INFORMATIVO nº 3
Maio/Junho 2018
Filiada à

www.credicomin.coop.br

A sua participação nos faz crescer
A Assembleia Geral Ordinária da Credicomin, realizada em março, reuniu
mais de 800 cooperados e decidiu sobre assuntos importantes para
o crescimento e a solidez da Cooperativa. Com as presenças nas PréAssembleias, os eventos assembleares somaram 1.209 participações este
ano. Agradecemos as presenças e parabenizamos os cooperados pelo
envolvimento que tanto nos fortalece e nos faz crescer.

Eu participei

O espaço da Assembleia Geral Ordinária
estava lotado e isso prova que os
cooperados valorizam os diferenciais da
Cooperativa, como o bom atendimento e
os serviços mais acessíveis.
Osmarino dos Santos, PA Centro

Sou cooperado há quase um ano e
essa foi minha primeira Assembleia.
Achei interessante a apresentação dos
resultados e das metas. E ainda fui
presenteado com um celular.
Rolidey Oliveira, PA Bairro Coral

Saiba quanto você
economizou em 2017
O Resultado Econômico-Social da Credicomin foi de R$ 8,179
milhões em 2017, o que equivale à média de R$ 1.168,92 por
cooperado. Esse resultado está relacionado à economia obtida
pelos cooperados que fizeram suas operações financeiras na
Cooperativa, comparativamente aos custos praticados por
outras instituições. Para saber mais sobre a sua economia
individual, consulte o Posto de Atendimento.

A apresentação dos resultados foi clara
e dinâmica. Fiquei emocionado ao saber
quanto a Cooperativa evoluiu e dos
benefícios que ela gerou à cidade nesses
10 anos de atuação.
Vitor Nikiforck, PA Uniplac

A ECONOMIA DE R$ 8,179 MILHÕES
EQUIVALE A
APROXIMADAMENTE:

54 casas
233 carros
Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores:
Casas - R$ 150.000,00 / Carros - R$ 35.000,00

Tem sempre um jeito mais
fácil de fazer as coisas
A Conta Online da Credicomin está passando por uma reformulação,
para ficar do jeitinho que os cooperados precisam: mais fácil
de usar e com novas funcionalidades, para você ganhar tempo e
comodidade. Confira algumas novidades que em breve estarão
disponíveis para você:
•
•
•
•

Nova tela inicial com resumo da conta;
Calendário de transações;
Operações favoritas na tela inicial;
Botões para ocultar dados confidenciais.

Acesso ao CECRED Mobile
com um toque
Outro avanço que a Credicomin traz aos cooperados é a leitura de impressão digital
para acesso à conta no aplicativo CECRED Mobile. A funcionalidade está disponível
para aparelhos celulares que tenham essa tecnologia. Assim você cadastra sua
digital uma vez e, nos próximos acessos, não precisa mais digitar senha e frase
de segurança para entrar na conta. A senha numérica e as letras de segurança
continuam sendo solicitadas para finalizar as operações.

Rendimentos das Aplicações

Números da Cooperativa

Abril/2018 (em % do CDI)

Sujeitos à dedução de Imposto de Renda

RDC PÓS
(%CDI)

(%CDI)

(%CDI)

(%CDI)

(%CDI)

Principais números até Março/2018 (em R$ mil):
R$ 9.517
Operações de crédito R$ 20.308 Patrimônio líquido
R$ 9.533 Total do ativo
R$ 54.877
Depósitos à vista
R$ 33.751 Resultado do exercício R$ 157
Depósitos a prazo

94%
95%

95%
96%

97%
98%

99%
100%

101%
102%

*Confira o balancete completo no Posto de Atendimento ou no site: www.credicomin.coop.br

POUP
Valor
Até 29.999,99
De 30 mil até R$ 49.999,99

INVEST
Valor
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 200 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de 750 mil
Acima de R$ 1 milhão
Acima de R$ 2 milhões

Faixa de Valor
Taxa Contratada

30 dias
(%CDI)
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30 dias
(%CDI)
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60 dias 90 dias 181 dias 361 dias 721 dias

181 dias 361 dias 721 dias
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(%CDI)

96%
97%
98%
99%
100%
101%
102%

(%CDI)

(%CDI)

97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%

99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%

(%CDI)
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Acima de R$ 10,00
94% do CDI
As aplicações da CREDICOMIN são garantidas pelo
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

(%CDI)
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Onde encontrar
Sede e PA 1: Rua Quintino Bocaiuva, 28,
Centro (49) 3225-1200
PA 2: Avenida Dom Pedro II, 889,
São Cristóvão (49) 3223-7256
PA 3: Avenida Luís de Camões, 1155,
Bairro Coral (49) 3224-2556
PA 4: Centro de Convivência da UNIPLAC Avenida Marechal Castelo Branco, 170,
Bairro Universitário (49) 3225-6481

O QUE

aprender
HOJE?
VOCÊ QUER

A plataforma de ensino a distância (PROGRID EaD)
da Credicomin oferece mais de 50 cursos, vídeos e
palestras, totalmente online e gratuitos, sobre vários
temas e para todas as idades. Significa que você pode
acessar os conteúdos de casa, do trabalho ou de onde
desejar por meio de seu computador pessoal. Faça seu
cadastro e participe para ficar bem informado.
CONTEÚDOS DO PROGRID EAD:
• Educação financeira
• Finanças para crianças
• Crescimento profissional
• Inglês
• Empreendedorismo
• Qualidade de vida
• Responsabilidade socioambiental
• Cooperativismo

Para mais informações sobre cadastro e inscrição no curso

desejado, acesse www.progrid.coop.br

Uma forma planejada de realizar
seus sonhos
O CECRED Consórcios é o jeito mais fácil de você planejar as novas
conquistas da sua vida. Na Credicomin, você escolhe entre várias
modalidades, valores e prazos, pagando parcelas mensais que cabem no
seu bolso. Ao ser contemplado, poderá adquirir à vista o produto ou serviço
desejado, ganhando vantagens na negociação com o fornecedor que
preferir. Entre em contato e conheça as opções de consórcios para realizar
seus sonhos.
TUDO FICA MAIS FÁCIL COM O CECRED CONSÓRCIOS:

Garantia de uma administradora consolidada e fiscalizada pelo Banco Central;
Taxas de administração inferiores à taxa média do mercado;
Parcelamento em até 180 meses, em débito automático;
Contemplações mensais por lance ou por sorteio.

Acesse www.credicomin.coop.br/para-voce/consorcios para conferir todas as modalidades e fazer uma simulação
de consórcio para o que você desejar.

Credicomin presente no “Cidadão do Bem”
O Projeto “Cidadão do Bem”, realizado pelo SESC em 12 cidades catarinenses,
contou com a participação da Credicomin na edição de Lages. Em seu estande, a
Cooperativa distribuiu materiais informativos dos produtos e serviços financeiros
que oferece, deu dicas de Educação Financeira e divulgou o PROGRID. Foram
atendidas mais de 370 pessoas nesta ação. O “Cidadão do Bem” é uma ação
social que leva serviços básicos e gratuitos às comunidades, incluindo confecção
de documentos, orientações sobre assuntos jurídicos, financeiros, de saúde, bemestar e segurança, recreação infantil, entre outros.

O cartão que tem o seu jeito de viver
Quem escolhe os cartões da Cooperativa tem mais facilidade para pagar as contas no
crédito ou no débito. Aceito em uma infinidade de estabelecimentos em todo o mundo, os
cartões CECRED contam com a praticidade do pagamento no débito e a comodidade do
aplicativo CECRED Cartões para acompanhar suas movimentações. Tem ainda o Programa
de Recompensas Ganhe Pontos: quanto mais você usa, mais você ganha.

Outras vantagens dos Cartões CECRED:
Desconto progressivo na anuidade;
Limites diferenciados para compras parceladas ou à vista;
Atendimento 24 horas com o Global Service (MasterCard);
Saques e consultas nos caixas da Rede Banco24Horas e da Rede Interligada;
Saques, pagamentos, transferências e consultas nos caixas eletrônicos
do Sistema CECRED;
Programa MasterCard Surpreenda (www.surpreenda.naotempreco.com.br)
Para mais informações, consulte a equipe de atendimento da Credicomin ou acesse www.cecredcartoes.coop.br.

encontro

AGENDA PROGRID
COMO COMPLEMENTAR SUA RENDA COM
CRÉDITO CONSCIENTE
PA 4 (Uniplac): terça-feira, 15 de maio, às 19h,
local a deﬁnir
NOÇÕES SOBRE O COOPERATIVISMO
PA 1 (Centro): quarta-feira, 23 de maio, às 19h,
no Auditório do Centro de Ciências Jurídicas da
Uniplac
VENDER MAIS COM MENOS
PA 1 (Centro): quinta-feira, 21 de junho,
às 19h, no Auditório da CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas)

palestras

COMO AUMENTAR SEUS LUCROS

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

PA 2 (Dom Bosco): terça-feira, 26 de junho,
às 19h, na Igreja Nossa Senhora das Graças

PA 3 (Bairro Coral): terça-feira, 19 de junho,
às 19h, no Auditório da Uniasselvi (Garden
Shopping)

ENCONTRO DE BOAS-VINDAS
PA 2 (Dom Pedro): terça-feira, 22 de maio,
às 19h, na Igreja Nossa Senhora das Graças
PA 1 (Centro): quinta-feira, 24 de maio,
às 19h, na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
PA 4 (Uniplac): quinta-feira, 7 de junho,
às 19h, local a deﬁnir

Para mais informações, acesse: www.credicomin.coop.br
Conecte-se com a Credicomin

Facebook.com/credicomin

Twitter.com/credicomin

LinkedIn.com/company/credicomin

