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Em 2020, a Credicomin esteve ao seu lado, 
cooperando com a realização dos seus sonhos. 
Foi muito importante também contar com a sua 
participação e envolvimento nessa jornada em um 
ano tão desafiador, no qual foi preciso se reinventar, 
inovar e se superar. Atitudes ao longo de 2020 

espalharam o espírito cooperativista e fortaleceram 
o desenvolvimento social e econômico da nossa 
comunidade. A Credicomin agradece a cada um 
de seus cooperados por compartilharem o melhor 
de si neste ano e um 2021 cheio de oportunidades, 
esperança e realizações.

SEMPRE AO SEU LADO

Fotos Divulgação



Se você recebeu ou irá receber a primeira parcela do 13° salário, uma dica é aplicá-lo na 
Credicomin e fazê-lo render. A Cooperativa oferece opções de aplicação com rendimentos 
acima da média de mercado, garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 
(FGCoop) e o benefício do retorno das sobras proporcionalmente aos 
juros obtidos, além da segurança de aplicar seus 
recursos com quem confia. Comece a poupar 
agora para conquistar a estabilidade financeira 
e realizar grandes objetivos no futuro.

Promoção

Entenda o balancete

Máquina de Prêmios Sipag 
Agora você tem mais motivos para vender com a 

sua Sipag. A cada R$ 200,00 em vendas na maquininha 
Sipag, o cooperado recebe um cupom para concorrer 
a duas motos por semana e um carro por mês, até 
dezembro. Isso mesmo! São 36 motos e 4 carros. 
Então, quanto mais vender, mais cupons recebe 
para concorrer. Saiba mais informações no site 
www.sipag.com.br/maquinadepremios. Boa sorte!

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 31/10/2020

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

110.975
989

50.005
58.937

733
311

4.868
3.291
2.965

14
(1.402)

115.843

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

9.994
8.867
1.127

(2.688)
(1.445)

(140)
(1.103)

7.306
(4.844)

2.561
707

(3.820)
(3.384)

(908)
2.462

(5)
2.457

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 do Ano
Total do Passivo

97.269
91.630
25.965
65.666

3.512
2.126

18.574
14.497

1.620
2.457

115.843

Esta conta registra os valores depositados pelo cooperado na 
Cooperativa. Podem ser depósitos à vista (conta-corrente) ou 
depósitos a prazo (aplicações com rendimento).

O que são DEPÓSITOS?

Diretor Executivo
Rogério Stein

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

PIX

Instantâneo, digital e seguro
Imagina você fazer uma transferência informando apenas o número 

do celular da pessoa a quem irá transferir o dinheiro e ele caindo na conta 
em até 10 segundos de forma gratuita para Pessoa Física. Com o PIX é 
assim, você envia e recebe pagamentos em instantes com segurança e 
praticidade. Esse é o novo meio de pagamentos e transferências do Banco 
Central, disponível no Aplicativo Ailos. 

Para iniciar as transações via PIX, é necessário fazer um cadastro 
rápido, disponível desde outubro, e o pagamento funciona de três formas: 
leitura de QR Code, preenchimento de chave de endereço ou digitando 
os dados normalmente como em uma transferência normal. Você pode 
cadastrar mais de uma chave (CPF/CNPJ, e-mail, celular ou chave aleatória) 
e utilizá-las conforme sua necessidade. Essa é uma forma de receber um 
PIX sem compartilhar nenhum dado pessoal ao pagador. Traga a sua 
chave PIX para a Credicomin e promova a economia colaborativa.

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

Rendimentos das Aplicações Novembro 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%

Banco de Im
agens

Divulgação

- Transferências eletrônicas e pagamentos em até 10 segundos, para todas as instituições financeiras;

- Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e em todos os dias do ano;

- Gratuito para Pessoa Física, sem taxas de transferência;

- As transferências podem ser feitas por QR Code, gerado pelo app, ou informando uma chave de endereçamento;

- O processo de cadastramento de chaves já está disponível no App Ailos.

Dica

Faça seu dinheiro render mais

Esse fundo é uma garantia de que você, cooperado, está protegido. Isso porque, quando você faz uma 
aplicação financeira na Credicomin, o seu dinheiro está garantido em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

Vantagens

Você sabe o que é o FGCoop?

2 3



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

Solução para o seu negócio

Mantenha o seu sonho 
de portas abertas

Estamos sempre ao lado dos nossos cooperados fazendo a diferença na vida de 
cada um. Por isso, nesta reta final de 2020, abrimos as portas ao micro e pequeno 
empreendedor com linhas de crédito de Capital de Giro com consultoria financeira. 
São condições especiais, mais flexibilidade, além de taxas atrativas. Afinal, estar 
próximo dos nossos cooperados é sempre o melhor negócio.

Novembro Azul

Prevenção e conscientização
O câncer de próstata é o segundo tumor com mais incidência entre os homens, 

só perdendo para o de pele tipo não-melanoma. Por ser uma doença assintomática 
na fase inicial, isto é, que não apresenta sintomas, é muito importante realizar os 
exames de rotina, como o PSA (exame de sangue) e o toque retal, fundamentais 
para o diagnóstico e detecção precoce. Porém, ainda há preconceito aliado ao 
medo da realização do exame de toque, que é indolor e demora, no máximo, 
cinco segundos. A campanha Novembro Azul vem como uma forma de quebrar 
o preconceito e passar informações de como os homens devem agir como forma 
de prevenção, cuidados com a saúde e, principalmente, alertar sobre o câncer de 
próstata, que, se detectado precocemente, aumenta as chances de cura.

Divulgação

Seguro de vida

Fácil e 
descomplicado

Agora, ficou ainda mais fácil contratar 
um seguro de vida. Através do WhatsApp, 
você pode fazer uma simulação do 
seguro de vida simplificado, mas a 
contratação só é finalizada por e-mail. A 
cobertura inicia após o recebimento da 
proposta digitalizada. Tudo fácil, ágil e 
descomplicado, como a vida deve ser!

Como contratar

1. Nas redes sociais, aplicativo e site da 
Cooperativa, o cooperado terá acesso a um 
QR Code para iniciar uma conversa 
via WhatsApp.

2. Na conversa, o cooperado poderá fazer uma 
simulação e, caso deseje, poderá confirmar a 
contratação do Seguro de Vida Simplificado.

3. Após confirmar a contratação pelo 
WhatsApp, o cooperado recebe a proposta 
por e-mail, faz a assinatura pelo DocuSign e 
clica em Concluir.

D
iv

ul
ga

çã
o

4


