
COMECE O ANO
TRANQUILO!
2022 está apenas começando e você precisa de uma 
mãozinha para deixar as contas no azul? 

Como está a sua fatura do cartão de crédito, IPTU ou IPVA? 
E o material escolar das crianças? Para que você continue 
curtindo o início do ano e até as férias sem mais 
preocupações, conte com a Acredicoop! 

A Cooperativa oferece crédito rápido, com A Cooperativa oferece crédito rápido, com 
taxas justas; além disso, você pode contratar 
o crédito direto pelo aplicativo, de forma 
prática, fácil e de qualquer lugar. Legal né? 

Baixe o App Ailos
e confira já.
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acredi.coop.br

https://www.acredi.coop.br/


Natal Solidário
Durante a época de Natal, a 
cooperativa realizou diversas 
ações para levar diversão e 
carinho para a comunidade. 
Foram peças de teatro com 
fantoche, recreação infantil 
com cama elástica, piscina 
de bolinhas, pintura no de bolinhas, pintura no 
rosto, entrega de doces 
e guloseimas, etc. 

Ao todo, quase mil 
crianças foram impactadas 
com as ações natalinas da 
cooperativa.

Para evitar o risco, a orientação é estar atento e ciente dos cuidados necessários em relação à sua conta. 
Por isso, separamos alguns macetes para você levar no dia a dia e escapar dos golpes e fraudes.  

Em caso de dúvidas, sempre converse com o colaborador da Cooperativa 
de sua confiança ou diretamente em nosso Posto de Atendimento.  

Lembrando que o único nº de 
WhatsApp oficial da cooperativa 
é o (47) 9 9180-8959

Se for realizar 
uma doação, 
pesquise e 

conheça de perto 
a instituição que 
vai receber o valor.

Quer quitar os 
débitos? Negocie 
diretamente com
o estabelecimento
de origem da dívida. 

Nas compras 
on-line, desconfie 
de ofertas muito 
atrativas e consulte 
a reputação 
dos sites. 

E lembre-se, sempre 
preserve os seus dados. 
A Acredicoop, por exemplo, 
não liga ou envia mensagens 
e e-mails solicitando 
informações pessoais 
ou dados de acesso.

Suas contas ainda mais seguras
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Vem aí segunda unidade de Araquari
Araquari ganhará uma nova unidade da Acredicoop e essa não é a única novidade. O novo 
posto de relacionamento será em forma de contêiner e ficará localizado na Br-280, nº 3.100 - 
Porto Grande, anexo a Steil Materiais de Construção. A inauguração será em março.

Com essa unidade moderna, a Acredicoop continua levando 
o cooperativismo adiante e chegando a novas comunidades. 

Dicas para sua organização financeira
Mais um ano começou e com ele as contas sazonais. É importante aproveitar os dias de folga para curtir 
com a família, mas é preciso também lembrar que janeiro e fevereiro são meses de contas fixas como 
IPTU, escola das crianças, etc. Uma boa dica para conseguir aproveitar e ao mesmo tempo não ficar 
endividado é usar o cartão de crédito com sabedoria. É preciso ter um planejamento para que a fatura 
seja paga inteiramente, caso contrário você ficará imerso em juros.

Lembre-se também que a organização é a chave do sucesso. Anote todos 
os seus gastos e não gaste mais do que recebe. Também faça uma reserva 
de emergência. Ela é muito importante para a sua saúde financeira. 
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Nos siga nas redes sociais
twitter.com/acredicoopinstagram.com/acredicoopfacebook.com/Acredicoop

youtube.com/c/SistemaAiloslinkedin.com/company/acredicoop

POUP
Valor
Até R$ 29.999,99
De 30.000,00 até R$ 49.999,99

FÁCIL FUTURO
30 Dias
94%
95%

60 Dias
95%
96%

90 Dias
96%
97%

181 Dias
98%
99%

361 Dias
101%
102%

721 Dias
104%
105%

1080 Dias
110%
111%

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

INVEST
Valor
De R$ 50.000,00 até R$ 99.999,99
De R$ 100.000,00 até R$ 199.999,99
De R$ 200.000,00 até R$ 499.999,99
De R$ 500.000,00 até R$ 999.999,99
De R$ 1.000.000,00 até R$ 1.999.999,99De R$ 1.000.000,00 até R$ 1.999.999,99
Acima de R$ 2.000.000,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

FÁCIL FUTURO
30 Dias
96%
97%
98%
103%
105%
107%107%

60 Dias
97%
98%
99%
104%
106%
108%108%

90 Dias
98%
99%
100%
105%
107%
109%109%

181 Dias
100%
101%
102%
107%
109%
111%111%

361 Dias
103%
104%
105%
109%
111%
113%113%

721 Dias
106%
107%
108%
111%
113%
115%115%

1080 Dias
112%
113%
114%
115%
116%
117%117%

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
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
Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de referência: Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de referência: 
CDI* do dia da aplicação. Prazo 90 dias.

TAXA CONTRATADA
96%
97%
98%
99%
100%

APLICAÇÃO PROGRAMADA
VALOR
A partir de R$ 10,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de 
referência: CDI*

TAXA CONTRATADA
94%

APLICAÇÃO PROMOCIONAL
VALOR
Até R$ 20 mil

Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de referência: 
CDI* do dia da aplicação. Taxa promocional válida para 
novos cooperados aplicadores. Prazo 90 dias.

TAXA CONTRATADA
130%

TABELA REGRESSIVA DO 
IMPOSTO DE RENDA:
Até 180 dias
De 181 a 360 dias
De 361 a 720 dias
Acima de 721 dias
OBS: Retenção sobre rendimentos.

22,50%
20,00%
17,50%
15,00%

APLICAÇÃO IPCA+

Obs: Rentabilidade Pré-Fixada e Pós-Fixada. Indicador de 
referência: IPCA mensal divulgado pelo IBGE (Pós-Fixada)
e Taxa Pré-Fixada no dia da aplicação. A inclusão de novas 
aplicações está disponível a partir do dia 13 de cada mês

VALOR
De R$ 100,00 até R$ 49.999,99
Acima de R$ 50.000,00

TAXA FIXA A.A.
1095
2,70%
3,00%

730
1,80%
2,10%

1460
3,40%
3,70%

*CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro: Fonte: B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 
Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Rendimento das aplicações - Outubro de 2021 (em % do CDI)

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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens

NÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

508.412
3.917

106.812
389.686
6.312
1.685

18.93918.939
9.102
15.776
59

(5.998)

527.351

ATIVO (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 ObrigaçõesOutras Obrigações

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 
Reservas de Sobras 
Sobras ou Perdas do Ano

Total do PASSIVO

466.918
309.127
98.844
204.788
5.495

145.819
11.97211.972

60.433
54.962
2.438
3.033

527.351

PASSIVO (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 DuvidosaProvisão 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 OperacionaisOutras Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado Não Operacional

RESULTADO DO EXERCÍCIO

64.305
58.994
5.311

(26.661)
(8.731)
(6.266)
(11.664)(11.664)

37.644

(34.992)
13.570
1.380

(21.181)
(22.015)
(6.746)(6.746)

2.652
(31)

2.621

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz
Contador(a): Adriana Schmitz Imme - CRC-SC 038350/O-3

Balancete mensal - 31/12/2021

SOBRAS OU PERDAS DO ANO
As sobras ou perdas do ano apresentadas no Patrimônio Líquido 
contemplam o resultado do exercício exibido na Demonstração de 
Resultado, mais a utilização do Fundo de Expansão no corrente ano.

ENTENDA O BALANCETE

CRÉDITO PARA VOCÊ
Crédito Pessoal
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Veículos
Cheque Especial

TAXAS PRÉ
2,14% a 2,64%
1,38% a 1,88%
1,16% a 2,38%

5,39% a 7,99% + TR

PRAZO
Até 60 meses
Até 120 meses
Até 72 meses

-

TAXAS PÓS
1,30% a 1,80% + CDI
0,45% a 0,77% + CDI
0,45 a 1,37% + CDI 

PRAZO
Até 120 meses
Até 240 meses
Até 120 meses

-

ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS 
Antecipação de IRPF
Descontos de Cheques

TAXAS PRÉ
2,03% a 2,43%
2,32% a 2,72%

PRAZO
Até 300 dias

-

CRÉDITO PARA SUA EMPRESA
Crédito Empreendedor
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Veículos
Cheque Especial
Microcrédito Microcrédito (Crédito para 
microempresas e microempreededores)

TAXAS PRÉ
1,55% a 2,72%
1,38% a 1,88%
1,16% a 2,38% 

4,87% a 6,99% + TR
1,47% a 2,75%

TAXAS PRÉ
0,83% a 1,53% + CDI
0,42% a 0,77% + CDI
0,45% a 1,37% + CDI

PRAZO
Até 60 meses
Até 120 meses
Até 72 meses

-
Até 48 meses

PRAZO
Até 120 meses
Até 240 meses
Até 120 meses

ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS
Desconto de Cheques
Desconto de Títulos

*Taxas sujeitas à variação.

TAXAS PRÉ
1,99% a 2,42%
1,69% a 2,42%

Taxas de juros das operações de crédito - Outubro de 2021
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Parceria Progrid e Associação 
Projetando Felicidade
O Progrid é um programa que tem como principal objetivo 
levar educação e desenvolvimento. São oferecidas palestras 
presenciais, cursos na plataforma EAD, além de teatros e ações 
sociais nas comunidades. Seguindo os princípios 
cooperativistas, uma das ações realizadas pelo Progrid foi em 
parceria com a Associação Projetando Felicidade, que busca 
ajudar as famílias carentes do Cubatão. 

A entidade realiza doações de cestas básicas para a A entidade realiza doações de cestas básicas para a 
comunidade e promove ações especiais como dia das crianças 
e natal. A sede da associação é cedida para a recreação das 
crianças já que no local, existe um parquinho. Nesse ano, a 
cooperativa realizou três ações com o Projetando, o dia das 
crianças com doação de brinquedos, um teatro especial de 
natal, além da doação de um gerador de energia. 

“Gratidão pelo trabalho que a Acredicoop vem fazendo “Gratidão pelo trabalho que a Acredicoop vem fazendo 
conosco a quase um ano. Como fundador do Projetando 
Felicidade, eu posso afirmar que a Cooperativa foi e é essencial 
para a associação. A principal ajuda que a Cooperativa fez para 
a associação foi um gerador de energia. Atualmente famílias da 
comunidade que não tinham acesso à luz, hoje têm devido a 
esse gerador. Por isso, só tenho a agradecer pela ajuda que a 
Cooperativa sempre dá para a nossa associação, o nosso muito Cooperativa sempre dá para a nossa associação, o nosso muito 
obrigado à Acredicoop”, afirma Mateus Maia, fundador 
da Associação Projetando Felicidade.

Pré-assembleias 
e Assembleia Geral 
Ordinária chegando
Alô alô cooperado!! Fique atento 
ao calendário de eventos da sua 
cooperativa nesse início de ano. 
Em março teremos o início das Em março teremos o início das 
pré-assembleias, que serão on-line. 
Nelas você fica por dentro de todos 
os resultados da Acredicoop em 
2021, além dos planos para o novo 
ano que se inicia. Também já deixe 
anotado na agenda a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) que será no Geral Ordinária (AGO) que será no 
dia 19 de abril com acesso on-line 
através do site: 
https://assembleias.ailos.coop.br/.

Não fique de fora deste momento 
importante para você e sua 
cooperativa, ajudando a decidir 
os próximos passos que serão 
dados em 2022.
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Você está de férias, curtindo as praias do litoral com sua família e amigos e precisa de nós? Não 
esqueça que temos postos de atendimento da Acredicoop à sua disposição no Ervino, em Itapoá, 
Barra Velha e São Francisco do Sul. Além disso, o Ailos possui outras cooperativas que estão 
espalhadas pelas cidades do litoral. São elas Credelesc, Únilos, Credifoz, Transpocred e CredCrea.  
Para mais informações consulte o site https://www.ailos.coop.br/. Todos os postos de atendimento 
estão de portas abertas para que a tranquilidade das suas férias possam sem bem aproveitadas.

Estamos há um grãozinho
de areia de distância de você

Um ano depois de lançado, Pix tem novidades
O Pix é uma funcionalidade que veio para ficar e já caiu no gosto dos 
brasileiros. Uma forma rápida, prática e segura de transferir dinheiro, 
agora ganha duas novas funcionalidades: o Pix Saque e o Pix Troco. 
Desde o final de novembro os cooperados já têm a chance de sacar 
dinheiro através de transferência por Pix em comércios, caixas 
eletrônicos e afins. O Pix Troco também surge para facilitar. Por 
exemplo, o valor da compra foi de R$ 50 e o cooperado quer R$ 20 em 
espécie, basta faz uma transação de Pix Troco no valor de R$ 70 para espécie, basta faz uma transação de Pix Troco no valor de R$ 70 para 
pagar a compra e o saque juntos, na mesma operação.

Vale ficar atento, porque os estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos que participarem do Pix 
Saque ou Pix Troco, terão um QR Code disponível para realizar a transação. Através dele, o cooperado 
escolhe ou confirma o valor que precisa sacar e pronto! A transação é realizada na hora. 

Importante: a consulta de estabelecimentos participantes do 
Pix Saque e Pix Troco estará no site do Banco Central e os 
estabelecimentos ou caixas eletrônicos que possuírem este 
serviço estarão com a identificação conforme ao lado:

Conheça o novo Ailos Aproxima 2.0
O Ailos Aproxima chega em 2022 com muitas novidades. O lançamento foi há dois anos,
no auge da pandemia, como uma plataforma de compra e venda on-line, exclusiva para os 
cooperados do Sistema Ailos para fomentar o negócio local e os pequenos empresários.

Agora, uma nova plataforma foi lançada: o Ailos Aproxima 2.0.
Além de o cooperado pessoa jurídica ter a possibilidade de
divulgar seus produtos e serviços on-line, agora ele poderá:

Para quem está comprando, a jornada
também ficou ainda melhor com:
• Pagamento direto pela plataforma,
garantindo assim segurança, 
• custo do frete antes de finalizar a compra 
• e padronização dos anúncios, facilitando a busca • e padronização dos anúncios, facilitando a busca 
do usuário pela loja, produto ou serviço desejado. 

• realizar e gerir as vendas pela plataforma,
• parcelar vendas no cartão de crédito, 
• agendar entregas dos produtos ou retirada na loja e 
• anunciar nas redes sociais do Ailos Aproxima.

Para acessar o novo Ailos Aproxima 2.0 basta 
acessar o site: www.ailosaproxima.coop.br 
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