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A sua presença nas Pré-Assembleias e na 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) é fundamental para 
decidir quais os rumos que iremos tomar em busca 
de novas conquistas. Por isso, é hora de fortalecer o 
seu papel no nosso time de fazedores. São nesses 
eventos que você toma decisões importantes para 
a Cooperativa e conhece os resultados atingidos 

em 2019, para que, na AGO, que acontece no dia 
25 de março, no Centro Serra Convention Center, 
sejam homologados os planos para 2020. Acesse  
www.aquivoceparticipa.coop.br/credicomin  
para consultar datas e locais das Pré-Assembleias e 
participe da Assembleia Geral Ordinária. Com a sua 
presença a Credicomin vai mais longe.
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Balancete mensal 31/01/2020

Diretor Executivo
Rogério Stein

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

ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)

Circulante e Realizável a Longo Prazo

Disponibilidades

Relações Interfinanceiras

Operações de Crédito

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Depreciação/Amortização Acumulada

Total do Ativo

77.170

477 

43.748 

32.095 

637 

213

3.994

2.707 

2.415 

12

(1.140)

81.164

Receitas da Intermediação Financeira

Operações de Crédito

Depósitos Intercooperativos

Despesas da Intermediação Financeira

Operações de Captação no Mercado

Operações de Empréstimos e Repasses

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Outras Receitas / Despesas Operacionais

Receitas de Prestação de Serviços

Outras Receitas Operacionais

Despesas de Pessoal

Despesas Administrativas

Outras Despesas Operacionais

Resultado do Exercício

985

806

 179

(405)

(193) 

(11) 

(201)

580

(456)

237 

64

(349) 

(307) 

(101)

124

Valores em mil (R$)PASSIVO

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos a Prazo

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reservas de Sobras

Sobras ou Perdas Acumuladas

Sobras ou Perdas Do Ano

Total do Passivo

66.884

64.152 

15.317 

48.835

1.032

1.700

14.280

12.536 

1.306 

314

124

81.164

Este grupo tem a função de registrar os bens 
destinados à manutenção das atividades de 
uma instituição e é composto por máquinas, 
equipamentos, imóveis, veículos e outros.

O que é o IMOBILIZADO?

Entendendo o balancete

Onde encontrar

Na Credicomin, o cooperado Pessoa Jurídica é isento 
da tarifa de manutenção de contas, ou seja, faz uma 
grande diferença não precisar pagar nada para manter 
uma conta corrente. Além deste grande diferencial, as 
tarifas de serviços e taxas de juros abaixo da média de 
mercado, somadas ao alto rendimento das aplicações e às 
sobras, que retornam aos cooperados, fazem a diferença. 
O valor proveniente dessa economia dos cooperados é o 
Resultado Econômico e Social, que, em 2019, resultou em  
R$ 9.874.296,00. Quanto mais você utiliza os serviços da 
Credicomin, mais economiza e ajuda a sua comunidade 
a se desenvolver. Afinal, os recursos ficam na sua 
comunidade, gerando trabalho e renda, desenvolvimento 
social e qualidade de vida. Desta forma, o cooperativismo 
promove a inclusão social e, assim, todos ganham. 

Para todos os cooperados ficarem por dentro e poderem 
acompanhar as principais notícias do cooperativismo brasileiro, 
a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) lançou, em 
suas redes sociais, o programa Minuto Coop. Os vídeos vão ao 
ar semanalmente nos perfis do Facebook, Twitter e Youtube.  
Acesse www.somos.coop.br/2019/04/04/no-ar-o-minuto-coop/ 
e fique por dentro de tudo o que envolve a atuação do  
Sistema OCB. 

Ao escolher a Credicomin, 
você economiza

Principais notícias  
do cooperativismo

Sede - Sagrado Coração de Jesus - Rua Humberto de                
Campos, 909

PA 01 - Centro - Rua Quintino Bocaiúva, 28
PA 02 – Dom Pedro - Av. Dom Pedro II, 889
PA 03 – Seara do Bem - Av. Luís de Camões, 1.155
PA 05 – Triângulo - Av. Santa Catarina, 458

Resultado Econômico e Social 

Resultado Econômico e Social
R$ 9,9 milhões
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Novas regras do cheque especial 

Imposto de renda

APP Seja Ailos

Aqui, nada mudou 
As regras de cobrança de juros e tarifas do cheque 

especial mudaram, mas você sabe o que isso muda 
para você como cooperado? Nada! Na Credicomin, 
os juros cobrados na modalidade sempre foram 
inferiores aos apresentados na resolução do 
Banco Central. Além disso, não cobramos tarifa 
mensal para manutenção do limite, nossa cobrança 
continua acontecendo anualmente, no momento 
da contratação e renovação. Quer entender como 
funciona o cheque especial e tirar dúvidas? Vá até o 
seu Posto de Atendimento e fale com a nossa equipe. 

Receba e antecipe a restituição na Cooperativa

Torne-se um cooperado 
sem sair de casa

Está aberto o calendário para a prestação de 
contas com o leão. O prazo para a entrega do Imposto 
de Renda Pessoa Física segue até o final de abril. Ao 
preencher o formulário, lembre-se de informar os 
saldos e valores recebidos na Credicomin, incluindo 
os valores referentes aos rendimentos de cotas de 
capital. Para ter acesso aos valores, retire o seu Informe 
de Rendimentos em sua Conta Online ou no seu  
Posto de Atendimento. 

A restituição do Imposto de Renda é feita na conta 
do contribuinte, por isso, ao fazer sua declaração, 
informe corretamente os dados como nome, número 
do banco (085), agência (0110) e conta no campo 
indicado da declaração. Você ainda pode aplicar o valor 
da restituição na Cooperativa, garantindo uma maior 
rentabilidade a médio e longo prazo. Caso precise 
antecipar o valor da restituição, consulte as linhas de 
crédito disponíveis no seu Posto de Atendimento.

Você sabia que é possível tornar-se um cooperado da 
Credicomin sem sair de casa? É isso mesmo, através do 
aplicativo Seja Ailos, disponível para Android e IOS, você 
pode tornar-se cooperado em poucos minutos. É só baixar 
o aplicativo gratuitamente e desfrutar todos os benefícios 
de ser um cooperado. Seguro, simples, prático e rápido! 
Baixe agora o App Seja Ailos e abra a sua conta. 

Banco de imagens

Banco de imagens
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facebook.com/credicomin/ linkedin.com/company/credicomin/twitter.com/credicomin/

Evoluindo  
com você

Maior rentabilidade

Na Cooperativa,  
valorizamos o seu dinheiro

O PROGRID, programa de educação 
do Sistema Ailos, atingiu a marca de 3 
milhões de participações em eventos 
de educação e desenvolvimento. Os 
números do Sistema Ailos representam 
a evolução constante da Cooperativa, 
abordando os cursos oferecidos tanto 
presencial quanto EAD, com temas 
voltados à educação cooperativista e 
financeira, empreendedorismo, cultura 
e bem-estar, competências profissionais 
e cidadania e meio ambiente. Oferecido 
pela Ailos desde 2002, o programa faz 
a diferença na vida dos cooperados 
e da comunidade. Confira os cursos 
online no site www.progrid.coop.br e a  
agenda presencial no site da Credicomin 
www.credicomin.coop.br/. 

As taxas de juros baixaram! E como temos um compromisso 
com você, cooperado, de oferecer rentabilidade acima da média 
do mercado, reformulamos nossa tabela de investimentos com 
percentuais ainda maiores de rendimentos. Porque na Cooperativa, 
investir é assim: sem medo e sem complicações. 

AGENDA 
PROGRID

ABRIL 2020

PALESTRA

Agenda sujeita à alteração. 
Para mais informações, acesse 

credicomin.coop.br.
CONHECENDO A CREDICOMIN

3 MILHÕES
DE PARTICIPAÇÕES
NO PROGRID

Rendimentos das Aplicações

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

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

A partir de R$ 10,00

Mês

Faixa de valor Faixa de valor

30 dias
(%CDI)

InvestFácil InvestFuturo

93%

94%

95%

96%

97%

98%

Taxa contratada

94%
95%
96%
97%
98%

94%

Taxa contratada

103%

105%

107%

109%

106%

108%

110%

112%

109%

111%

113%

115%

Fevereiro 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

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

Verifique a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

99%

101%

102%

104%

105%

107%

PoupFuturoPoupFácil

Confira a tabela atualizada:

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA APLICAÇÃO PROGRAMADA

INVEST

POUP

D
iv

ul
ga

çã
o

Preparação para o mercado  
de trabalho

Facilitadora: Maura Amorim
PA 1 – Centro
Dia 2/4, às 9h
Local: a confirmar

Finanças pessoais / 
orçamento doméstico

Facilitadora: Equipe Credicomin
Dia 28/4, às 19h
Local: Associação de Moradores do 
Bairro Caravagio

Bullying e as redes sociais – 
alunos

Facilitadora: Liane Kofke
Dia 14/4, às 9h e às 15h
Local: EBB Pinto Sombra

Conhecendo a Credicomin

Facilitadora: Equipe Credicomin
PA 1 – Centro
Dia 16/4, às 19h
Local: PA 1

PA 2 – Dom Bosco
Dia 23/4, às 19h
Local: PA 2

PA 3 – Seara do Bem
Dia 28/4, às 19h
Local: PA 3

PA 5 – Triângulo 
Dia 23/4, às 19h
Local: PA 5


