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Vantagens de ser
cooperado da Credicomin

Uma coisa é certa: quem é cooperado da Credicomin tem benefícios exclusivos que não encontra em 
nenhuma outra instituição financeira tradicional. Neste formato, você não é apenas um cliente, mas sim 
um dos donos, ou seja, a Cooperativa também é sua! 

OO atendimento aqui na Credicomin é humanizado. E você ainda encontra taxas de juros reduzidas nas 
linhas de crédito, remuneração em aplicações financeiras vantajosas e preços dos serviços mais 
acessíveis. Nosso principal objetivo é crescer junto com você e por isso, outro grande diferencial é que 
nós somos a única instituição financeira que não cobra tarifas de manutenção de contas, sendo uma 
importante economia para o bolso tanto de pessoas físicas quanto empresas associadas à 
Credicomin. As cooperativas também colaboram com a geração de empregos, com a inclusão 
econômica e social, para uma melhor distribuição de renda e também para o desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades onde estão inseridas.socioeconômico das comunidades onde estão inseridas.

Outra vantagem de ser cooperado é a participação nos resultados. Todo final de exercício são 
definidas as sobras, que são o resultado das arrecadações menos as despesas da cooperativa. Esse 
valor que sobra é repassado entre todos os cooperados respeitando o seu grau de vinculação. Viu 
como são vários os diferenciais que você encontra por aqui? Para ser um cooperado, vá até um posto 
de atendimento da Credicomin, ou baixe o aplicativo do Sistema Ailos no seu celular. Em poucos 
passos você já terá sua conta na Cooperativa. 



Desmistificando o Pix

O Pix é uma facilidade financeira que veio para ficar e, sabendo 
das dúvidas que ainda gera, separamos alguns mitos para te 
ajudar a conhecer melhor essa modalidade:

Com o Pix, TED, DOC e boletos não vão mais existir. 
Mito. Nenhum meio de pagamento será extinto. TED, DOC e boletos ainda têm utilidade para 
empresas ou pessoas físicas, dentro de suas características.  

Chaves do Pix são mais suscetíveis a fraudes. 
Mito. A chave Pix nada mais é que um “apelido” para a sua conta bancária. Não há como fazer nada 
com a informação além de transferir dinheiro para você.

Usar o QR Code é mais seguro do que digitar a chave Pix.Usar o QR Code é mais seguro do que digitar a chave Pix.
Mito. Os códigos QR funcionam como um atalho para a chave Pix. Assim, basta exibir o seu código 
QR no caixa de uma loja, na tela do celular ou em uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. 

Expolages 

Em outubro, entre os dias 10 a 13, a Credicomin estará, juntamente com a CDL, com um estande na 
Expolages, uma dos maiores na exposição do agronegócio. A Cooperativa estará prestigiando o evento e 
pronta para receber os cooperados. Esperamos por você. 

Proteja os seus dados 
e evite golpes!

Você já sabe que a Credicomin conta com atendimento 
presencial, via SAC, por WhatsApp e chat na Conta On-line. 
Para estar sempre conectado conosco e, ao mesmo tempo, 
manter seus dados seguros, é importante ter alguns cuidados.

CasoCaso você não tenha certeza se a pessoa do outro lado da tela é um colaborador da Cooperativa, faça 
contato direto com seu Posto de Atendimento ou o SAC e lembre-se: não enviamos SMS, mensagem de 
WhatsApp ou e-mail solicitando dados pessoais ou da sua conta, como senha e frase secreta. Ainda 
que o contato se identifique como nosso colaborador, não repasse estas informações. Elas também 
não serão solicitadas por meio de ligação telefônica. Fique atento a pedidos suspeitos, a Cooperativa 
não envia links solicitando atualização cadastral ou do App Ailos. 

SeSe precisar de ajuda, conte com a nossa equipe nos Postos de 
Atendimento ou via SAC 0800 647 2200. Juntos, seguimos prezando 
pela sua segurança.

Acesse mais dicas de segurança no QR Code ao lado! 
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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 CostaPA 06 - Otacílio Costa
Rua São José, 118 - Otacílio Costa 
(49) 3275-0072

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

 
Seja Cooperado 

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, envie a mensagem que logo a Cooperativa entrará em contato. 

Espaço do 
cooperado

Desde o início das nossas atividades, 
contamos com o apoio da Credicomin com 
financiamento para compra de 
equipamentos, compra de veículo para 
transporte, dentre outros. 

TrabalhamosTrabalhamos há nove anos com a Sabor 
Especial Confeitaria na cidade de Lages e a 
Cooperativa faz parte dessa linda história. 

Temos muita gratidão por todo serviço 
prestado e excelente atendimento. Juntos 
cooperamos, junto crescemos. 

Venha você também fazer 
parte do grupo de cooperados 
da Credicomin. 

Magdiane 
Moraes Medeiros
Cooperada

Invista em previdência 
privada com a gente!

Pensando em investir em previdência privada? Aqui, na 
Credicomin, nós temos o plano Prevcoop, que é 
formatado em contas individuais. 

Temos uma das menores taxas de administração do 
mercado, de apenas 0,25% ao ano. Segurança, 
flexibilidade, dedução fiscal, rentabilidade diferenciada 
e sucessão patrimonial são grandes diferenciais. 

Converse com um dos Converse com um dos 
nossos atendentes e tire 
todas as suas dúvidas 
sobre previdência 
privada, para 
começar o seu 
investimento. 

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
Participações de Cooperativas
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e BensOutros Valores e Bens

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

268.949
1.950
94.713
7.017

159.172
4.569
1.5281.528

2.080
4.327
14

(2.261)

271.029

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 do Ano

Total do PASSIVO

233.809
196.232
33.777
162.455
31.462
6.115

37.22037.220
27.479
5.116
4.625

271.029

PASSIVO (Mil R$)

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de CréditoProvisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS / 
DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
Outros Ingressos e Receitas Operacionais
Dispêndios e Despesas de Pessoal
Dispêndios e Despesas de Provisões PassivasDispêndios e Despesas de Provisões Passivas
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Provisão Para Imposto de Renda
Provisão Para Contribuição Social

RESULTADO DO EXERCÍCIO

27.781
21.474
6.307

(16.417)
(11.268)
(2.193)
(2.956)(2.956)

11.364

(6.715)
3.258
1.043
(4.198)
(249)
(5.092)(5.092)
(1.477)

(24)
(12)
(12)

4.625

Diretor Executivo / Administrativo: Rogério Stein
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (Mil R$)

Balancete mensal - 31/08/2022

ENTENDA O BALANCETE

DISPONIBILIDADES
Disponibilidades é dinheiro em caixa, em banco ou qualquer recurso que possa ser 
utilizado de imediato.

Cooperativismo em ação

Um dos pilares do cooperativismo é espalhar conhecimento e auxiliar à 
comunidade em que está inserida. Tendo isso em mente, no dia 27 de junho, a 
Credicomin promoveu a palestra Autismo na Visão de um Autista, ministrada por 
Marcos Petry, em Otacílio Costa e contou com mais de 150 participantes.  Ainda 
em julho, dando sequência nas ações do Dia C, o PA 2 fez a doação de 50 novelos 
de lã ao Sesc, finalizando a ação Arte de Doar. E em agosto, foi realizada uma 
Rodada de Negócios na Acil, com a participação de 25 empresas cooperadas que 
puderam expor seus produtos e serviços, fomentando o negócio local. puderam expor seus produtos e serviços, fomentando o negócio local. 
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https://www.facebook.com/credicomin.ailos
https://www.linkedin.com/company/credicomin-ailos
https://twitter.com/credicomin
https://www.instagram.com/somoscentralailos/
https://www.youtube.com/c/sistemaailos

