
Com o propósito de transformar 
vidas, estamos comemorando 
mais um marco na história da 
Acredicoop. Agora já passamos dos 
45 mil cooperados que contam com 
credibilidade, solidez e segurança de 
uma Cooperativa de Crédito que atua 
no mercado apoiada por um sistema 
moderno e experiente, que é o Ailos. 

Juntos, todos nós estamos 

contribuindo não apenas para o 
crescimento da Cooperativa, mas 
também da nossa região, que tem 
prosperado cada dia mais. São 21 
anos de atuação no cooperativismo 
com 15 Postos de Atendimento 
distribuídos estrategicamente em 
seis municípios: Joinville, Araquari, 
Barra Velha, Garuva, Itapoá e São 
Francisco do Sul.

vidas transformadas!

acredi.coop.br
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Guia de interatividade

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

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.

Ícones

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.
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Comemoração

Joinville e Araquari 
completam mais 
um ano de legado

É pelo desenvolvimento constante da região onde atuamos e, também, de toda a 
comunidade que trabalhamos diariamente. Por isso, no dia 9 de março estivemos em 
festa, comemorando mais um aniversário da nossa linda Joinville, maior cidade catarinense 
e a terceira mais populosa cidade da Região Sul do Brasil, atrás apenas de Porto Alegre e 
Curitiba. Na cidade, contamos com nove Postos de Atendimento, nos bairros: Aventureiro, 
Boa Vista, Boehmerwald, Centro, Costa e Silva, Iririu, Itaum, Jarivatuba e Vila Nova. Fazer 
parte dessa história, nos emociona e nos motiva a fazer sempre o melhor.

O mesmo podemos falar de Araquari, conhecida como ‘A Terra das Oportunidades’, 
que estará completando mais um ano de fundação em 5 de abril e que possui um Posto 
de Atendimento no bairro Itinga. Desejamos que a cidade litorânea, fundada em 1876, 
continue se desenvolvendo e prosperando, como tem acontecido nos últimos tempos. 
Além do crescimento populacional, Araquari apresenta um perfil jovem e tranquilo, com 
belezas naturais que encantam moradores e turistas. Parabéns Joinville e Araquari!

Para tudo há uma 
ocasião certa, há um 
tempo certo para 
cada propósito

A cada dia na Acredicoop me deparo como se fosse o primeiro, pois sempre há uma 
descoberta e vários são os motivos para me orgulhar de pertencer a essa família. 
Iniciei nessa casa no ano de 2010, no posto de atendimento do bairro Vila Nova, fui 
contratado pela Sra. Anita Zimmermann, a qual tenho muito apreço pelo tempo em 
que pude trabalhar ao seu lado. Naquela época, eu não conhecia o que era cooperar, 
portanto, foi ela quem me ensinou tudo o que sei sobre cooperação, juntamente com 
nosso presidente Dr. Conrado Odebrecht Filho e nosso diretor executivo Sr. Ivan Roberto 
de Borba e posteriormente, nosso diretor de operações Sr. Dirley Francisco Cisz, que 
sempre foram profissionais acessíveis e inspiradores, seja pelo carisma que possuem 
ou pela valorização profissional que nos possibilitam. Nessa caminhada pude passar por 
vários postos da Acredicoop, o que me possibilitou evoluir profissionalmente por meio da 
transferência de conhecimento recebida dos colaboradores, aos quais dedico profunda 
gratidão pelo apoio nessa caminhada.

No ano de 2017 recebi a missão para ser analista, a promoção veio através do nosso 
diretor de operações Sr. Dirley Francisco Cisz, do qual sou eternamente agradecido pela 
confiança a mim depositada, foi  a partir de então, com o apoio de nossos gerentes de PAs 
e regionais que pude aprender ainda mais sobre a importância da missão transformadora 
de vidas que desempenhamos na sociedade.

Nesse período, atuando sob a gestão da Sra. Divani F. D. Alexandre pude por ela ser 
lapidado, e no tempo certo, dizer meu sim para a função de coordenador de setor. Nessa 
nova etapa profissional, como coordenador,  possuo vários sonhos dos quais não quero 
deixar nenhum para trás, pois cada sonho que não se torna realidade é um pedaço do 
futuro que deixa de existir.

Para finalizar, posso afirmar que o cooperativismo é transformador, cooperar é mais 
do que uma atitude, é uma filosofia de vida, portando obrigado a todos que  cooperaram 
e confiaram em mim nessa trajetória profissional, juntos somos mais fortes!

Pessoas e Gestão
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Por  Marcelo P.

54



História

Fazem parte dos nossos propósitos, momentos que marcam as vidas dos 
nossos cooperados.  Dentre eles, queremos evidenciar algumas oportunidades 
que poderão ajudar na sua transformação. Iremos evidenciar, nesta edição, duas 
situações em que os cooperados poderão participar da vida ativa, econômica e 
social da sua Cooperativa, da qual são os verdadeiros donos.  São várias as chances 
em que podem exercer os seus direitos, no entanto, como qualquer organização, 
temos direitos e obrigações. 

Destacamos um dos momentos máximos da Cooperativa que é representado 
pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) e a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 
sendo que a primeira ocorre nos quatro primeiros meses de cada exercício social 
e a segunda em qualquer época do ano. Outro momento é representado pelas 
pré-assembleias e, como o próprio significado da palavra expressa, são eventos 
realizados antes da AGO/AGE, com a finalidade de levar aos cooperados de maneira 
informal, todos os assuntos assembleares. 

A ideia é dar condições aos cooperados que, por qualquer razão, não poderão 
comparecer à assembleia, de tomarem conhecimento do que está acontecendo na 
sua Cooperativa. Esclarecemos que na pré-assembleia não há votação e registro 
em ata, por não ser um ato oficial. Mas, entanto, são registradas as opiniões e 
sugestões dos cooperados. Assim, como na pré-assembleia, na AGO são apreciados 
os pontos chamados ordinários, como: 

a) Apresentação do relatório do Conselho de Administração com as realizações 
e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício anterior; b) 
Destinação das sobras apuradas no exercício; c) Plano de trabalho do exercício 
em curso, d) Apreciação do plano de utilização do FATES; e) Eleições do cargos dos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, quando for o caso; f) Fixação 
das verbas dos honorários e cédula de presenças, quando for o caso; g) Outros 
assuntos de interesse social da Cooperativa. 

Há 21 anos ajudando a
transformar vidas - Parte 5

D
ivulgação

Por Conrado Odebrecht Filho

Já na AGE, normalmente são tratados 
assuntos que envolvam ordenamentos 
estatutários e regulamentares, tais como 
alterações e reformas. Periodicamente, nas 
AGO realizam-se eleições dos membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal, sendo 
que para os da Administração o mandato é 
por um prazo de 4 anos e Fiscal, o mandato 
é pelo prazo de 3 anos, renovando-se a cada período, 1/3 dos seus componentes. 

Quanto aos membros do Conselho de Administração, os mesmos de comum 
acordo, indicam o cargo de Presidente, Vice-presidente e Secretário. No que diz 
a respeito ao Conselho Fiscal, os mesmos indicam, entre si, um Coordenador 
responsável e um Secretário. Em relação à  Diretoria Executiva, a mesma é indicada 
pelo colegiado do Conselho de Administração, com mandato de 4 anos, registrando-
se na ata da assembleia, sendo formada por um Diretor Executivo, um Diretor de 
Operações e um Diretor Administrativo, sendo que este último cargo, poderá ser 
cumulativo com o cargo do Diretor Executivo. 

Qualquer cooperado poderá fazer parte da Administração de uma Cooperativa 
de Crédito, sendo que, em nosso caso, deverá seguir algumas determinações 
estatutárias do Banco Central do Brasil, além de ser prepado tecnicamente, sendo 
uma delas o curso de formação cooperativista, o FORMACRED (Formação de 
Conselheiros de Cooperativa de Crédito), ministrado em parceria com o SESCOOP 
(Serviço Nacional de Aprendizado Cooperativista). Deverão os pretendentes possuir 
um ilibado currículo, pessoa não exposta politicamente e deter conhecimentos 
superior, de gestão financeira e administrativa. Outras orientações e ferramentas 
estão à disposição dos cooperados em nossos canais de divulgação e portais.
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Relacionamento Cooperado

Não deixe de participar 
das suas Assembleias

Ao se tornar cooperado, você também se torna dono do negócio, 
participando dos resultados da Cooperativa. Por este motivo, é 
tão importante que você participe das Assembleias que já estão 
acontecendo. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) está marcada 
para o dia 23 de abril. 

Em seguida, também teremos a Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) que discutirá assuntos importantes para o seu futuro e da 
Acredicoop. Confira a data da sua Assembleia em aquivoceparticipa.
coop.br e programe-se para votar e conhecer os resultados, a 
proposta de Distribuição das Sobras, o plano de trabalho e a 
destinação do FATES para 2021, assim como os demais assuntos 
que compõem o nosso Edital.

Imposto de Renda

Faça sua 
declaração 
corretamente

É normal ficarmos em dúvida sobre quem 
deve declarar o Imposto de Renda e de que 
forma os dados devem ser preenchidos 
no sistema da Receita Federal do Brasil. 
Além disso, todos os anos pode haver 
mudanças nas formas de declaração. Só 
não esqueça de um detalhe importante: 
os valores referentes aos rendimentos das 
Cotas de Capital da Cooperativa devem ser 
declarados. O processo é simples! Basta 
preencher o formulário com as informações 
que constam no Informe de Rendimentos, 
disponibilizados na Conta Online ou em 
qualquer Posto de Atendimento. 

Outra informação importante é que a 
restituição do IR é sempre feita na conta 
do contribuinte. Para isso, ao fazer a sua 
declaração, informe no campo indicado 
o número do banco e da sua conta 
na Acredicoop. Em caso de dúvidas, 
a Cooperativa oferece um curso com 
orientações básicas para Declaração 
do IRPF, disponível na programação do 
PROGRID EAD para os nossos cooperdados.

Banco de Im
agens

Divulgação

Para quem tem imposto a receber, 
é possível realizar o adiantamento 
da restituição do IR, com taxa de 
1,44% a.m. e prazo de até 270 dias 
para pagar. Consulte o PA.

Quer antecipar a 
devolução do seu IR?
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Vitrine Online

Faça ótimos negócios no 
Ailos Aproxima

A cada clique, as compras online estão ganhando mais força em todo o Brasil. 
O Sistema Ailos criou o movimento Negócio Local é bom negócio para todos, 
com o objetivo de apoiar os cooperados empreendedores, além de fortalecer os 
negócios locais. A partir dessa iniciativa, foi lançada uma plataforma online que 
serve como uma grande vitrine virtual para o cooperado Pessoa Jurídica divulgar 
seus produtos e serviços na internet. A maior vantagem dessa ferramenta é atrair 
mais clientes, além de expor seu negócio de maneira moderna e interativa.

Aproximando cooperados e comunidade, geramos mais visibilidade aos 
negócios e reforçamos a economia local. E já é possível comprar e vender nesta 
plataforma utilizando o Pix. Se você é cooperado e tem seu próprio negócio, 
anuncie seus produtos e serviços. Se você é cooperado Pessoa Física, utilize a 
plataforma para comprar com a facilidade que estamos oferecendo. São diversas 
categorias, como: eletrodomésticos, informática, móveis, decoração, entre outros. 
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Chegou o App 
PROGRID EAD

Acreditamos que a educação gera protagonismo e desenvolvimento para uma vida 
melhor. E o nosso compromisso de levar mais conhecimento para toda a comunidade 
acaba de ganhar um grande reforço: o App PROGRID EAD! É mais praticidade e comodidade 
para acessar diversos cursos que vão mudar o rumo da sua carreira e qualificar seu 
negócio, de onde você estiver e a hora que quiser.  Baixe agora e aproveite! Disponível 
em todas as lojas de aplicativos.

Cursos EAD

D
iv

ul
ga

çã
o 

Ac
re

di
co

op

Baixe o aplicativo:

Baixe o aplicativo:

Crédito Online

Crédito Pessoal para cobrir 
despesas ou organizar contas

Os primeiros meses do ano são marcados pelas despesas extras. Pensando nisso, a 
Acredicoop disponibiliza modalidades de crédito pessoal em curto, médio e longo prazo, 
com taxas diferenciadas do mercado e condições facilitadas. Converse com a nossa equipe 
e conheça a solução adequada para o seu orçamento. Faça uma simulação, podendo 
também solicitar crédito para sua empresa pelo App ou Conta Online. 
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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

350.283
3.063 

89.418
252.835 

3.094 
1.873

16.036
7.551 

12.856 
61

(4.432)
366.319

Circulante e Exigível a Longo Prazo 
Depósitos 

Depósitos à Vista
Depósitos sob Aviso e a Prazo
Depósitos Interfinanceiros

Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas Acumuladas
Sobras do Ano
Total do Passivo

324.924
217.546 

66.677 
143.456 

7.413 
99.436 

7.942
41.395

36.81
2.438 

998
1.144

366.319

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

O que são DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS?
Neste grupo são registrados os valores de repasse de recursos vindos de outras instituições 
financeiras. Esses valores são repassados aos cooperados em forma de empréstimos  
e financiamentos.

Diretor Executivo/Administrativo
Ivan Roberto de Borba

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

8.002
7.698

304
(2.324)

(471)
(488)

(1.365)
5.678

(4.532)
1.824

309
(2.830)
(2.933)

(902)
1.146

(2)
1.144

Entendendo o balancete
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Indicadores

*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil

PoupFuturo

InvestFácil

InvestFuturo

RDC PRÉ

Poupança Programada

TAXAS DE JUROS

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Limite Empresarial

Cotas Capital

Automóveis

Imóveis

Expediente

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

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

Conselho Editorial Acredicoop
Conrado Odebrecht Filho 
Ivan Roberto de Borba 
Thiago Reiter 
Cristiane de Souza Mafra 
Graziele Correa 
Mariah Oliveira

Edição e Diagramação
DNA Editora - 47 3209-1315 
contato@dnaeditora.com.br / dnaeditora.com.br

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

Jornalista Responsável
Michele Wilke

Acompanhe nas redes sociais

acredi.coop.br
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Rendimentos das Aplicações Março 2021 (em % do CDI)

As aplicações da Acredicoop são garantidas pelo Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito no valor de até R$ 250 mil.

Verifique a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

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

96%
97%
98%
99%

100%

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%

APLICAÇÃO PROGRAMADA

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

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)

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

POUP

INVEST

Mês

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

Taxas de Juros das Operações de Crédito

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

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%

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

Taxas Pós
1,25% + CDI

0,40% a 0,45% + CDI
0,41% a 0,96% + CDI

0,63% a 1,03% + 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

*Taxas sujeitas à variação.
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