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Na Únilos, as decisões da Cooperativa têm a sua participação. Seja 
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, este é o momento de expressar sua 
opinião e votar. É tempo de compartilharmos conquistas para, juntos, 
expandirmos a transformação que coopera com o seu dia a dia.

As inovações tecnológicas estão avançando cada vez mais e a Únilos 
acompanha as transformações para ser sempre transparente. Por isso, as 
Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária (AGO e AGE) acontecem de 
forma digital. Você pode participar pelo computador, notebook ou celular. 

O encontro ocorre no dia 15 de abril, às 19h, através de uma 
nova plataforma moderna e intuitiva, garantindo mais comodidade 
e segurança.

Os eventos assembleares servem para você auxiliar nos caminhos 
da Cooperativa e decidir sobre os resultados e proposta de distribuição 
de sobras de 2020, o plano de trabalho e a destinação do Fundo de 
Assistência Técnica Educacional e Social (FATES) para 2021. 

Na ocasião, serão também realizadas as eleições do Conselho Fiscal 
e de Administração, com mandato até 2024. Com a sua participação 
construímos uma Cooperativa mais forte.

JUNTOS ESCOLHEMOS OS 
MELHORES CAMINHOS

Divulgação

Acesse o QRCode 
e assista ao 
vídeo com os 
Resultados 2020

Assembleia Geral Digital
15 de abril às 19h

Anote na agenda!

Acesse o nosso site e acompanhe a Únilos no Instagram 
@unilos.coop para conferir todas as novidades.

bit.ly/ResultadosUnilos2020

Pré-Assembleia Digital

Crescimento

Resultados positivos ao lado dos cooperados
O ano de 2020 foi de empatia, pelos diversos desafios 

que apresentou. Os colaboradores da Únilos tiveram novas 
demandas e não mediram esforços para se mobilizarem e 
continuarem a realizar os sonhos dos cooperados. Nossos 
resultados foram positivos, não só em termos de números, 
mas também em relação a auxiliar quem precisou de nós. 

O crescimento vai ao encontro de uma das principais 
características da Únilos, que é ser uma Cooperativa 
acessível a todos e estar ao lado de seus cooperados em 
todos os momentos.

No ano em que completou 23 anos de atuação, a Únilos 
se estruturou para melhor atender seus cooperados e, 
juntos, ultrapassar os desafios que surgiram, conforme 
explica a Diretora Executiva, Delbora Machado: “Liberamos 
mais de R$ 78 milhões em crédito na Grande Florianópolis, 
tanto para empresas -que enxergaram no período uma 
oportunidade e precisavam de crédito para investir em 
melhorias, ampliar o negócio ou contratar-, quanto para 
pessoas físicas, que necessitavam de apoio para o momento 
de crise ou para realizar seus planos e sonhos”.
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Números de 2020

+ de 15 mil cooperados | +24%

+ R$ 181 milhões em ativos | +31%

+ R$ 76 milhões em operações 
de crédito | +97%

+ R$ 150 milhões em depósitos 
totais | +36%

Números da Cooperativa

Principais números até Fevereiro/2021 (em R$ mil)

Operações de crédito
Total do ativo
Depósitos à vista
Depósitos sob aviso e a prazo
Patrimônio líquido
Resultado do exercício

81.199
177.542
44.993

100.235
29.240

265

Balancete completo em unilos.coop.br

Taxas de Juros das Operações de Crédito

Linhas

Crédito Pessoal

Crédito Empreendedor

Aquisição de Auto

Aquisição de Imóveis

Cheque especial e limite Empresarial

Antecipação de recebíveis

Taxas (a.m.) a partir de:

0,89% + CDI

0,89% + CDI

0,59% + CDI

0,39% + CDI

4,67%

1,19% 

Prazo

Até 48x

Até 48x

Até 60x

Até 120x

-

-

*Taxas sujeitas à variação.

Março 2021

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

Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

Rendimentos das Aplicações Março 2021 (em % do CDI)

Sujeito à dedução de imposto de renda.

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$ 749.999,99
De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99
De R$ 1.000.000,00 a R$ 1.999.999,99
Acima de R$ 2.000.000,00

Aplicação Pós-Fixada

POUP
98%
99%

100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%

100%
101%

102%
103%
104%
105%
106%
107%
108%

102%
103%

104%
105%
106%
107%
108%
109%
110%

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

94%
95%

96%
97%
98%
99%

100%
101%
102%

30 dias
(%CDI)

Fácil

Fácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador 
de referência: CDI* do dia da aplicação.

Aplicação Pré-Fixada
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

94%
95%
96%
97%
98%

Aplicação Programada
Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%


