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Promover o desenvolvimento das comunidades onde está inserida 
é a nossa essência, base que permeia todo o sistema cooperativista. 
Nas cooperativas de crédito, como a Acredicoop, isso acontece com a 
liberação de recursos financeiros que contribuem com os cooperados a 
realizarem seus sonhos.

Para retratar essa relação de confiança e o vínculo que se forma entre 
os colaboradores da Cooperativa e os cooperados, na prestação de 
serviços financeiros, além de resgatar os princípios do cooperativismo, 
estamos lançando a campanha Servir para Transformar Vidas.

Confira mais na página 2.
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Campanha

O propósito da Acredicoop é transformar 
vidas e vem ao encontro do conceito da nova 
campanha, de servir aos cooperados em suas 
comunidades e na sociedade. “Nós somos 
parte dessa sociedade, contribuindo também 
com o crescimento da classe empresarial, onde 
nos encontramos inseridos”, afirma Conrado 
Odebrecht, Presidente da Acredicoop. 

Para Ivan Roberto de Borba, Diretor Executivo, 
o objetivo da campanha é mostrar que a 
Acredicoop existe para servir aos cooperados, 
unir forças, criar vínculos e transformar vidas. 
“Entender e se preocupar com o que é importante 
para o cooperado, estar verdadeiramente 
dedicado ao seu bem-estar financeiro e 
ajudando-o a alcançar o que deseja”, destaca.

Baseada em casos reais, a campanha apresenta depoimentos de cooperados que 
estabeleceram uma relação de parceria com a Acredicoop para estruturar e potencializar 
os seus negócios:

“A Acredicoop foi o começo de tudo. Estava desempregada há mais de um ano quando 
procurei a Cooperativa para obter um empréstimo e abrir uma clínica de estética com 
minha filha. Eu tinha o desejo de empreender, mas faltavam recursos.  Quando soube 
que o crédito estava aprovado, recuperei minha autoestima e entusiasmo”, Sintia Regina 
Schulz dos Passos, cooperada de São Francisco do Sul.

“A Cooperativa transformou minha vida. Estabelecemos uma verdadeira parceria com 
base na confiança mútua. A Acredicoop acreditou em um negócio que estava perdendo 
crédito no mercado, que é o da locação de ferramentas. Com os recursos, construí uma 
sede própria e contratei oito funcionários”, Ricardo Gislon, cooperado de Joinville. 

“No princípio, eu só queria ter uma moto para trabalhar. Mas incentivado pelo 
atendimento recebido na Acredicoop, acabei realizando outros sonhos, como gravar um 
clipe de uma música autoral e investir no meu esporte favorito. A Cooperativa acreditou 
em mim”, Tiago dos Santos Padilha, cooperado de Garuva.

Os três cooperados, atendidos pelos colaboradores Mariquel Paz Chitolina (Sintia), Barbara 
Rocha Soares (Ricardo) e Silvano Amaro da Rocha (Tiago), são exemplos de que transformar 
vidas é possível. Basta servir com dedicação e interesse genuíno pelas pessoas.
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Comemoração

Assembleias

São João do Itaperiú e Itapoá comemoram 
mais um ano de emancipação

Juntos escolhemos os 
melhores caminhos

Os meses de março e abril marcam a data de 
fundação de dois municípios muito especiais para 
a Acredicoop, contribuindo para o desenvolvimento 
dessas comunidades. São João do Itaperiú é 
considerado jovem, emancipado em 29 de março de 
1992. O município conta com uma população dedicada 
principalmente ao agronegócio, com destaque para a 
produção de bananas e criação de bovinos e ovinos, 
que garantiu a São João do Itaperiú o título de Capital 
Catarinense da Carne Bovina e Ovina.

Já Itapoá comemorou aniversário em 26 de abril. 
O município do litoral Norte catarinense encanta 

a todos com seus 32 km de belas praias e outros 
atrativos naturais, como cachoeiras e as águas mais 
quentes do Sul Brasil. Mas não são só as praias, de 
beleza incontestável, que fazem de Itapoá um local 
tão agradável. Há também dois povoados voltados 
à agricultura, Jaguaruna e Saí-Mirim. O Porto, que 
começou a operar em 2009, foi concebido para 
ser referência de produtividade e segurança entre 
os portos brasileiros. Atualmente, está em fase 
de ampliação. Desejamos muita prosperidade 
para São João de Itaperiú e Itapoá. Juntos somos 
mais fortes!

Nossas Assembleias foram um sucesso! 
Agradecemos a participação de cada cooperado que 
nos ajudou em decisões importantes para a nossa 
Cooperativa. Contamos com 1.135 participantes 
na Pré-Assembleia e 643 na Assembleia Geral, 
totalizando 1.778 participações. 

Posto de Relacionamento

Ainda mais
próxima e acessível 
aos cooperados

A Acredicoop inaugurou, em maio, um novo 
Posto de Relacionamento (PR), no Shopping 
Mueller, em Joinville. O objetivo da Cooperativa 
é estar cada vez mais próxima e acessível 
aos cooperados e à comunidade, atendendo 
sempre com excelência. 

O espaço funciona em horário diferenciado. 
De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos 
sábados, das 11h às 15h, facilitando a rotina 
do cooperado para realizar operações, buscar 
orientação financeira e esclarecer dúvidas.
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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.

Maio 2021

Rendimentos das Aplicações Maio 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

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

Entenda o Balancete

Balancete mensal 30/04/2021

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

404.218
3.121

122.737
272.901

3.450
2.009

16.988
7.551

14.048
59

(4.670)
421.206

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

16.723
15.828

895
(5.641)
(1.240)
(1.063)
(3.338)
11.082
(9.522)

3.938
522

(5.912)
(6.273)
(1.797)

1.560
(11)

1.549

PASSIVO Valores em mil (R$)

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 do Ano
Total do Passivo

378.522
250.230

71.253
173.672

5.305
119.209

9.083
42.684
38.697

2.438
1.549

421.206

São registrados nesta conta os valores captados junto a outras 
instituições, inclusive em órgãos oficiais. Na Cooperativa, 
tais recursos se destinam aos repasses de linhas de crédito 
específicas para os cooperados.

O que são OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES?

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

Diretor Executivo/Administrativo: Ivan Roberto de Borba
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme

CRC-SC 025638/O-8

Dia das Mães

Amor materno é incondicional 
Ser mãe é uma das maiores dádivas da vida. É amar 

alguém mais que a si mesma. É ter um ou mais corações 
batendo fora do peito. É ter no colo o poder de acalmar, 
no sorriso o poder de confortar. A Acredicoop parabeniza 
todas as mamães pela passagem do seu dia, sabendo da 
dedicação e do seu amor maternal.

D
ivulgação

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

APLICAÇÃO IPCA+
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História

Há 21 anos ajudando a
transformar vidas - Parte 6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

Nesta edição, encerramos esta série de publicações. Já são 
21 anos que a Acredicoop ajuda a Transformar Vidas de seus 
cooperados. Assim como todos passam por transformações, 
a jornada de uma organização não é diferente. São muitas as 
oportunidades para transcorrer essas mudanças, dentre elas 
estão as Assembleias Gerais. A Cooperativa, como instituição, 
e seus cooperados, como membros, se reúnem para decidir 
os próximos passos da vida de todos, com o objetivo de 
contribuir para “Servir para Transformar Vidas”.

Para a Acredicoop, um importante momento de 
transformação é a participação dos cooperados nas 
Assembleias Gerais, sejam elas Ordinárias ou Extraordinária, 
como ocorreu no dia 23 de abril. Na Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), foram ponderados e discutidos alguns pontos, como 
as apresentações dos relatórios de trabalhos realizados em 
2020, as propostas para 2021, as demonstrações financeiras 

de resultados do ano concluído, entre outros itens. Também 
foram realizadas as eleições dos membros do Conselho de 
Administração e Fiscal. 

Ainda na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), uma 
das alterações foi a possibilidade da realização da AGO por 
meio presencial, semipresencial ou on-line. Outra mudança 
importante foi a autorização da nossa Cooperativa de 
atuar no formato digital em qualquer região do território 
nacional, podendo admitir e associar cooperados, de acordo 
com a legislação.

Aproveitamos o momento para agradecer o apoio recebido 
dos nossos cooperados, a nossa razão de existir, nossos 
administradores, colaboradores e, também, à Central Ailos, 
por todo o acompanhamento de nossas ações.

Confira abaixo as chapas dos candidatos aprovados na 
Assembleia Geral Ordinária:

Clerton Luiz Rudolfo
Secretário

Rodrigo Rhenius de Oliveira
Conselheiro Efetivo

Viviane Awdzeijczur
Conselheira Suplente

Dirley Francisco Cisz
Diretor Executivo

Zenilde Lourenço Osório
Diretora de Operações

Emilio Chaia 
Conselheiro de Administração

João Carlos Farias
Conselheiro Efetivo

Conrado Odebrecht Filho 
Vice-Presidente

Jane Blocki Carvalho
Conselheira Suplente

Ignez Michels de Souza
Conselheira de Administração

Pedro Alexandre
Conselheiro Efetivo

Ivan Roberto de Borba
Presidente

Jairo Vicente
Conselheiro Suplente

Obs: a nominata dos membros eleitos será efetivada após a aprovação do Banco Central do Brasil.

5



Versão Web

Acesse a versão digital do informativo 
e confira o conteúdo completo.

facebook.com/acredicoop linkedin.com/company/acredicooptwitter.com/acredicoop

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 
Graziele Correa 
Raquel Reis e Silva Sieves

Jornalista Responsável
Ana Paula Lauth

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 

Sorteio

Cooperada é sorteada após contratar Seguro de Vida
Oferecer à comunidade produtos e serviços de qualidade é um 

compromisso da Acredicoop. Pensando no bem-estar da família, Gilmara 
Baptista contratou o Seguro de Vida Icatu. Com esse serviço, além do 
débito ser automático, você pode participar de um sorteio mensal. A 
cooperada, em apenas três parcelas, foi contemplada com R$ 100 mil!

Divulgação

“Agradeço de coração a Cooperativa pelo atendimento, por 
deixar tudo claro a respeito do Seguro de Vida, transmitir a 
confiança e a segurança que eu precisava”.

Gilmara Baptista, Cooperada contemplada de Joinville

Novos Espaços

Posto de Atendimento e 
equipe de Produtos e Negócios

A Acredicoop conta com uma nova estrutura para o Posto de 
Atendimento Costa e Silva, em Joinville, que agora atende na rua 
Otto Pfuetzenreuter, 621. Anexo ao PA, a Cooperativa inaugurou 
o espaço da equipe de Produtos e Negócios, criado para atender 
uma demanda interna. É um local inovador, que irá estimular o 
desenvolvimento e gerar oportunidades, além de contar com outro 
ambiente que será usado para reuniões e encontros.
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