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VEM TRANSFORMAR DESAFIOS EM ESPERANÇA
A Credifoz já iniciou as ações solidárias do Dia
de Cooperar (Dia C), um movimento nacional
que incentiva as cooperativas a realizarem
iniciativas de responsabilidade social nas
comunidades em que estão inseridas.
Ainda nesta fase desafiadora de pandemia,
nossa Cooperativa não poderia deixar de
cooperar com aqueles que, com resiliência,
paciência e empatia, estão na linha de frente.
Por isso, durante o mês de maio, quando se
comemora o Dia Internacional do Profissional
da Saúde, entregamos 3,5 mil kits de escalda-pés

aos funcionários dos hospitais da nossa
região, como pequeno gesto de autocuidado e
descanso. Nossa forma de agradecer por sua
dedicação diária aos pacientes.
No mês de julho, as ações continuam com uma
Campanha de Doação de Sangue na nossa região.
Vamos disponibilizar transporte aos voluntários
para o Hemosc de Blumenau e Joinville. Mais
informações no nosso site (credifoz.coop.br) e
redes sociais. Para saber os requisitos para ser
um doador, acesse hemosc.org.br. Venha conosco
transformar desafios em esperança!

Guia de Interatividade

Instruções para Navegação

Navegação

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.

Navegação
entre páginas

Navegação entre
miniaturas

Visualização em
página dupla

Toque e arraste para os
lados para navegar entre
as páginas da revista.

Toque uma vez na tela
para exibir as miniaturas
para navegação.

Vire o aparelho para
visualizar a revista
em página dupla.

2x
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Compartilhe nas
redes sociais

Amplie a
página em 2x

Toque uma vez na tela e
selecione as opções de
compartilhamento no
canto superior direito.

Toque duas vezes na tela
para ampliar a página em
2 vezes do tamanho original.

Mais conteúdo

Navegação

Toque no ícone para
visualizar o conteúdo
adicional da matéria.

Toque no ícone para
ser direcionado à
respectiva página.

Link externo

Localização

Toque no ícone para ser
direcionado à página
externa citada na matéria.

Toque no ícone para visualizar
o mapa com a localização
citada na matéria.

Galeria de imagens

Vídeo

Toque no ícone para visualizar
a galeria de imagens.

Toque no ícone para iniciar
a reprodução do vídeo.

Amplie a página
Use o gesto de “pinça” (toque
e afaste o polegar e indicador)
para ampliar a visualização
conforme desejar.
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Aplicação Programada

Divulgação

Fala aí, Conselho Credifoz

Você sabe o que o
Conselho Fiscal faz?
O Conselho Fiscal da nossa Cooperativa faz o controle legal das
contas e da gestão dos administradores, verificando se as ações
e a gestão do Conselho de Administração estão de acordo com
a lei, com o Estatuto Social, Regimento Interno e com as normas
do Sistema Ailos. Além disso, também verifica se o que foi decido
na Assembleia Geral está sendo cumprido e avalia se o modelo
de negócios da Credifoz está de acordo com o objetivo social e os
fins próprios da Cooperativa.

Programe a conquista
dos seus sonhos
Sonhar é muito bom, mas realizar é muito melhor! A Credifoz tem a opção ideal para
você conquistar seus objetivos: a Aplicação Programada. Com ela, é possível definir o
valor e o investimento é feito mensalmente para você, de forma automática.
Você pode começar a investir a partir de R$ 10 por mês, com rentabilidade de 94% do
CDI e ainda obtém o retorno das sobras calculadas sobre os juros recebidos. Também é
possível criar quantos objetivos desejar e separá-los por nome, por exemplo: “viagem”,
“casamento”, “carro”; acompanhar o desempenho; aumentar valores; cancelar e resgatar,
tudo pelo Aplicativo Ailos ou pela Conta Online.

Quem se programa, conquista! Acompanhe a simulação:
Objetivo

Valor mensal

Tempo

Total*

Reserva financeira

R$ 100,00

1 ano

R$ 1.217,18

Aniversário

R$ 833,33

1 ano

R$ 10.143,14

Trocar de carro

R$ 416,66

2 anos

R$ 10.303,82

PDGC

Nível máximo de excelência
Aqui na Credifoz, buscamos sempre o nível máximo de excelência. Por
isso, desde 2015, implantamos o Programa de Desenvolvimento da Gestão
das Cooperativas (PDGC). Para alcançar o nível máximo, contamos com um
Comitê de Autoavaliação, composto pelas Diretorias Executiva, de Operações
e Administrativa, junto com o Conselho de Administração e apoio da área de
Relacionamento. Sendo assim, reuniões são realizadas para debater, alinhar e
construir ações para avaliação e planejamento, buscando chegar ao primeiro
nível de excelência do programa.

*Valor bruto, CDI em 3,4% a.a.
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Pix

Progrid EAD

Quéx? Pix!

Divulgação

O Pix veio para facilitar nossa vida, quando o assunto
é transferências pela internet. E agora você pode fazer
a gestão do limite diário do Pix por meio do Aplicativo
Ailos. Com essa novidade, você solicita a alteração
para menos ou mais, garantindo segurança nas
suas finanças.
Faça como a Dete Pexera! Baixe o Aplicativo Ailos, ative
suas chaves e tenha ainda mais facilidade no dia a dia!

Assista ao vídeo

Aprenda a viver
melhor e mais
saudável
O Progrid EAD da Credifoz oferece quase 200 cursos gratuitos
para você estudar a qualquer hora, de onde estiver. Entre eles, você
encontrará vários cursos de saúde e bem-estar emocional, físico,
social e ambiental. Tudo para lhe ajudar a levar a vida de uma forma
mais leve e saudável. Acesse progrid.coop.br ou baixe o Aplicativo
Progrid EAD e aproveite!

Confira alguns cursos
- Direção Defensiva;

Saque e Pague

- Ergonomia;

Mais facilidade para você
Você sabia que a Credifoz é parceira dos caixas eletrônicos Saque e
Pague? Essa opção permite que os cooperados sempre tenham dinheiro
em mãos ou façam depósitos sem precisar de envelope, com o valor
entrando na hora e sem tarifa adicional.
A Rede Saque e Pague está em todo território nacional com mais de
1.600 caixas eletrônicos.

- Muito além do peso;
- Como cuidar dos filhos no século XXI;
- Simplicidade: focar no que é mais importante;
- Meio Ambiente.

Acesse o site

Baixe o aplicativo do Progrid agora mesmo!

Confira os caixas disponíveis na nossa região
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Dia dos Pais

Banco de Imagens

Celebre a paternidade

Indicadores

*Clique sobre o item para visualizar a sua descrição.

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

PoupFácil

PoupFuturo

InvestFácil

InvestFuturo

RDC PRÉ

Aplicação
Programada

Aplicação
IPCA+

Criar um filho é deixar parte de si mesmo e uma herança para a humanidade,
eternizada nas gerações. A paternidade é uma dádiva, seja para um pai de
sangue ou para todos aqueles que cumprem essa linda missão com amor e
dedicação. Ter alguém para chamar de pai, é ter um amor para a vida toda
e alguém ao seu lado em todos os momentos. Feliz Dia dos Pais para todos
os cooperados e colaboradores da Credifoz!
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Balancete Mensal

Número de cooperados em Maio: 58.469

ATIVO

31/05/2021
Valores em mil (R$)

Circulante e Realizável a Longo Prazo

404.505
3.122

Disponibilidades

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em mil (R$)

Receitas da Intermediação Financeira

24.394

Operações de Crédito

23.028

Resultado de Operações com Centralização Financeira

1.366

Despesas da Intermediação Financeira

(9.698)

Operações de Captação no Mercado

(1.753)
(441)

Relações Interfinanceiras

133.712

Operações de Empréstimos e Repasses

Operações de Crédito

261.376

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(7.504)

Outros Créditos

5.124

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

14.696

Outros Valores e Bens

1.171

Outras Receitas / Despesas Operacionais

(12.046)
7.006

Não Circulante

19.722

Receitas de Prestação de Serviços

Investimentos

14.670

Outras Receitas Operacionais

Imobilizado

10.155

Despesas de Pessoal

(7.481)

Despesas Administrativas

(9.263)

Outras Despesas Operacionais

(2.809)

21

Intangível
(-) Depreciação/Amortização Acumulada

(5.124)
424.227

Total do Ativo

Confira a descrição de cada item

PASSIVO

343.262

Depósitos

287.220

Depósitos à Vista

113.440

Depósitos sob aviso e a Prazo

173.780

Obrigações por Empréstimos e Repasses

41.923

Outras Obrigações

14.119

Patrimônio Líquido

80.965

Capital Social

66.219

Reservas de Sobras

12.224

Sobras ou Perdas do Ano
Total do Passivo

Resultado Operacional

2.650

Resultado Não Operacional

(128)

Resultado do Exercício

2.522
Confira a descrição de cada item

Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo

2.522
424.227

501

Diretor Executivo
Silvano Lazarini Junior

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

Entenda o balancete
O que são DESPESAS ADMINISTRATIVAS?
São registrados como Despesas Administrativas todos os valores gastos com bens
e serviços relativos à manutenção da atividade da instituição. Na Cooperativa, as
principais despesas são aluguéis, energia elétrica, comunicação, serviços de segurança,
tecnologia e custeio com a Cooperativa Central.

Confira a descrição de cada item
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Rendimentos das Aplicações

Junho 2021 (em % do CDI)

Aplicação Pós-Fixada
30 dias 60 dias 90 dias
(%CDI) (%CDI) (%CDI)

Acompanhe nas redes sociais

181 dias
(%CDI)

361 dias 721 dias 1080 dias
(%CDI)
(%CDI)
(%CDI)

Até R$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

94%
95%

95%
96%

96%
97%

98%
99%

101%
102%

104%
105%

110%
111%

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

96%
97%
98%
103%
105%
107%

97%
98%
99%
104%
106%
108%

98%
99%
100%
105%
107%
109%

100%
101%
102%
107%
109%
111%

103%
104%
105%
109%
111%
113%

106%
107%
108%
111%
113%
115%

112%
113%
114%
115%
116%
117%

Obs: Rentabilidade Pós Fixada. Indicador de referência CDI*.

credifoz.coop.br

Aplicação Pré-Fixada
Faixa de valor

Aplicação Programada
Taxa contratada
94%
95%
96%
97%
98%

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão
Rentabilidade Pré Fixada. Indicador
de referência CDI do dia da aplicação.

Informativo
Jornalista Responsável: Ana Paula Lauth
Edição e Diagramação: DNA Editora - 47 3209-1315
contato@dnaeditora.com.br - dnaeditora.com.br

Faixa de valor

Taxa contratada

A partir de R$ 10,00

94%

Obs: Rentabilidade Pós Fixada.
Indicador de referência CDI*.

Aplicação IPCA+
Consulte a tabela de rentabilidades no site
credifoz.coop.br, Investimentos Financeiros

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

