
Decisões importantes esperam pelo seu voto

Vamos construir uma Cooperativa melhor

Conhecer os resultados de 2017 e acompanhar os planos da Credicomin para 2018 
é um compromisso dos cooperados. A participação nas Pré-Assembleias (que estão 
sendo realizadas nas empresas e instituições parceiras) e na Assembleia Geral Ordinária 
é a oportunidade que você tem de exercer o princípio cooperativista da gestão democrática, 
trazendo sugestões e votando, para ajudar a fortalecer a sua Cooperativa. Participe!

A cada ano traçamos um novo objetivo de crescimento para a Credicomin. Para alcançá-lo, 
além de seguirmos uma gestão eficiente, contamos com o engajamento do quadro social. Por 
isso é importante que os cooperados participem dos eventos assembleares nos quais poderão 
ouvir, perguntar e conhecer os planos para o futuro da Cooperativa. Esperamos por vocês!

Nilton Rogério Alves, presidente da Credicomin

Números positivos em 2017
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Dia 28 de março, às 19h
Centro Serra Convention Center
Rua Luiz Gonzaga Proença, 445 - Bairro Universitário, Lages
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Operações de crédito
Depósitos à vista
Depósitos a prazo

Patrimônio líquido  
Total do ativo  
Resultado do exercício 

Principais números até Janeiro/2018 (em R$ mil):
R$ 21.645
R$ 8.250

R$ 31.318

R$ 9.405
R$ 50.845

R$ 42

Números da Cooperativa

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valor

Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 200 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de 750 mil
Acima de R$ 1 milhão
Acima de R$ 2 milhões
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361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

30 dias
(%CDI)

INVEST

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

Faixa de Valor 

Taxa Contratada

 
Acima de R$ 10,00

94% do CDI

As aplicações da CREDICOMIN são garanti das pelo 
Fundo Garanti dor do Cooperati vismo de Crédito.

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

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

Onde encontrar
Rua Quintino Bocaiuva, 28, 

 Centro de Convivência da UNIPLAC - 
Avenida Marechal Castelo Branco, 170, 

Baixe gratuitamente e aproveite!

Localize a nossa rede de atendimento 
com apenas um toque

Para localizar os caixas eletrônicos e Postos de Atendimento do Sistema CECRED 
mais próximos de você, utilize o CECRED Mobile. O aplicativo da Credicomin 
tem essa nova funcionalidade: com apenas um toque em seu celular, você 
confere endereço, horário de funcionamento, distância e tempo aproximado de 
deslocamento até um dos terminais, para realizar suas operações financeiras com 
comodidade e segurança.

Mais um canal de relacionamento com a Cooperativa

O Chat Credicomin é mais um canal de relacionamento entre os cooperados e a Cooperativa, trazendo facilidade de comunicação 
e conveniência para você. 

Diariamente, das 8h às 20h, uma equipe de profissionais está à disposição no site www.credicomin.coop.brwww.credicomin.coop.br e na Conta 
Online para esclarecer dúvidas e orientar sobre produtos e serviços, eventos do PROGRID, operações na conta online e outros 
assuntos relacionados ao seu dia a dia na Cooperativa.

Acesse para conhecê-lo e aproveite mais esse serviço da Credicomin.

 RDC PÓS

 De 30 mil até R$ 49.999,99 94% 95% 96%
 Até 29.999,99 93% 94% 95%

 
Valor

93% 94% 95%

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

30 dias
(%CDI)

 POUP

98% 102%100%
97% 101%99%

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)



HORÁRIO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO:

• De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h45 e das 17h45 às 20h.

Novo Posto de Atendimento na Uniplac 

O prazo para quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda vai de 1º de março a 30 de abril. Os 
cooperados que desejarem antecipar o valor da restituição encontram na Credicomin uma linha de 
crédito específica, com taxas atrativas e facilidade para contratação. Veja as dicas da Cooperativa 
para você ficar em dia com a Receita Federal:

Dicas para o seu Imposto de Renda

Se você tem muitos planos para o futuro, comece agora a investir em suas realizações. Na 
Credicomin você encontra os investimentos adequados aos seus projetos, com a melhor 
rentabilidade e a comodidade de poder aplicar ou programar apor tes mensais na Conta Online 
e no aplicativo CECRED Mobile. As aplicações são asseguradas pelo Fundo Garantidor das 
Cooperativas de Crédito (FGCoop) e ampliam a sua par ticipação no retorno das sobras.

A comodidade para começar a poupar
está em suas mãos

Acesse www.ofuturocomecaagora.com.br
e faça uma simulação.

•

•
•

Os juros ao capital que foram creditados pela Credicomin em janeiro de 2017 devem ser 
declarados no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”;
Acesse a Conta Online para obter o Informe de Rendimentos de sua conta na Cooperativa;
Informe os dados da conta na Credicomin para receber sua restituição: 
Banco 085 | Agência 0110-4 | Número da sua conta.

O ano começou com uma novidade na Uniplac (Universidade do Planalto Catarinense): 
a abertura do Posto de Atendimento da Credicomin no Centro de Convivência da 
instituição. O espaço está à disposição dos mais de 700 professores e colaboradores, 
dos 4 mil alunos e da comunidade da região. Em uma estrutura moderna e funcional, 
a Cooperativa oferece soluções de crédito, investimentos e outros produtos e serviços 
com atendimento personalizado. Outro objetivo é promover a educação financeira no 
meio universitário, por meio dos eventos do PROGRID.



A novidade do Ensino a Distância da Credicomin é o programa “10 DICAS para o Microempreendedor 
Individual (MEI)”. Nele são apresentados vídeos rápidos e objetivos, de autoria do SEBRAE, com 
conteúdos relevantes sobre o MEI, seus direitos, deveres e formas de gestão. Totalmente online e 
gratuita, essa formação do PROGRID EaD vai ajudá-lo a ter mais sucesso.

10 dicas para o Microempreendedor Individual

Agenda

Acesse www.progrid.coop.br, inscreva-se e parti cipe.PROGRID EAD

Facebook.com/credicomin Twitter.com/credicomin LinkedIn.com/company/credicomin Google+: goo.gl/iK7gyj

Conecte-se com a Credicomin

ENCONTRO DE BOAS-VINDAS

PA 1 (Centro): quinta-feira, 5 de abril, às 19h, na Câmara de Dirigentes Lojistas

PA 3 (Bairro Coral): quinta-feira, 12 de abril, às 19h, no Colégio Rubens de Arruda Ramos

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

Sede (Centro): terça-feira, 24 de abril, às 19h, na Câmara de Dirigentes Lojistas

Os cooperados empreendedores que escolhem a Maquininha SIPAG para 
receber o valor das vendas com car tão de crédito e débito têm mais 
vantagens. A SIPAG é reconhecida como a maquininha da Cooperativa 
e por isso facilita a gestão dos negócios, simplificando o seu dia a dia. 
Informe-se com a nossa equipe e peça a sua.

Sem taxa de adesão;
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;
Aumenta a sua par ticipação nos resultados da Cooperativa.

A maquininha da Cooperativa 
para quem quer fazer bons negócios

VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO:

, inscreva-se e parti cipe.

Portal de Serviços 24 horas para acompanhar os pagamentos e obter informações;


