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A preservação à saúde e à vida deve ser 
constante em nossa rotina, por isso a Credicomin, 
juntamente com o Sistema Ailos, vem buscando 
alternativas para preservar a vida dos cooperados, 
colaboradores e comunidade. Além de todas as 
recomendações de prevenção, uma dica é utilizar 
os nossos canais digitais, uma maneira rápida, fácil 
e segura para fazer suas transações e se conectar 
conosco de qualquer lugar. Você consegue realizar 

diversas operações utilizando os nossos canais: 
aplicativos Ailos e Ailos Cartões, Conta Online, 
Chat no site da Cooperativa, SAC e, agora, através 
também do WhatsApp.

Mais do que nunca, contamos com a força da 
cooperação para garantir que a Cooperativa mantenha 
a sua solidez e segurança. Vamos superar todos os 
desafios e permanecermos firmes no nosso propósito 
de cooperar e seguir em frente.

Mais uma novidade! Agora você pode entrar em contato conosco via WhatsApp (47) 99118-5183
O atendimento é direcionado para a Cooperativa e Posto de Atendimento do cooperado

JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES

Realize suas transações financeiras pelos canais digitais

APP Ailos 
Transferência, saldos e extratos, pagamentos de boletos, entre outros.

Conta Online 
Transferência, saldos e extratos, emissão de boletos. Contratar crédito pré-aprovado, 
pagamentos, simulações de empréstimos pessoal e empreendedor, entre outros.

Cartões Ailos Débito/Crédito 
Incentivamos o uso dos cartões para evitar o saque presencial nos Postos de Atendimentos.

Caixa Eletrônico 
Pagamentos, depósitos, saques, extratos e transferências.

Chat credicomin.coop.br 
Esclareça suas dúvidas em tempo real, qualquer dia da semana entre 8h e 20h.

SAC 0800 647 2200 
Antecipação de empréstimos, inclusão de faturas em débito automático, bloqueio de cartão, 
inclusão e resgate de investimento, contraordem de cheques em caso de perda ou roubo e 
simulação de empréstimo.



Canais de Comunicação 

Entenda o balancete

Fique bem informado
Por força maior, em função deste momento de 

restrições em que estamos vivendo e pensando na saúde 
de todos, a Credicomin cancelou os eventos presenciais 
(Assembleia Geral e Progrid).  Mas a Cooperativa sempre 
dá um jeitinho de deixá-lo bem informado. Fique atento 
aos canais oficiais da Cooperativa (site, App Ailos e redes 
sociais) e também no site aquivoceparticipa.coop.br para 
saber a nova data, horário e local da nossa Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária.

Onde Encontrar

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

Balancete mensal 31/03/2020

ATIVO

PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em mil (R$)

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

82.298
860

43.126
36.991

890
431

4.272
2.707
2.750

14
(1.199)
86.570

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

2.905
2.452

453
(1.059)

(534)
(36)

(489)
1.846

(1.420)
715
279

(1.130)
(1.010)

(274)
426

Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo

Relações Interdependências
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

71.735
67.906
15.552
52.354

6
2.053
1.770

14.835
12.790

1.306
313
426

86.570

Os chamados “ativos intangíveis” são bens e direitos que não têm 
existência física, tal como é o caso de uma marca, um software ou 
uma patente. Portanto são bens que não podem ser tocados.

O que é o INTANGÍVEL?

Diretor Executivo
Rogério Stein

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

Medidas Emergenciais

Pensando em você
Entendemos que este cenário de incertezas que 

estamos vivendo gera insegurança e preocupação, de 
como será o amanhã, o próximo mês ou nosso dia a 
dia após este período. Não temos todas as respostas, 
mas estamos juntos para resolver cada um dos 
problemas conforme a realidade de cada cooperado. 

Pensando em preservar a vida dos cooperados e 
comunidades, definimos algumas medidas.

Estamos, a todo momento, buscando ações para 
apoiar os cooperados! A medida em que essas forem 
implantadas, estarão disponíveis em nossos canais 
digitais: site (credicomin.coop.br) e aplicativo.

Produtos e serviços

Novas Linhas e Alterações de Linhas
• Linha Conte com a Credicomin: através 

desta linha os cooperados PJ e PF têm 
a possibilidade de pagar as próximas 3 
parcelas de seus contratos em até 12x, com 
uma carência de até 90 dias, com taxas de 
1,69% a.m. e 1,99% a.m.;

• Linha Coopera 2020: linhas para associados 
CDL, ACIL e AMPE, taxas de 1,19% a.m., 
carência de 90 dias, prazo 36 meses;

• A carência do Microcrédito foi ampliada, de 
60 para 90 dias.

Cartões Ailos
• Prorrogamos a validade dos plásticos dos 

cartões Ailos que venceriam em março, 
abril, maio e junho para 31/07/2020.

Seguros de vida
• As seguradoras parceiras Icatu, Previsul, Chubb 

e Mongeral (seguradora para a cobertura de 
risco da Previdência), em caráter de exceção, 
concederão cobertura securitária em caso de 
morte causada pelo Covid-19.

Prorrogação de parcelas de empréstimos
• A Cooperativa sempre esteve próxima de você. 

Nesse momento desafiador não seria diferente. 
Sabemos que você pode precisar de mais 
tempo no pagamento dos seus empréstimos. 
Por isso, agora é possível postergar o 
pagamento das parcelas para o final do seu 
contrato. Os cooperados com parcelas em dia 
podem prorrogar até 3 meses. Conte conosco! 
Busque nossos canais de autoatendimento ou 
diretamente o seu Posto de Atendimento.

Postos de Atendimento

Cooperando ao seu lado
Com o compromisso de levar mais acessibilidade, benefícios e 

proporcionar melhores condições de atendimento aos cooperados, a 
Credicomin inaugurou, no dia 16 de março, um Posto de Atendimento na 
Av. Santa Catarina, 458, Bairro Triângulo, em Lages. Com uma estrutura 
moderna para melhor receber os cooperados, relacionamento próximo 
e foco na comunidade local, a unidade oferece, além de soluções 
financeiras, benefícios para o crescimento pessoal dos cooperados e de 
todos que estão ao seu redor. Assim, crescemos de forma sustentável 
e levamos inclusão financeira para a região.

Divulgação

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

Rendimentos das Aplicações Maio 2020 (em % do CDI)

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

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

*CDI - Certificado de Depósito Interbancário: 
Fonte: CETIP (www.cetip.com.br)

Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio.

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

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
Acima de R$ 500.000,00

99%
101%

103%
105%
107%
109%

102%
104%

106%
108%
110%
112%

105%
107%

109%
111%
113%
115%

Mês 181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

Aplicação Pós-Fixada

POUP

93%
94%

95%
96%
97%
98%

30 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

Aplicações Pré-Fixadas
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%

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada.
Indicador de referência: CDI*

Aplicação Programada
Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%

*Importante: lembramos que o prazo para realização da prova de vida do INSS foi prorrogado por 
120 dias. Sendo assim, não serão bloqueados pelo INSS os benefícios daqueles que não realizarem prova 
de vida nas competências de 03/2020 a 06/2020 (pagamentos de 25/03 a 07/07).
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Dia das Mães

Somos mães em 
todas situações

Seja nos momentos com ou sem coronavírus, você é mãe e a rotina 
continua, conciliando os desafios da maternidade com a profissional. Este 
momento difícil vai passar, mas nossa força materna ficará para sempre. 
Seremos mães por toda a vida. Curamos doenças com beijos, machucados 
com abraços e corações partidos com carinho e afago. Somos mães e temos, além 
de mãos mágicas, braços de acolher o mundo. Um mundo de sentimentos que se 
instalam em tempos tão difíceis. Temos força para continuar trabalhando e educando 
os filhos para fazerem a diferença e cooperar para construir um mundo melhor para 
eles. A Credicomin parabeniza todas as mães, colaboradoras e cooperadas, pelo seu dia!

facebook.com/credicomin linkedin.com/company/credicomintwitter.com/credicomin

Covid-19

Previna-se
Por meio do Decreto 17.970 do município, desde o dia 20 de abril é obrigatório o uso 

de máscaras em Lages para evitar o contágio pelo coronavírus. Mas não se esqueça: 
além do uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social continuam 
sendo fundamentais na prevenção do coronavírus. Saia apenas se for necessário!

Dia de cooperar é todo dia

Juntos, transformamos vidas
Fazemos parte da economia colaborativa que transforma a vida de 

todos que estão ao nosso redor, por isso, nesse período desafiador, 
seguimos contribuindo com a comunidade e apoiando as instituições. 
No período de celebração da Páscoa, realizamos a doação de 100 kits de 
doces e chocolates para crianças que estão em vulnerabilidade social, 
além da doação de itens de limpeza e higiene para diversas famílias.

Uma outra ação especial realizada foi a confecção e doação de mais de 
500 máscaras de TNT para a comunidade. Iniciativas como essas enfatizam 
a importância da atuação e proximidade com às necessidades dos nossos 
cooperados e comunidades que estão no nosso entorno. Cooperar está 
na nossa essência. Juntos somos mais fortes e fazemos a diferença!

Fotos Divulgação

Banco de Imagens

Fotos D
ivulgação
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