
Juntos, disseminamos os princípios e valores do cooperativismo, com destaque para o 5º e o 7º 
princípios: Educação, Formação e Informação e Interesse pela Comunidade. O evento 
multissetorial e solidário, proporcionou atrações para toda a família.

Os números alcançados foram surpreendentes, mostrando a força do cooperativismo no 
desenvolvimento econômico e social das comunidades e a sua contribuição para que tenhamos uma 
sociedade mais justa, sustentável e solidária.

Total arrecadado na Praça de Alimentação Solidária R$ 69.921,60. Cada instituição receberá: R$ 
17.480,40. (Fundação Pró-Rim • Abrigo Animal • Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria • Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Joinville). A entrega acontecerá no mês de novembro, após o dia 07.

Entre os dias 23 e 25 de setembro escrevemos um importante capítulo 
da história da Acredicoop com a realização da segunda edição da Feira 
de Oportunidades, sendo a trigésima nona do Sistema Ailos.

27.756
visitantes

204
expositores 

Mais de 20
atrações culturais
e 4 palestras

Mais de 1000
atendimentos no
 Espaço Saúde

1788 crianças
 se divertiram
 no Espaço Kids

30 animais para
adoção ganharam um
 novo lar cheio de amor

1000 inscritos 
na corrida solidária 
Acredicoop em 
Movimento que 
arrecadou uma

tonelada de alimentos.

Gratidão a todos que se empenharam, 
disponibilizaram seu tempo e dedicação 
para que pudéssemos realizar este 
grandioso evento. 

Nossos cooperados empreendedores e toda Nossos cooperados empreendedores e toda 
a comunidade do Litoral Norte catarinense 
nos ajudaram a fazer a maior Feira de 
Oportunidades já realizada pelas 
cooperativas do Sistema Ailos. 

Confira o vídeo na íntegra 
mirando seu celular no QR 
Code ao lado.
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E ainda sobre a Feira de 
Oportunidades, o Ailos Aproxima, 
que valoriza o negócio local e os 
pequenos empreendedores, foi 
também um verdadeiro sucesso.

DuranteDurante os três dias de evento 
foram vendidas mil chaleiras, a 
plataforma teve 1.204 acessos e 
691 pedidos foram realizados, 
tudo isso totalizando uma soma de 
R$ 77.700,00 em vendas. 

Ailos Aproxima

Com a chegada do 13º salário, é comum pensar na compra dos presentes de Natal ou aproveitar para 
passear no final de ano. Mas que tal pensar a longo prazo? Uma boa ideia pode ser investir o valor do 
seu 13º ou pelo menos parte dele. Existem diversas modalidades de investimento, a curto, médio e 
longo prazos para quem já investe ou para quem está começando. 

Quando você investe seu dinheiro, está pensando no futuro, em tirar aquele tão almejado projeto do 
papel. Converse com nossos atendentes na Cooperativa, eles vão auxiliar a escolher o melhor tipo de 
investimento para o seu perfil, de acordo com os seus sonhos. 

AlémAlém disso, lembre-se: antes de fazer novas dívidas quite as contas que não estão em dia, utilize todo 
dinheiro extra que receber para organizar sua vida financeira e, dessa forma, começar 2023 mais 
tranquilo, com as finanças em dia. Uma boa dica sobre investimento, é fazer um curso para entender 
melhor como ele funciona, por isso, no Progrid, temos um curso especial e gratuito para você, basta 
acessar a plataforma e procurar Investimentos.

O que fazer com o 13º salário? 

Invista na Acredicoop e ganhe brindes exclusivos.
Consulte o regulamento e o nº do Certificado de Autorização SECAP/ME em acredi.coop.br.

Já pensou tirar aquele sonho do papel, trocar de carro, de casa, ou 
até mesmo aquela viagem dos sonhos? A Acredicoop pode te 

ajudar! Comece a poupar ainda hoje e torne seu sonho, realidade. 
E tem mais: poupando seu dinheiro na cooperativa, além de ter 
uma vida financeira mais segura você participa da campanha 
Investiu, Raspou, Ganhou e leva para casa brindes exclusivos.

Para saber mais acesse acredi.coop.br
ou procure a unidade mais próxima.ou procure a unidade mais próxima.

INVESTIU, RASPOU, GANHOU.
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Final de ano é aquele período esperado por muitos para tirar uns dias de férias. Contudo, nada pior 
que viajar e ficar se preocupando com a residência ou até mesmo com o seu automóvel. Por isso, a 
dica da Acredicoop é fazer um seguro. 

ComCom o seguro residencial da Cooperativa é possível proteger seu patrimônio e contar ainda com 
assistência 24h em caso de emergência. As principais coberturas são contra incêndio, queda de 
raio, explosão, danos elétricos, vendaval, roubo e furto qualificado, dentre outros. E esse seguro 
está disponível para residências de alvenaria, madeira/mista e apartamentos com uso habitual e 
veraneio. 

JáJá o seguro de automóvel da Acredicoop tem 
uma ampla cobertura e também conta com 
assistência 24h para seguro total e contra 
terceiros, ou seja, assim você viaja mais tranquilo 
e pode curtir as férias sem preocupações. Procure 
um dos nossos postos de atendimento, converse 
com um atendente e faça o seu seguro.

Saia de férias sem preocupações 
com os Seguros da Acredicoop

Participar de sorteios nas redes sociais pode parecer inofensivo, mas é preciso ter cuidado para não 
cair em ciladas. Promoções falsas, realizadas apenas para coletar os seus dados pessoais, são cada vez 
mais comuns. Por isso, ao participar destes sorteios, desconfie caso solicitem dados como número da 
sua conta, do seu cartão de crédito ou a sua senha da Cooperativa. Lembre-se: não estamos realizando 
nenhum tipo de sorteio para que você concorra a pacotes de viagens e outros prêmios do tipo. 

Sempre que precisar, entre em contato conosco no SAC 0800 647 2200 
ou converse com a nossa equipe nos Postos de Atendimento. 

Importante: se receber ligação de um 
golpista, garanta que a chamada foi 
encerrada. Desligue o telefone, aguarde 
alguns segundos, verifique o sinal e então 
faça a nova ligação.

Acesse mais dicas de segurança 
no QR Code ao lado! 

Cuidado com sorteios falsos nas redes sociais!

Pensar em cooperativismo, é pensar no bem coletivo, e em uma economia mais saudável, que valorize 
a comunidade, e esses são alguns dos princípios Ailos, uma marca que une 13 cooperativas de crédito 
no Sul do Brasil com um objetivo em comum. Com nomes e regiões diferentes, as cooperativas são 
guiadas pelo propósito de transformar vidas através de soluções financeiras que dão vida aos seus 
sonhos. E a Acredicoop é uma dessas 13 cooperativas que conversa de perto, ouve, entende, acredita 
nos seus planos e encontra a melhor forma de te apoiar para realiza-los. Seja de forma digital ou 
presencial, sempre tem uma Cooperativa Ailos perto de você. 

13 Cooperativas e você, juntos somos Ailos
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Você que é cooperado, já nos segue nas redes sociais? Então não perca 
mais tempo, acesse nossa página do Instagram e fique por dentro de todas 
as novidades que compartilhamos.

Depois, vá até um posto de atendimento e mostre a um dos nossos 
colaboradores que você está seguindo nossa página e retire seu brinde!

É muito fácil, e assim, ficaremos ainda mais próximos.

Nos siga nas redes sociais e ganhe brindes

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

FÁCIL FUTURO
30 Dias
90%
91%

60 Dias
92%
93%

90 Dias
94%
95%

181 Dias
97%
98%

361 Dias
100%
101%

721 Dias
104%
105%

1080 Dias
107%
108%

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
93%
95%
97%
99%
101%
105%105%

60 Dias
95%
97%
99%
101%
103%
108%108%

90 Dias
97%
99%
101%
103%
105%
109%109%

181 Dias
100%
102%
104%
106%
108%
111%111%

361 Dias
103%
105%
107%
109%
111%
113%113%

721 Dias
107%
109%
111%
113%
115%
117%117%

1080 Dias
110%
112%
114%
116%
118%
120%120%

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%

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$ 999,99
De 1.000,00 até R$ 29.999,99
De 30.000,00 até R$ 49.999,99
Acima de R$ 50.000,00

TAXA FIXA A.A.
1095
5,30%
5,50%
5,70%
5,90%

730
4,80%
5,00%
5,20%
5,40%

365
4,20%
4,40%
4,60%
4,80%

1460
5,80%
6,00%
6,20%
6,40%

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

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

Rendimento das aplicações | setembro de 2022 (em % do CDI)
Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:
Sujeito à dedução de imposto de renda.

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

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

649.053
3.907

136.489
14.280
485.306
6.944
2.1272.127

10.160
17.830
59

(7.729)

659.213

ATIVO (Mil R$)

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos
 Depósitos à Vista
 Obrigações por Emissão de Letras Financeiras
 Depósitos sob aviso e a Prazo
 Depósitos Interfinanceiros
Obrigações por Empréstimos e RepassesObrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações

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

Total do PASSIVO

580.591
360.820
97.912
263

257.753
4.892

200.128200.128
19.643

78.622
72.972
2.878
2.772

659.213

PASSIVO (Mil R$)

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e RepassesOperações de Empréstimos e Repasses
Provisões para Perdas Esperadas Associadas 
ao Risco de Crédito

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/
DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
Outros Ingressos e Receitas OperacionaisOutros Ingressos e Receitas Operacionais
Dispêndios e Despesas de Pessoal
Dispêndios e Despesas de Provisões Passivas
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas 
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

RESULTADO DO EXERCÍCIO

98.883
87.627
11.256

(58.817)
(22.334)
(17.997)

(18.486)(18.486)

40.066

(37.294)
15.715
880

(21.657)
(1.769)
(22.516)(22.516)
(7.947)

2.772

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diretor Executivo / Administrativo: Dirley Francisco Cisz
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3

OUTROS CRÉDITOS
São as contas do Ativo que têm a função de registrar os valores 
transitórios de serviços prestados a receber, como cheques, 
seguros, adiantamentos para funcionários e fornecedores, 
depósitos judiciais e demais valores que não se enquadram em 
nenhuma outra conta do Ativo.

ENTENDA O BALANCETE

Balancete mensal - 31/10/2022

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

TAXAS PRÉ
1,50% a 3,48%
2,95% a 4,70% 
1,55% a 2,20%
1,50% a 2,75%

6,29% a 7,99% + TR

PRAZO
Até 72 meses
Até 48 meses 
Até 120 meses
Até 72 meses

-

TAXAS PÓS
0,43% a 1,80% + CDI

-
0,53% a 1,05% + CDI
0,50% a 1,38% + 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%
2,12% a 2,72%

PRAZO
Até 300 dias

-

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

TAXAS PRÉ
1,35% a 3,15%
2,75% a 4,50%
1,55% a 2,20%
1,50% a 2,85%

5,99% a 6,99% + TR
1,57% a 3,40% 1,57% a 3,40% 

TAXAS PRÉ
0,50% a 1,53% + CDI

-
0,53% a 1,05% + CDI
0,50% a 1,43% + CDI 

-
--

PRAZO
Até 72 meses
Até 48 meses
Até 120 meses
Até 72 meses

-
Até 60 mesesAté 60 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
2,12% a 2,42%
1,89% a 2,42%

Taxas de juros das operações de crédito | Novembro de 2022
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Agora a Acredicoop também está no Garten Shopping, com um novo Posto de Relacionamento. 
Instalado na Alameda de Serviços do térreo, junto à principal entrada pelo estacionamento, este 
posto visa dar mais comodidade para os cooperados e conta com um horário diferenciado de 
funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 20h, e aos sábados, das 11h às 15h. 

NoNo local serão disponibilizados todos os serviços da Cooperativa, como abertura de contas, 
investimentos, seguros, consórcios e consultorias. “O Posto de Relacionamento do Garten traz a 
oportunidade de oferecermos nosso portfólio de soluções financeiras sustentáveis e fortalecermos 
a marca Acredicoop em um ecossistema diferenciado, proporcionando a conveniência de estar onde 
o cooperado precisa oferecendo serviços que atendam suas necessidades”, afirma Zenilde Osório, 
Diretora de Operações da Acredicoop.

OO Posto de Relacionamento do Garten é a 22ª unidade da Cooperativa, que além de Joinville, está 
presente nos municípios de Itapoá, Garuva, São Francisco do Sul, Araquari e Barra Velha. Ainda neste 
ano, a Acredicoop dará continuidade à sua expansão, com a abertura de um Posto de 
Relacionamento no Bairro Nova Brasília e a transformação da Sala de Negócios do Centro de Joinville 
em um Posto de Relacionamento.

Inauguração do novo 
Posto de Relacionamento 
no Garten Shopping 

Nossa sala de negócios no centro de Joinville tem 
um endereço novo e está toda repaginada, 
passando a ser um Posto de Relacionamento e a 
contar também com um caixa eletrônico, trazendo 
ainda mais comodidade para os cooperados. A 
unidade  fica na rua 9 de Março, nº 317, Edifício Le 
Pont, em frente ao Terminal de Ônibus Central.

Unidade Acredicoop da Praça da 
Bandeira agora tem caixa eletrônico 

Educação financeira e infância andam juntos sim senhor. Por isso o Sistema Ailos traz uma novidade 
para os pequenos: o Ailogs. 

DepoisDepois de uma longa viagem diretamente da Galáxia de 
Andrômeda, os Ailogs chegaram na Terra com a missão de levar 
o cooperativismo e educação financeira de forma leve e 
divertida para as crianças e seus pais, responsáveis, professores 
e escolas através de desenhos e atividades lúdicas 
especialmente desenvolvidas para entreter e ensinar. O 
primeiro episódio do Ailogs já está no ar e pode ser conferido no 
site: site: https://www.ailos.coop.br/ailogs 

Os Ailogs chegaram!
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Acesse o App Ailos:

Estamos encerrando mais um ano com muitos motivos para celebrar.  

FoiFoi através da dedicação de todos os nossos colaboradores, respaldado por toda a confiança dos 
cooperados e comunidades, que ultrapassamos a marca de 70 mil cooperados*, chegamos a 20 
unidades de atendimento e somamos mais de R$650 milhões em ativos* administrados pela 
Cooperativa. Estes números refletem a consolidação da Acredicoop no Norte Catarinense que foram 
conquistados por meio do relacionamento próximo ao cooperado com a vivência dos valores e 
princípios do cooperativismo e por último, mas não menos importante: colocando em prática seu 
propósito definido em seu planejamento estratégico que é TRANSFORMAR VIDAS. 

FaçoFaço um agradecimento especial a cada um de vocês que fazem parte do nosso time de mais de 230 
colaboradores e a todo quadro social da cooperativa que não mediram esforços para que os objetivos 
traçados fossem alcançados ao longo de 2022.

Um ano novo se aproxima, temos muita coisa planejada para realizar e com certeza teremos muitos 
desafios pela frente – o que é muito bom, porque nos estimula e nos dá oportunidade de crescer e 
difundir a cultura cooperativista.

DesejoDesejo um abençoado Natal e um final de ano de muita paz e alegria para todos. Um 2023 de 
muita prosperidade para a Acredicoop e para cada um de vocês. 

Muito obrigado, Ivan Roberto de Borba - Presidente Acredicoop.
*Base Outubro/2022

Olá cooperado e comunidade 
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