidas”, afirma.

O cooperado costuma indicar a Viacredi Alto 
Vale para as pessoas em sua volta e já tem família 
e amigos que fazem parte da Cooperativa. Seu 
sentimento é de gratidão e ressalta que existe muita 
acessibilidade e facilidade na instituição.

“Quero deixar registrado meu eterno 
agradecimento à diretoria e a todos colaboradores 
da Viacredi Alto Vale, que, durante esses anos, me 
receberam com carinho. Também pelo brilhante 
trabalho que vem sendo feito a favor de nós, 
cooperados. Muito obrigado”, agradece Eider.

Aqui na nossa Cooperativa, estamos sempre 
em busca de um mundo melhor, com muita 
cooperação, proporcionando bons serviços e um 
ambiente seguro para toda a comunidade. Faça 
como Eider e seja um cooperado você também!

Tiago de Jesus
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facebook.com/ViacrediAltoVale linkedin.com/company/viacredi-alto-valeviacredialtovale_

Exemplo que inspira

HOMENAGEM

O mundo está cheio de histórias de mães 
que nos inspiram todos os dias e aqui na 
Cooperativa não é diferente. Um exemplo é a nossa 
cooperada Irani Aparecida Knopp. Ela é mãe de 
quatro crianças.

Para se dedicar aos cuidados deles, 
principalmente do Davi Henrique, de 8 anos, que 
em 2015 levou um choque elétrico, Irani abriu mão 
de ser empresária. Por conta do acidente, o menino 
está apenas com 20% da visão, perdeu a fala e 
depende totalmente de ajuda. “A única coisa que 
dá para entender, que sai bem declarado, é: amo a 
mamãe. Isso ele repete várias vezes ao dia”, conta.

Mãe solteira, declara que sua maior superação 
foi entender que precisava assumir o papel de mãe 
e pai, administrando tudo sozinha. “Tenho que 
fazer uma boa administração com o meu financeiro 
para dar conta de todos os compromissos como 
chefe de família”.

Guerreira, Irani afirma sentir que Davi a 
considera como a pessoa mais importante da vida 
dele. “Meu filho, para mim, é como o ar que eu 
respiro. Amo muito”, finaliza a cooperada, com 
muito orgulho.
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DIA DAS MÃES

Amor incondicional
Mãe. Uma palavra pequena, mas com 

um significado tão grande. É aquela que 
conhece cada pedacinho dos seus filhos, 
percebe todos os sentimentos e que 
sempre sabe o que é melhor. Ela protege e 
cuida. É um amor incondicional e a certeza 
de que sempre vamos ter alguém que nos 
quer bem e está ao nosso lado. Feliz Dia 
das Mães!

Banco de Im
agens
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