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Esse é somente um dos benefícios que você tem ao fazer parte de uma cooperativa: o Resultado 
Econômico Social. Mas você sabe o que é e como chegamos nessa conta? Nós somamos o valor que 
cada cooperado economizou entre tarifas e juros, e quanto recebeu em rendimentos dos 
investimentos que fez com a sua cooperativa, em comparação a outras instituições financeiras. 

OO resultado é somado aos juros sobre o capital e à distribuição das sobras. No fim, o valor final é o 
que representa o Resultado Econômico Social. Aqui na Credicomin, cada cooperado economizou em 
média mais de R$ 1.244,69 ao escolher usar os produtos e serviços da cooperativa. Esse valor faz 
parte dos mais de R$ 23 milhões que representa o Resultado Econômico Social de 2021. 

E somando o valor da Credicomin a todas as cooperativas do Sistema Ailos, temos um montante 
expressivo de R$ 2 bilhões economizados no ano passado. Juntos fazemos acontecer!  

*Para os comparativos de Tarifas e Taxa de Juros no Crédito, são considerados as porcentagens aplicadas nos principais bancos brasileiros 
(Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Santander). Para o cálculo da Taxa de Juros no Cartão de Crédito é considerada a média 
anual cobrada pelos Bancos, conforme dados extraídos do Banco Central.  Para os comparativos na Captação utilizamos a média de mercado 
disponibilizada pelo Banco Central, que leva em consideração a média total de todas as instituições financeiras. 

Juntos, deixamos 
de gastar mais de 
R$ 23 milhões em 2021

http://www.credicomin.coop.br


Anote na agenda: 
Assembleia Geral Ordinária está chegando

As pré-assembleias já começaram e no dia 22 de março teremos a Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
e para você cooperado, o acesso este ano está muito mais fácil. Você poderá acessar direto na conta 
online ou no APP conforme imagens, ou ainda acessar o site: https://assembleias.ailos.coop.br. 

Não perca a chance de ficar por 
dentro de todos os resultados da 
Credicomin em 2021 e os planos 
para este ano de 2022. 

Lembre-se, na cooperativa você 
também é dono, portanto, parte 
importante na tomada de decisões.

Veja onde acessar
 pelo site e pelo app

Fique atento: novo limite noturno 
para pagamentos de boletos e transferências

Desde o final de 2021, os pagamentos de boletos e transferências entre pessoas físicas realizados 
entre 20h e 6h passaram a ter um limite de R$ 1.000,00. A mudança ocorreu devido a resolução 142 do 
Banco Central para prevenir fraudes e trazer mais segurança para os usuários. 

Cooperativas Ailos agora 
possuem SAC em Libras 

Buscando atender da melhor forma os cooperados 
surdos e com deficiência auditiva, as cooperativas Ailos 
também possuem, a partir de agora, o Atendimento em 
Libras por meio do Serviço de Atendimento ao 
Cooperado (SAC). Dessa forma, os profissionais 
intérpretes, que são fluentes na Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), conseguirão auxiliar os cooperados com 
suas necessidades. suas necessidades. 

O atendimento remoto será feito através de chamada 
de vídeo, acessando o próprio site da cooperativa. Caso 
o atendimento seja no posto de atendimento, também 
haverá um intérprete. Para acessar o sistema de 
atendimento, basta entrar no site e ir até o final da 
página, onde tem o ícone “Fale Conosco”, e clicar no 
botão “Atendimento em Libras”. O cooperado será 
direcionandodirecionando a uma nova aba com todas as 
informações necessárias para iniciar o atendimento. 

Felipe Fernandes é surdo e teve a 
experiência de utilizar o SAC em Libras 
para tirar suas dúvidas. “Fiquei satisfeito 
pela informação por poder tirar as 
dúvidas sobre as contas. Fico aliviado 
com a ajuda”, diz Felipe

Felipe Fernandes
cooperado
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Onde encontrar 
Sede - Sagrado Coração de Jesus
Rua Humberto de Campos, 909 - Lages

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

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

PA 03 - Seara do Bem
Av. Luís de Camões, 1155 - Lages 
(49) 3224-2556

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

PA 06 - Otacílio Costa
Rua São José, 118 - Otacílio Costa 
(49) 3275-0072

PA 07 – CaçadorPA 07 – Caçador
Av. Barão do Rio Branco, 626 - Caçador 
(49) 3563-1649

 
Seja Cooperado 

Desde o final de 2021, os pagamentos de boletos e transferências entre pessoas físicas 
realizados Quer fazer parte do cooperativismo? Você pode ir até um posto de 
atendimento ou também fazer todo o processo on-line, no conforto de sua casa. Basta 
acessar o site www.credicomin.coop.br e clicar no link “Seja cooperado”. Siga os passos e 
envie a mensagem que logo a cooperativa entrará em contato. Banco Central para 
prevenir fraudes e trazer mais segurança para os usuários. 

Espaço do cooperado

Sou cooperada desde 2013, e com as orientações da 
cooperativa, abri uma conta pessoa jurídica e consegui  adquirir 
o maquinário que a gente tanto sonhava em comprar, uma 
impressora para fazer sublimação total de camisetas. 

ParaPara mim,  a Credicomin tem uma grande participação no 
sucesso da nossa empresa, porque mesmo quando era pessoa 
física, eu consegui muito apoio e crédito para continuar fazendo 
melhorias e por isso eu agradeço muito; porque a Credicomin 
sempre acreditou no nosso potencial. 

LáLá na cooperativa nós somos tratados como pessoas de 
verdade, e não apenas como um cliente a mais; os 
colaboradores tem um olhar diferenciado para nós, um 
atendimento humanizado, e isso faz toda a diferença!

Cristina Eger
 Cooperada

Informativo: Textos: Elaíse Cidral Jornalista responsável: Ricardo Ruas Produção e edição: Oficina das Palavras (www.grupoodp.com.br) 
Diagramação: Caza Comunicação (www.caza.com.br) 
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credicomin.coop.br
SAC: 0800 647 2200

Acesse o App Ailos:

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

FÁCIL FUTURO
30 Dias
92%
93%

181 Dias
98%
99%

361 Dias
100%
101%

721 Dias
102%
103%

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

INVEST
Valor
De R$ 50.000,00 até R$ 99.999,99
De R$ 100.000,00 até R$ 499.999,99
De R$ 500.000,00 até R$ 999.999,99
Acima de R$ 1.000.000,00 
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. 

FÁCIL FUTURO
30 Dias
94%
96%
98%
100%

181 Dias
100%
102%
104%
106%

361 Dias
103%
106%
107%
109%

721 Dias
106%
108%
110%
112%

1080 Dias
105%
106%

1080 Dias
109%
111%
113%
115%

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

TAXA CONTRATADA
94%
95%
96%
97%
98%

APLICAÇÃO PROGRAMADA
VALOR
A partir de R$ 10,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de 
referência: CDI*

TAXA CONTRATADA
92%

TABELA REGRESSIVA DO 
IMPOSTO DE RENDA:
Até 180 dias
De 181 a 360 dias
De 361 a 720 dias
Acima de 721 dias
OBS: Retenção sobre rendimentos.

22,50%
20,00%
17,50%
15,00%

APLICAÇÃO IPCA+
Consulte a tabela de rentabilidades no site 
credicomin.coop.br, Investimentos Financeiros

*CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro: Fonte: B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 
Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio.

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

Rendimento das aplicações | Fevereiro de 2022 (em % do CDI)
Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:
Sujeito à dedução de imposto de renda.

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens

NÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

208.545
1.555
69.504
135.294
1.261
931

7.8377.837
5.518
4.309
14

(2.004)

216.382

ATIVO (Mil R$)

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos 
Depósitos à Vista 
Depósitos a Prazo 
Obrigações por Empréstimos e Repasses 
Outras Obrigações

PATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 
Reservas de Sobras 
Sobras ou Perdas Acumuladas
Sobras ou Perdas do Ano

Total do PASSIVO

185.843
156.934
33.155
123.779
24.805
4.104

30.53930.539
23.478
5.116
1.007
938

216.382

PASSIVO (Mil R$)

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 DuvidosaProvisão 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 OperacionaisOutras Despesas Operacionais

RESULTADO DO EXERCÍCIO

5.662
4.506
1.156

(3.095)
(2.028)
(378)
(689)(689)

2.567

(1.629)
718
136
(972)
(1.183)
(328)(328)

938Diretor Executivo / Administrativo: Rogério Stein
Contador(a): Adriana Schmitz Imme - CRC-SC 038350/O-3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (Mil R$)

Balancete mensal - 28/02/2022

ENTENDA O BALANCETE

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Nesta conta está a evidência do resultado líquido, demonstrada mediante o confronto das 
receitas e despesas. Na Cooperativa, os valores desta conta contábil são a base para o cálculo 
de distribuição das sobras aos cooperados.

Saiba como declarar o Imposto de Renda

Chegou novamente a época de declarar o Imposto de Renda. Lembre-se de 
informar todos os rendimentos ou ganhos tributáveis, isentos, recebidos do 
exterior, não tributáveis e de tributação exclusiva. No momento em que for 
fazer a declaração, você pode optar pelo regime de tributação por deduções 
legais – que é a declaração completa – ou por desconto simplificado 
(declaração simples). No Progrid EAD temos curso gratuito para tirar todas 
as suas dúvidas e ajudar na declaração do Imposto de Renda.
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https://www.facebook.com/Credicomin
https://twitter.com/credicomin
https://www.linkedin.com/company/credicomin/
https://www.youtube.com/c/SistemaAilos
https://www.instagram.com/somoscentralailos/

