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Quando estamos unidos pelo mesmo propósito, 
tudo fica mais fácil, não é mesmo? Assim é em um 
time, no qual a participação de todos é fundamental 
para alcançar grandes conquistas. Aqui na Acredicoop 
não é diferente! Por isso, a sua presença nas Pré-
Assembleias, que estão acontecendo desde fevereiro, 
é essencial, assim como na Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), no dia 7 de abril, às 19h30, no Restaurante 

Glória, na Rua 15 de Novembro, 2250, Joinville, para 
definirmos os rumos de nossa Cooperativa. 

Nesses eventos, você confere as conquistas 
atingidas em 2019, decide a forma de distribuição 
das sobras e os planos para 2020. Acesse  
www.aquivoceparticipa.coop.br/acredicoop para 
consultar datas e locais das Pré-Assembleias e confirme 
presença na AGO. Participe, seu voto faz toda diferença!

VAMOS, JUNTOS, 
FAZER ACONTECER
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Resultado Econômico e Social

Imposto de renda

O prazo para a Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física já iniciou e segue até o final de abril. 
Ao preencher o formulário para declarar as contas 
ao Leão, é preciso informar os saldos e valores 
recebidos na Acredicoop, incluindo os valores 
referentes aos rendimentos de cotas de capital. 
Para ter acesso a estes valores é necessário retirar 
o seu Informe de Rendimentos em sua Conta 
Online ou nos Postos de Atendimento. 

A restituição do Imposto de Renda é feita na 
conta do contribuinte, por isso, ao fazer sua 
declaração, informe corretamente os dados, 
como número do banco (085), agência (0102) 
e o número da sua conta no campo indicado na 
declaração. Você ainda pode aplicar o valor da 
restituição na Cooperativa, garantindo uma maior 
rentabilidade. Caso precise antecipar o valor da 
restituição, consulte as linhas de crédito disponíveis 
no seu Posto de Atendimento.

Aqui, todos crescem juntos

Hora de prestar contas ao Leão
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Banco de imagens

R$ 35.672.044,00. Esse é o valor do Resultado 
Econômico e Social, gerado pelos cooperados durante 
o ano de 2019 ao realizar suas operações financeiras 
na Cooperativa, que equivale às diferenças nas tarifas 
de serviços e taxas de juros, abaixo da média de 
mercado, somadas aos ganhos do alto rendimento 
das aplicações e às sobras, que retornam para os 
cooperados. Essa economia é aplicada na própria 
comunidade, gerando desenvolvimento e riqueza 
local. Para conferir o valor que você deixou de gastar, 
ou seja, aquilo que você economizou, basta ir até um 
Posto de Atendimento.

Resultado Econômico e Social:  
R$ 35,6 milhões
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Proteja o que é importante para você 
Seguros 

Horário de funcionamento

Banco de im
agens

Saber que nossa família e bens estão protegidos 
deixa-nos mais tranquilos, não é mesmo? Por isso, sua 
Cooperativa oferece seguros em parceria com grandes 
seguradoras, trazendo a confiança e a qualidade 
que você procura. São seguros nas modalidades 
residencial, de vida e automóvel de acordo com as 
suas necessidades. Assim, você vive tranquilo, pois 
sabe que tudo o que é importante ao seu redor está 
protegido. Para mais informações, consulte a nossa 
equipe no seu Posto de Atendimento ou acesse  
www.acredicoop.coop.br. 

Mais benefícios ao cooperado

Rendimentos das aplicações 

Se os rendimentos nas aplicações da Acredicoop já 
eram bons, agora, com a nova tabela de rendimentos, 
ficaram ainda melhores. Desde as menores carências 
e volumes aplicados, você já percebe rendimento 
bem superior ao da poupança. Ampliamos as opções 
de carências (as possibilidades de investimentos) 
e oferecemos maiores retornos a longo prazo, 
incentivando e estimulando o planejamento financeiro. 
Confira a tabela atualizada na página 4.

As novas taxas de rendimentos aplicam-se somente 
aos investimentos contratados a partir de março de 
2020. Todas as aplicações efetuadas anteriormente 
permanecerão com as taxas contratadas, ou seja, não 
haverá alterações. Para mais informações, procure um 
de nossos Postos de Atendimento.

Mais tempo para você
Desde o dia 10 de fevereiro, nossos Postos de 

Atendimento estão abrindo mais cedo, com novo 
horário, das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. 
Agora, você tem mais tempo para fechar negócios 
com a Cooperativa!  

Novidades
Aplicação Pós Fixada:

• Inclusão de carência de 1.080 dias

• Inclusão da faixa de valor de: R$1.000.000,00 a 

R$1.999.999,99

• Inclusão da faixa de valor: acima de R$2.000.000,00

• Aumento da rentabilidade para todas as faixas e 

carências, podendo chegar até 117% do CDI

• Além disso, as carências menores (30, 60 e 90 dias) 

passam a ter vencimento de 10 anos. Já para as 

carências de médio e longo prazo (181, 361, 721 e 1.080 

dias), o vencimento permanece em 4 anos.

Aplicação Programada:

• Alterado a faixa de valor para: a partir de R$ 10,00
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Balancete mensal 28/02/2020

O que é INTANGÍVEL?

Diretor Executivo
Ivan Roberto de Borba

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

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 

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 do Exercício

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 do Ano

Total do Passivo

Os chamados “ativos intangíveis” são bens e direitos 
que não têm existência física, tal como é o caso de 
uma marca ou patente registrada ou um software. 
Portanto, são bens que não podem ser tocados.

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

Taxas de Juros das Operações de Crédito

*Taxas sujeitas a variação.

Taxas Pré

2,09% a 2,79%

1,38% a 1,58%

1,16% a 1,99%

3,39% a 7,89% + TR

  2,08%

2,32% a 2,72%

1,30% a 2,77% 

1,38% a 1,58%

1,16% a 1,99%

2,50% a 6,87% + TR

1,37% a 2,25%

 
 

1,99% a 2,42%

1,69% a 2,42%

Taxas Pós

 1,25% + CDI

0,40% a 0,45% + CDI

0,41% a 0,96% + CDI

Prazo

Até 120 meses

Até 180 meses

Até 120 meses

-

-

-

Até 120 meses

Até 180 meses

Até 120 meses

Prazo

Até 60 meses

Até 120 meses

Até 72 meses

-

Até 300 dias

-

Até 60 meses

Até 120 meses 

Até 72 meses

-

Até 48 meses

Março 2020

Crédito para Você

Crédito Pessoal

Aquisição de Imóveis

Aquisição de Veículos

Cheque Especial

Antecipação de Créditos

Antecipação de IRFF

Desconto de Cheques

Crédito para Sua Empresa

Crédito Empreendedor

Aquisição de Imóveis

Aquisição de Veículos

Cheque Especial

Microcrédito (Crédito para  
microempresas e 
microempreendedores)

Antecipação de Créditos

Desconto de Cheques

Desconto de Títulos

Entendendo o Balancete

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)PASSIVO

0,63% a 1,03% + CDI

0,40% a 0,45% + CDI

0,41% a 0,96 + CDI

209.133

2.191 

51.679 

151.160 

2.314 

1.789

9.684

5.400 

7.714 

57

(3.487)

218.817

188.108

126.961

30.462

88.807

7.692

1

56.244

4.902

30.709

27.380

1.640

595 

1.094

218.817

6.775

6.372

403

(2.353)

(622) 

(536) 

(1.195)

4.422

(3.328)

1.150

202 

(2.179) 

(2.250) 

(651)

1.094

Redes sociais

Siga-nos no Instagram
As redes sociais são ótimos canais para você 

ficar por dentro de tudo o que acontece  na 
Acredicoop. Além do Facebook, agora estamos 
mais perto de você: chegamos ao Instagram! 
Lá, você pode acompanhar os bastidores e as 
ações da nossa Cooperativa e conhecer melhor 
esse time que transforma a vida das pessoas 
por meio do cooperativismo. Fique ligado  
no @acredicoop!

Rendimentos das Aplicações

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

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

A partir de R$ 10,00

Mês

Faixa de valor Faixa de valor

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

94%

95%

96%

97%

98%

103%

105%

107%

Taxa contratada

96%
97%
98%
99%

100%

Taxa contratada

94%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

99%

104%

106%

108%

98%

99%

100%

105%

107%

109%

Março 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

As aplicações da ACREDICOOP são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

Verifique a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA APLICAÇÃO PROGRAMADA

INVEST

POUP

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

1080 dias
(%CDI)

InvestFuturo

98%

99%

100%

101%

102%

107%

109%

111%

101%

102%

103%

104%

105%

109%

111%

113%

104%

105%

110%

111%

106%

107%

108%

111%

113%

115%

112%

113%

114%

115%

116%

117%

PoupFuturo
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Se você deseja expor seus produtos e divulgar seus 
serviços na Feira de Oportunidades, essa é a hora. 

As inscrições estão abertas até o dia 30 de 
março através do site www.vemprafeira.coop.br ou 

diretamente no seu Posto de Atendimento. Uma 
oportunidade para você, cooperado empreendedor, 
tanto pessoa física quanto jurídica, fortalecer sua 
marca, gerar negócios e estar mais próximo da 
comunidade. A Feira de Oportunidades Acredicoop 
acontece nos dias 24, 25 e 26 de julho, na Expoville. 
A entrada e estacionamento são gratuitos.

Seja um expositor: desenvolva  
ainda mais o seu negócio

Cooperado recomenda a Acredicoop

D
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Cooperado 

Rômulo Caixeta, 
proprietário da 
Ultramax Insumos 
Agrícolas e 
Editora Celtic

“Recebi indicação de duas pessoas para ser cooperado da Acredicoop 
e, posteriormente, tive a grata surpresa em saber que a Acredicoop estava 
vindo para São Francisco do Sul. Me senti em casa mesmo antes de abrir a 
conta. Me atenderam com toda a atenção, tirando todas as dúvidas. Estou 
utilizando vários serviços, como as cotas, cobrança, aplicação e toda a minha 
movimentação financeira. Participei recentemente da Pré-Assembleia, onde 
conheci toda a diretoria e o presidente. Eu, mais do que nunca, me senti 
dono, participando de um evento como esse, me senti muito integrado à 
equipe, que é totalmente franca, cordial e interessada na prosperidade de 
seus cooperados. Me sinto extremamente bem dentro da Cooperativa, que 
está crescendo com índices expressivos. Recomendo para todos os meus 
conhecidos, considero a minha casa, pois a Acredicoop é minha. Lá, tenho 
meus amigos, desde o vigilante, pessoal da limpeza, as meninas do caixa, o 
gerente, os diretores, enfim, todos. É a minha segunda casa”.

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 
lançou em suas redes sociais o programa Minuto 
Coop. Os vídeos vão ao ar semanalmente nos perfis do 
Facebook, Twitter e Youtube da OCB, trazendo as notícias 

mais relevantes do cooperativismo brasileiro, envolvendo 
a atuação da OCB, do Sescoop e da CNCoop. Acesse  
www.somos.coop.br/2019/04/04/no-ar-o-minuto-coop/  
assista e saiba mais.

Acompanhe com a gente

Inscrições Abertas
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Expediente

Informativo Acredicoop
Uma publicação da Cooperativa de Crédito do 
Norte Catarinense - Acredicoop. 
Rua Alexandre Dohler, 277, Joinville - SC.
Tel.: (47) 3489-8126 - www.acredi.coop.br
Tiragem: 30.000 exemplares
Distribuição gratuita. 

Jornalista Responsável
Francielle de Oliveira Amorim
Edição e Diagramação
DNA Editora - 47 3209-1315
contato@dnaeditora.com.br 
dnaeditora.com.br

Conselho Editorial Acredicoop
Conrado Odebrecht Filho, Ivan Roberto de 
Borba, Thiago Reiter, Cristiane de Souza, 
Graziele Correa e Raquel Reis e Silva Sieves

Diretoria Executiva
Ivan Roberto de Borba - 
Diretor executivo
Dirley Francisco Cisz -
Diretor de Operações 

Conselheiros
Conrado Odebrecht Filho - Presidente
Clerton Luiz Rudolfo - Vice-Presidente
Jairo Vicente - Secretário
Horst Schroeder - Conselheiro
Emílio Chaia - Conselheiro

facebook.com/Acredicoop linkedin.com/company/acredicoop/twitter.com/Acredicoop

 Núcleo de Cooperativas 

Disseminando o cooperativismo
A Acredicoop está entre as 13 cooperativas que 

integram o Núcleo de Cooperativas da Ajorpeme. 
O núcleo tem como uma das primeiras atribuições 
promover a integração e o fortalecimento das 
cooperativas do litoral norte catarinense e como 
primeiro objetivo, produzir e divulgar, ainda no primeiro 
semestre deste ano, um relatório com os principais 
números das cooperativas que o compõe para destacar 
o potencial e os benefícios que o cooperativismo pode  
oferecer à sociedade. 

De acordo com o presidente do Núcleo de 
Cooperativas e Diretor Executivo da Acredicoop, Ivan 
Roberto de Borba, a comunidade, de uma forma 
geral, está procurando alternativas com melhor 
custo-benefício em todos os segmentos de negócios 
e o cooperativismo tem muito a oferecer para o 
desenvolvimento econômico e social nos municípios. 
Ele lembra que a “intercooperação” entre as diversas 
cooperativas (6º Princípio do cooperativismo) é um dos 
motivos principais para a criação deste núcleo. 

Sempre é tempo de aprender
Com o Programa de Educação do Sistema Ailos 

(PROGRID), por meio de palestras, cursos e encontros, o 
Sistema Ailos já levou desenvolvimento e educação para 
diversos cooperados, alcançando a marca de 3 milhões 
de participações. Esse número representa a evolução 
constante das Cooperativas, abordando os cursos 
oferecidos tanto na modalidade presencial, quanto no 

ensino a distância (EAD), com temas voltados à educação 
cooperativista e financeira, empreendedorismo, 
cultura e bem-estar, competências profissionais, 
saúde, cidadania e meio ambiente. Sempre é tempo 
de aprender algo novo e o PROGRID ajuda você! Confira 
os cursos online no site www.progrid.coop.br e a agenda 
presencial no site da Acredicoop. 
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