
Você já conhece o Ailos Aproxima? É um market place 
onde você pode encontrar os produtos e serviços de 
outros cooperados. 

OO principal objetivo do Ailos Aproxima é apoiar o 
negócio local, mantendo o círculo virtuoso do 
cooperativismo ativo, valorizando e incentivando o 
crescimento de empresas cooperadas. Dessa forma, 
você ajuda o negócio local e ainda aproveita várias 
promoções e descontos. E no Ailos Aproxima tem de 
tudo! Lá você encontra eletrônicos, roupas, sapatos, 
decoração e muito mais. decoração e muito mais. 

E se você é PJ, faça já o seu cadastro pelo site do Ailos 
Aproxima. A plataforma recebe mais de 150 mil visitas 
todos os meses e tem um crescimento mensal de 68%, 
deixando seu produto em uma vitrine virtual, auxiliando no 
crescimento da sua empresa.  
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Crédito facilitado para cooperados
O financiamento direto na loja é uma possibilidade que a Credifoz oferece para realizar 
compras em nossos lojistas parceiros, com a opção de parcelar sem burocracia e sem precisar 
aprovar o crédito antecipadamente. 

Você pode ir até o empreendimento que deseja e financiar a compra pela cooperativa, com 
juros mais baixos, conforme simulação e contrato feitos na hora. É vantagem para você, que 
pode parcelar sua compra, e para o lojista, que recebe o dinheiro à vista direto na conta da 
cooperativa.

OutroOutro opção para quem não quer utilizar o limite do cartão de crédito é usar o Ailos Pag. Você 
pode conferir o limite disponível direto no App Ailos e pode parcelar suas compras com o 
crédito já pré-aprovado. O Ailos Pag pode ser contratado nas lojas parceiras em que você 
deseja adquirir o produto. 

Compra parcelada pela cooperativa, direto na loja.
Simule e aprove na hora, sem comprometer o limite do seu 
cartão. Consulte as lojas parceiras em credifoz.coop.br/lojas .

Novo Posto de 
Relacionamento no São Judas
Desde o final de julho, o Bairro São Judas, em Itajaí, passou a 
contar com um novo Posto de Relacionamento. O espaço 
oferece atendimento ao público para admissão de 
cooperados, contratação de produtos ou serviços e para tirar 
dúvidas, além de contar com um caixa eletrônico. O PR 19 fica 
na rua Indaial, 1060.

O Posto de Atendimento 1, no Centro de Itajaí, passou por reformas 
e já está aberto novamente para melhor atender aos cooperados. O 
ambiente está mais moderno e acolhedor, ideal para criar ainda 
mais relacionamento com nossos cooperados. Os caixas presenciais 
não estão mais disponíveis no espaço. 

AA partir de agora, para depósitos de cheques, pagamentos de contas 
e boletos, além de outras transações, o cooperado poderá utilizar o 
App Ailos. Para depósitos em dinheiro e saques, permanecerá o 
caixa eletrônico. 

Nosso PA 01 passou por reforma! 
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Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito 

Toda a terceira quinta-feira do mês de outubro é celebrado o Dia 
Internacional do Cooperativismo de Crédito. Neste ano, dia 20 de 
outubro, será a data para comemorar toda a história de realizações do 
cooperativismo de crédito pelo mundo e levantar o debate sobre a 
importância das cooperativas para melhorar a vida dos cooperados e 
das comunidades onde estão inseridas. Obrigada a você, nosso 
cooperado, e a todos os colaboradores por fazerem parte dessa história. 

Fique seguro com os 
seguros da Credifoz

Quando se fala em seguro, a primeira coisa que muitos pensam 
é no automóvel, mas existem muitas modalidades para que você 
esteja segurado. Seguro de vida, seguro de bike, seguro 
residencial, seguro para placas voltaicas, dentre outros. É 
importante dar atenção, pois eles podem fazer toda a diferença 
se algum imprevisto acontecer. 

OO seguro de placas voltaicas, por exemplo, cobre danos nas 
placas em caso de vendaval, incêndio ou pane elétrica, que é 
muito comum de acontecer no conversor que transforma o calor 
em energia, sendo uma das peças mais caras da estrutura. Em 
sua organização financeira, programe um espaço para o seguro, 
converse com um dos nossos colaboradores, tire as dúvidas e 
escolha o melhor seguro, seja pessoa física ou pessoa jurídica.

Mudança na presidência da Credifoz
No dia 19 de agosto, foi realizada a posse do Conselho de Administração da Credifoz, aonde o 
sócio-fundador Fernando Baumann assumiu como novo presidente da cooperativa. Ele é formando 
em Ciências Econômicas e tem especialização em Gestão Empresarial. Já atuou como diretor executivo 
da Credifoz e como vice-presidente do Conselho de Administração. Baumann é empresário e defensor 
de causas coletivas, do associativismo e do cooperativismo como ferramentas para construção de uma 
sociedade mais justa. 

QuemQuem deixa o cargo é Maria Izabel Pinheiro Sandri. A partir de agora, ela assume como secretária do 
Conselho de Administração. Sandri também é sócia-fundadora da Credifoz e esteve à frente da 
presidência desde 2008. Durante o evento, além da troca da presidência, também tomaram posse os 
novos membros do Conselho de Administração.

Conselho da cooperativa:
Fernando Baumann - Presidente
Guido Renato Miranda - Vice-Presidente
Maria Izabel Pinheiro Sandri - Secretária
José Santos Pereira - Conselheiro
Sedeur Wenesclau Tomaz da Silva - Conselheiro
Waleria Moraes Rosa Baú - ConselheiraWaleria Moraes Rosa Baú - Conselheira
Rogério Tomaz Corrêa – Conselheiro
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Acesse o App Ailos:

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

FÁCIL FUTURO
30 Dias
90%
91%

181 Dias
95%
96%

361 Dias
98%
99%

721 Dias
101%
102%

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

60 Dias
91%
92%

90 Dias
92%
93%

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
Acima de R$ 1.000.000,00 Acima de R$ 1.000.000,00 
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

FÁCIL FUTURO
30 Dias
93%
94%
96%
98%
100%

60 Dias
94%
95%
97%
99%
101%

90 Dias
95%
96%
98%
100%
102%

181 Dias
98%
100%
103%
105%
108%

361 Dias
101%
103%
105%
107%
110%

721 Dias
104%
106%
108%
110%
112%

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA

VALOR

De R$ 100,00 até R$ 9.999,99
De R$ 10.00,00 até R$ 49.999,99
De R$ 50.000,00 até R$ 99.999,99
Acima de R$ 100.000,00
Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de 
referência: CDI* do dia da aplicação.

TAXA 
CONTRATADA

90%
91%
92%
93%

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

TAXA CONTRATADA
92%

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

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

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

Rendimento das aplicações | Abril 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

539.276
3.037

126.799
20.893
377.519
9.319
1.7091.709

5.993
12.787
21

(6.815)

545.269

ATIVO (Mil R$)

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos 
 Depósitos à Vista 
 Depósitos a Prazo 
Obrigações por Empréstimos e Repasses 
Outras Obrigações

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

Total do PASSIVO

437.738
403.736
124.208
279.528
14.140
19.862

107.531107.531
85.570
14.713
7.248

545.269

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 Repasses
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de créditoProvisões 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 operacionais 
Dispêndios e despesas de pessoal
Dispêndios e despesas de provisões passivas Dispêndios e despesas de provisões passivas 
Outros dispêndios e despesas administrativas 
Outros dispêndios e despesas operacionais

RESULTADO DO EXERCÍCIO

74.877
64.681
10.196

(43.024)
(18.866)
(1.021)
(23.137)(23.137)

31.853

(24.605)

15.662
2.041

(16.090)
(1.823)
(18.273)(18.273)
(6.122)

7.248

Diretor Executivo: Silvano Lazarini Junior
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (Mil R$)

Balancete mensal - 31/08/2022

ENTENDA O BALANCETE

DISPONIBILIDADES
Disponibilidades é dinheiro em caixa, em banco ou qualquer recurso que possa ser 
utilizado de imediato.

Seja um cooperado ou cooperada

Ainda não é cooperado da Credifoz? Você pode se associar em um de nossos Postos de Atendimento 
ou fazer a admissão pelo celular, no conforto de sua casa. Basta baixar o App Ailos (disponível para 
Android e iOS) e clicar em “Abra uma Conta”. Siga os passos, envie seus documentos e logo a 
cooperativa entrará em contato. 
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