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Evoluímos para fortalecer 
o que você já conhece

Evoluir faz parte da transformação do mundo e da sociedade. 
É por isso que na Credicomin evoluímos sempre para 
acompanhar você. 

Neste ano, seremos parte de uma importante mudança 
na estratégia de comunicação do Sistema CECRED,                  
que passa a ser Sistema Ailos de Cooperativas de Crédito. 

A partir de agora, você começa a perceber a transformação 
na nossa identidade visual, mas com a certeza de que 
manteremos a essência cooperativista e os valores que 
fortaleceram a nossa trajetória até aqui: o relacionamento 
próximo, a facilidade dos produtos e serviços e a sua 
participação ativa nas decisões da Credicomin.

Foi em você, cooperado, que nos inspiramos para evoluir 
e fortalecer o que você já conhece e em que você confia.   
Vamos juntos germinar essa mudança!

O melhor presente é fazer parte do seu futuro
Estar próximo da comunidade, colaborar para a realização dos sonhos das pessoas e contribuir 
para o desenvolvimento coletivo são os propósitos da Credicomin desde 2008. Em junho deste 
ano, a Cooperativa celebrou 10 anos de história, renovando o compromisso de crescer com você.       
Parabéns e obrigado por fazer parte da nossa trajetória.

2008
• Constituição em 25 de junho
• 30 cooperados fundadores
• Capital de R$ 60 mil
• Sede no andar inferior da CDL de Lages
• Atendimento de um gerente e dois colaboradores

2018
• Comemoração dos 10 anos 
• Quadro social com 8 mil cooperados 
• R$ 56 milhões em ativos 
• 4 Postos de Atendimento 
• Atendimento de uma equipe com 34 colaboradores



*Confira o balancete completo no Posto de Atendimento ou no site: www.credicomin.coop.br

Onde encontrar
Sede e PA 1: Rua Quintino Bocaiuva, 
28, Centro (49) 3225-1200

PA 2: Avenida Dom Pedro II, 889, 
São Cristóvão (49) 3223-7256

PA 3: Avenida Luís de Camões, 1155, 
Bairro Coral (49) 3224-2556

PA 4: Centro de Convivência da UNIPLAC - 
Avenida Marechal Castelo Branco, 170, 
Bairro Universitário (49) 3225-6481

Cuidar da economia sem 
descuidar das pessoas

Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas) 
são o foco do Dia C – Dia de Cooperar, que a Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) promove em todo o Brasil. Neste ano, a grande mobilização ocorreu no dia 30 de 
junho e contou com a participação voluntária de centenas de cooperativas, destacando o 
diferencial social e o compromisso dessas instituições com o desenvolvimento sustentável.

A Credicomin escolheu uma ação social para celebrar o Dia C, promovendo um café da 
tarde especial para os idosos do Asilo Lar Menino Deus, quando fez também a entrega de 
fraldas geriátricas arrecadadas em uma campanha entre colaboradores, cooperados e a 
comunidade, em todos os Postos de Atendimento.

Venha cooperar com a gente
A Credicomin quer conhecer você melhor para poder oferecer as soluções mais adequadas às suas 
necessidades. Para isso, precisamos atualizar o seu cadastro, o que é rápido e fácil. Visite o seu Posto de 
Atendimento e converse com a nossa equipe. Confira os documentos necessários para atualização e novos 
cadastros na Cooperativa:

• Identidade e CPF;
• Comprovantes de renda e residência;

• Certidão de casamento ou documento de união estável;
• Em caso de imóvel alugado, contrato de locação.

Rendimentos das Aplicações
JULHO/2018 (em % do CDI)
Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

Números da Cooperativa

 

Acima de R$ 10,00 94%

Faixa  
de Valor 
Taxa  
Contratada 

 RDC PRÉ-FIXADO
Até  

50 mil

94% 95% 96% 97%

Acima de 
50 mil

Acima de 
100 mil

Acima de 
500 mil

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

98%

Acima de 
1 milhão

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valor  

Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 200 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 750 mil
Acima de R$ 1 milhão
Acima de R$ 2 milhões

95%
96%
97%
98%
99%

100%
101%

96%
97%
98%
99%

100%
101%
102%

99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%

101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

30 dias
(%CDI)

INVEST

103%
104%
105%
106%
107%
108%
109%

 

 
 

 
 

Valor

Até 29.999,99
Até 49.999,99

 

93%
94%

95%94%
96%95%

97%
98%

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

30 dias
(%CDI)

POUP

RDC PÓS

101%
102%

99%
100%

97%
98%
99%

100%
101%
102%
103%

90 dias
(%CDI)

Principais números até Maio/2018 (em R$ mil):

Operações de crédito R$ 23.848

Depósitos à vista R$ 9.196

Depósitos a prazo R$ 35.478

Patrimônio líquido  R$ 9.915

Total do ativo  R$ 56.570

Resultado do exercício R$ 380



Sem taxa de adesão e mensalidades mais baixas do que as praticadas no mercado;
Aceitação das principais bandeiras;
Possibilidade de antecipar os valores a receber;
Por tal de Serviços 24 horas para acompanhar os pagamentos e obter informações;
Par ticipação nos resultados da sua Cooperativa.

Os cooperados que desejam fazer bons negócios nas vendas com cartão de crédito e débito 
podem contar com a maquininha SIPAG. Com ela, o empreendedor ganha duas vezes: na 
administração do seu negócio e na melhora do resultado da sua Cooperativa. Informe-se com 
as equipes de atendimento, peça a sua maquininha SIPAG e faça bons negócios.

A maquininha SIPAG é uma aliada nas vendas com cartão

VANTAGENS

Para ser herói não precisa usar capa, voar pelo céu e salvar o mundo.  
Um pai que dedica parte do seu tempo dando atenção e amor aos filhos é um 

verdadeiro super-herói. E é para esses pais que vão os nossos parabéns.

FELIZ DIA DOS PAIS!

Investir é como plantar:  
no futuro você colherá os frutos

Nas aplicações da Credicomin, o ano inteiro é tempo de plantar. Especialmente 
agora que você recebeu a primeira parcela do 13º salário e está pensando em investir 
para colher os frutos no futuro. Os investimentos da Cooperativa rendem acima da média 
do mercado e você tem a comodidade de aplicá-los ou programá-los na Conta Online e no 
CECRED Mobile. As aplicações são asseguradas pelo Fundo Garantidor das Cooperativas de 
Crédito (FGCoop) e contribuem para aumentar a sua participação no retorno das sobras. 
Confira os rendimentos na página ao lado e valorize o seu 13º salário.

Tem sempre um jeito mais fácil 
de fazer as coisas.

Em breve, os caixas eletrônicos do Sistema Ailos contarão com novas 
funcionalidades para personalizar o atendimento ao cooperado. Confira:

• Acesso à conta por meio de uma tela sensível ao toque, facilitando a 
interação usuário/sistema com a mesma segurança de sempre;

• Possibilidade de visualizar o saldo da conta durante as transações que 
envolvam entradas e saídas de valores;

• Opção de escolher as notas (cédulas) na composição de um saque.



Confira a agenda dos eventos presenciais do 
PROGRID no site www.credicomin.coop.br 
ou no seu Posto de Atendimento.

Acesse www.progrid.coop.br e se inscreva nos cursos 
do PROGRID EaD (Ensino a Distância). Participe!

Conecte-se com  
a Credicomin

Facebook.com/credicomin Twitter.com/credicomin LinkedIn.com/company/credicomin

Agenda de Julho e Agosto

Palestras do PROGRID 
na comunidade lageana

Nossa participação na Semana 
da Educação Financeira

Dois eventos do PROGRID (Programa de Integração e Desenvolvimento 
de Cooperados e Comunidade), realizados pela Credicomin, contribuíram 
para fortalecer os princípios cooperativistas da Educação e Informação e 
do Interesse pela Comunidade. Um deles foi a palestra sobre “Bullying e as 
Redes Sociais”, ministrada pela professora Liane Koffke em três turmas do 
Colégio Rubens, reunindo 428 alunos de 14 a 18 anos. No outro evento, 
Moacir Krambeck, presidente do Sistema Ailos, proferiu a palestra “Noções 
sobre o Cooperativismo” na Uniplac (Universidade do Planalto Catarinense), 
da qual participaram 224 pessoas.

Em maio, a Credicomin participou da 5ª Semana Nacional de 
Educação Financeira, que ocorre em todo o Brasil por iniciativa 
do Comitê Nacional de Educação Financeira. A Cooperativa 
promoveu seis palestras sobre Gestão de Finanças Pessoais 
e Consumo Consciente na comunidade, reunindo cerca de 150 
pessoas. O objetivo do evento é estimular a consciência dos 
cidadãos para uma vida financeira mais saudável.

PA 3 (Seara do Bem): quinta-feira, 2 de agosto, 
às 19h, no Colégio Rubens

PA 4 (Uniplac): terça-feira, 7 de agosto, às 19h, 
em Midlages (Auditório)

NOSSA RELAÇÃO COM O DINHEIRO - GFP 

•PA 2 (Dom Pedro): quinta-feira, 2 de agosto, 
às 19h, na Igreja Nossa Senhora das Graças 

ENCONTRO DE BOAS-VINDAS 

PA 1 (Centro): terça-feira, 10 de julho, às 19h, 
na CDL (Sala de treinamento)

PA 2 (Dom Pedro): terça-feira, 24 de julho, às 
19h, na Igreja Nossa Senhora das Graças

PA 3 (Seara do Bem): segunda-feira, 9 de julho, 
às 18h30, Disauto

EXCELÊNCIA COMO DESENVOLVER UMA 
LIDERANÇA INSPIRADORA 

•PA 2 (Dom Pedro): terça-feira, 21 de agosto, 
às 19h, na Igreja Nossa Senhora das Graças

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

•PA 1 (Centro): quinta-feira, 16 de agosto, às 
19h, na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)

ENCONTRO DE NEGÓCIOS  

•PA 4 (Uniplac): quinta-feira, 23 de agosto, às 
19h, em Midlages (Auditório) 


