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Você tem apoiado o comércio local? Durante a 
pandemia, eles foram os mais afetados economicamente 
e, agora, precisam da nossa ajuda. Para apoiar ainda 
mais nossos cooperados empreendedores para que 
juntos possamos seguir em frente, o Sistema Ailos, 
do qual a Credicomin faz parte com mais outras 
cooperativas, criou o movimento “Negócio local é bom 
negócio para todos”. E como somos fazedores e nossa 
essência é cooperar, fizemos uma parceria com a CDL, 
convidando outros parceiros a participarem e, assim, 
contribuir ainda mais com o desenvolvimento local.

Para facilitar a compra de produtos e a contratação 
de serviços da região, foi lançado, também, uma vitrine 
online que aproxima os negócios dos cooperados 
empreendedores com a comunidade. Se você é 

empreendedor e quer trazer mais visibilidade ao seu 
negócio, ou se você é consumidor e quer comprar do 
comércio da nossa região, conheça o Ailos Aproxima. 
Baixe agora mesmo o App Ailos Aproxima pela Google 
Play ou App Store e no site ailosaproxima.coop.br. Acesse 
e se cadastre através do Google, Facebook ou e-mail. 
Apoie o comércio local, participe desse movimento 
utilizando a plataforma pra comprar o que precisar e 
faça parte de mais uma história de cooperação para 
aproximar a comunidade ao seu redor.

VALORIZE QUEM ESTÁ 
PERTO DE VOCÊ 



Resultado Econômico e Social 

Entenda o balancete

Crescemos juntos
O Resultado Econômico e Social é a economia 

gerada pelas diferenças nas tarifas de serviços e taxas 
de juros abaixo da média de mercado, somadas ao alto 
rendimento das aplicações e às sobras, que retornam para 
os cooperados. Ao realizar suas operações financeiras 
na Credicomin em 2019, os cooperados geraram o 
valor de R$ 9,9 milhões. Aqui na Cooperativa é assim, 
quanto mais você usufrui do que temos a lhe oferecer, 
mais economiza e ajuda sua região a se desenvolver.

Onde Encontrar

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

PA 01 - Centro 
Rua Quintino Bocaiúva, 28 
(49) 3225-1200

PA 02 - Dom Pedro 
Av. Dom Pedro II, 889 
(49) 3223-7256

PA 03 - Seara do Bem 
Av. Luís de Camões, 1.155 
(49) 3224-2556

PA 05 - Triângulo 
Av. Santa Catarina, 458 
(49) 3223-4026

Balancete mensal 30/06/2020

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

98.664
1.079

49.838
46.721

664
362

4.235
2.707
2.797

14
(1.283)

102.899

Receitas da Intermediação Financeira
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira
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 Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado do Exercício

5.890
5.120

770
(1.677)

(975)
(74)

(628)
4.213

(2.734)
1.459

614
(2.311)
(1.978)

(518)
1.479

(5)
1.474

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

86.464
81.330
20.814
60.516

5
3.335
1.794

16.435
13.341

1.306
314

1.474
102.899

As contas do passivo registram a origem dos recursos da empresa 
ou instituição. Essas contas contábeis representam as obrigações da 
empresa com terceiros. No passivo estão contemplados os depósitos 
dos cooperados, impostos a recolher, entre outros.

O que é o PASSIVO?

Diretor Executivo
Rogério Stein

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

Assembleia digital

Participe aí da sua casa
Pensando na saúde e proteção de todos, nossos 

eventos assembleares presenciais foram suspensos. 
Mas, como a gente sabe que eles são a principal 
forma de o cooperado se manter informado e de 
participar ativamente do futuro da Cooperativa, 
fizemos um modelo de Assembleia totalmente 
digital, que será realizada no dia 16 de julho, às 
19h30. Programe-se e participe do conforto da sua 
casa ou de onde você estiver. Vamos fazer acontecer 
e mostrar a força do nosso time!

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

Rendimentos das Aplicações Junho 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%

D
ivulgação

Dia dos Pais

Pai é exemplo
Eles são o Antonio, Diego, Juliano, Leandro, Luis, 

Maycon, Nilton, Rafael, Rodrigo, Rogério... Não 
importa o nome, pai sempre tem um coração moleque 
querendo brincar, uma voz mansinha para acalentar o 
filho e mãos macias para fazer carinho. Pai é exemplo, 
ponto de referência, espelho e porto seguro dos filhos. 
E aí está o desafio de ser pai, dar bons exemplos no 
dia a dia, pois são esses que os filhos levarão para a 
vida adulta. A Credicomin parabeniza todos os pais, 
colaboradores e cooperados, pelo seu dia!
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Empréstimo consignado

Convênio entre Credicomin e Prefeitura
A Credicomin tem uma nova modalidade 

que permite às entidades públicas municipais 
realizar diversas transações de forma simples, 
como pagamentos e recebimentos, e ainda 
tem acesso a aplicações, convênios e serviços, 
como arrecadação, folha de pagamento e 
cobrança bancária. Com isso, no dia 26 de 
junho, o prefeito Antônio Ceron assinou 

convênio com a Credicomin para que os 
servidores municipais de Lages tenham mais 
uma opção de instituição financeira para 
empréstimos consignados (desconto em folha). 
Os servidores interessados deverão solicitar ao 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) 
da Prefeitura a carta margem para poderem 
contratar o empréstimo.
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facebook.com/credicomin linkedin.com/company/credicomintwitter.com/credicomin

Aniversário

Você faz parte 
dessa história

No dia 25 de junho, a Credicomin comemorou 12 anos e 
agradece aos mais de 12 mil cooperados por escolherem a 
Cooperativa como sua instituição financeira. Ao longo desses 
anos, expandimos nossa atuação e crescemos em número 
de ativos e cooperados. Fruto de um trabalho comprometido 
de uma equipe que está sempre pronta para cooperar com 
a concretização dos sonhos dos nossos cooperados. Vamos 
continuar seguindo em frente com credibilidade, solidez e 
ética para contribuir com o crescimento da nossa região. 
Você faz parte da nossa história! Parabéns, Credicomin!

Dia Internacional do Cooperativismo

Nós fazemos acontecer
Para marcar o Dia Internacional das Cooperativas, 

celebrado mundialmente no 1º sábado de julho 
(este ano, dia 4), acontece o Dia de Cooperar (Dia 
C), uma grande corrente do bem realizada em todo 
o Brasil. O objetivo é desenvolver ações sociais 
voluntárias, colocando em prática os valores e os 
princípios cooperativistas. Este dia vem como uma 
oportunidade de fazermos ainda mais pelo próximo. 
Por isso, a Credicomin está sempre realizando ações 
para ajudar a comunidade. Cooperando, superamos 
dificuldades e transformamos o mundo.

• Celebração da Páscoa com a doação 
e 100 kits de doces e chocolates 
para crianças que se encontram em 
vulnerabilidade social, além da doação 
de itens de higiene para famílias.

• Confecção e doação de mais de 200 
máscaras de TNT para a comunidade 
de Morro Grande, de Lages.

• Em parceria com a CDL, doamos mais 
de 700 máscaras e sachês de álcool 
gel para a comunidade.

• Campanha de arrecadação de mais 
de 1.500 fraldas geriátricas, a serem 
doadas para o Lar Menino Deus, 
beneficiando 52 idosos.

• Doação de 250 máscaras para a 
comunidade em parceria com o 
supermercado Martendal, 
nosso cooperado.

• Live sobre Inteligência Emocional, 
com a palestrante Jamille Bittencourt, 
para colaboradores e cooperados, 
realizada no dia 2 de julho.

Conheça algumas de nossas 
ações e venha cooperar conosco!

PROGRID EAD

Compartilhando 
saber e alegria

Conheça o Ailos Conta. O projeto, com 
21 histórias, tem o objetivo de auxiliar 
as escolas neste período desafiador que 
estamos vivendo, além de proporcionar 
momentos de convívio familiar. Todos 
os vídeos estão disponíveis no canal do 
YouTube do Sistema Ailos e na plataforma 
do PROGRID EAD (progrid.coop.br) e 
contam com janela de libras e também com 
Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE).
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