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POUPAR COMEÇA NA INFÂNCIA
Era uma vez um menino chamado Pepeu. Ele achava
que sabia cuidar muito bem do seu dinheiro, mas,
todos os meses quando ganhava sua mesada, saia logo
gastando tudo. Até que encontrou com o amigo Robinho,
que aplicava sua mesada na Cooperativa e deixava seu
dinheiro render, e a amiga Olívia, que guardou sua
mesada e comprou uma bola. Assim, ele entendeu que
economizar era a melhor maneira pra comprar o que
queria. Essa é a história “Sabendo usar não vai faltar”,
contada pela artista Luciana Ceolin, que faz parte das 21

histórias disponíveis no canal do YouTube do Sistema
Ailos e na plataforma do PROGRID EAD.
A melhor maneira de ensinar as crianças a terem
uma relação saudável com o dinheiro é por meio de
uma educação financeira. Afinal, o aprendizado que
elas têm na infância refletirá na vida adulta. Poupando
hoje, fica mais fácil planejar o futuro. Outubro é o mês
dedicado às crianças, por isso assista aos vídeos com
seus filhos e aprenda, de forma leve e divertida, a
importância de poupar.
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Pepeu está guardando dinheiro em seu cofrinho para poder comprar uma bola de futebol que custa
R$ 50,00. Que tal contar quanto ele já tem e descobrir quanto ainda falta para completar o valor da bola?
Aproveite para colorir o desenho!

ATIVO

Valores em mil (R$)

99.476

Circulante e Realizável a Longo Prazo

1.077

Disponibilidades
Relações Interfinanceiras

49.079

Operações de Crédito

48.458
505

Outros Créditos

357

Outros Valores e Bens
Não Circulante

4.791

Investimentos

3.291

Imobilizado

2.798
14

Intangível

(1.312)

Depreciação/Amortização Acumulada

104.267

Total do Ativo
PASSIVO

Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo

87.417

Depósitos

Sistema Ailos

App Ailos e Seja Ailos

Evoluindo com você

Praticidade e agilidade

A força de uma cooperativa é proporcional ao
engajamento de seus cooperados. Por isso, as 13
cooperativas de crédito integradas ao Sistema Ailos, entre
elas a Credicomin, gera solidez e dá forças para reafirmar
nossos princípios, valores e propósito, sempre mantendo a
essência de fazer a diferença na vida das pessoas. É com o
espírito de transformar o mundo e entregar possibilidades
para que todos tenham acesso à realização de seus sonhos
que o Sistema Ailos atingiu 900 mil cooperados em julho.
Obrigado por você fazer parte da Credicomin!

O app Seja Ailos foi incorporado ao Aplicativo
Ailos, uma forma de simplificar a admissão digital,
e o melhor, fazer o download de apenas um único
aplicativo. Assim, você tem acesso a tudo o que
precisa em um só lugar. Essa novidade traz ainda
mais praticidade e agilidade, pois após a finalização
do processo de admissão e trâmites da abertura de
conta, você poderá fazer transações financeiras já
no próprio Aplicativo Ailos. Legal, né?

Segurança

82.346

Rendimentos das Aplicações

Depósitos à Vista

21.094

Aplicação Pós-Fixada

Depósitos a Prazo

61.252

Obrigações por Empréstimos e Repasses

3.346

Outras Obrigações

1.725

Patrimônio Líquido

16.850

Capital Social

13.474

Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas do Ano

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

30 dias
(%CDI)

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

1.620
1.756

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

Valores em mil (R$)

Aplicações Pré-Fixadas

Operações de Crédito

6.019

Faixa de valor

Despesas da Intermediação Financeira

(1.885)

Operações de Captação no Mercado

(1.109)

Operações de Empréstimos e Repasses

(89)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(687)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

5.010

Outras Receitas / Despesas Operacionais
Receitas de Prestação de Serviços
Outras Receitas Operacionais

(3.248)
1.714
(2.691)

Despesas Administrativas

(2.312)

Outras Despesas Operacionais

(607)

Resultado Operacional

1.762

Diretor Executivo
Rogério Stein

1.756

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

Entenda o balancete
O que é o PASSIVO CIRCULANTE?
A conta do passivo circulante tem a função de registrar as obrigações
que deverão ser pagas no período de até um ano. Na Cooperativa, as
principais contas registram os valores de Depósitos de Cooperados,
Depósitos Interfinanceiros, Obrigações por Empréstimos e Repasses,
além de Outras Obrigações.
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105%
107%

InvestFuturo
103%
105%
107%
109%

Atenção nas compras online

106%
108%
110%
112%

109%
111%
113%
115%

Novidade

Depósito de
cheques agora
no app Ailos

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

Aplicação Programada

Taxa contratada
94%
95%
96%
97%
98%

Faixa de valor

Taxa contratada

A partir de R$ 10,00

94%

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada.
Indicador de referência: CDI*

Onde Encontrar

O isolamento causado pelo coronavírus, aliado à
praticidade do dia a dia, fez com que as compras online
aumentassem. Mas é preciso ficar atento em sites falsos
para não cair em nenhuma cilada, principalmente quando
informamos os dados do cartão de crédito. Para sua maior
segurança, a Cooperativa oferece agora o Cartão Virtual, uma
forma rápida e prática de realizar suas compras na internet.
Ele pode ser gerado através do seu app Ailos Cartões para
uso em uma única compra ou para uso recorrente.

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

Confira algumas dicas para
suas compras na internet

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

- Desconfie de ofertas milagrosas.
- Observe se o site é confiável e se possui sistema de
segurança para garantir suas transações.
- Confira os canais de atendimento.
- Cuidado ao informar seus dados.
- Não clique em links suspeitos.
- Mantenha seu antivírus atualizado.
- Compre apenas por meio dos seus dispositivos.
- Não salve seus dados da Cooperativa no site.
- Leia tudo antes de comprar.

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.

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

(6)

Resultado Não Operacional

102%
104%

99%
101%

648

Despesas de Pessoal

Resultado do Exercício

95%
96%
97%
98%

721 dias
(%CDI)

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

6.895
876

93%
94%

361 dias
(%CDI)

PoupFuturo

InvestFácil

Receitas da Intermediação Financeira
Resultado de Operações com Centralização Financeira

181 dias
(%CDI)

PoupFácil

INVEST

104.267

Total do Passivo

Julho 2020 (em % do CDI)

Divulgação

Banco de Imagens

Balancete mensal 31/07/2020

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

Estamos sempre em busca de
oferecer mais praticidade e agilidade
no dia a dia dos nossos cooperados.
Por isso, agora você consegue fazer
depósito de cheques no seu app Ailos. Já
no primeiro acesso, você conta com um
tutorial rápido para entender o processo.
E se ficar com alguma dúvida, estamos à
disposição no nosso SAC 0800-647-2200.

Como funciona
- No app Ailos, realize a captura da
imagem da frente e do verso do
cheque e digite o seu valor.
- O app fará a captura do CMC7
reconhecendo as principais
informações do cheque. Caso a
câmera não consiga reconhecer
o CMC7 corretamente, você
terá a opção de editar o
código manualmente.
- Poderá acompanhar o status do
depósito através do app e, caso o
cheque seja devolvido, deverá se
dirigir até o Posto de Atendimento
para realizar o carimbo no cheque.
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PROGRID EAD

Saiba a diferença
entre cooperativa
e banco

Divulgação

Fique por dentro

Você sabe qual é a diferença entre
uma cooperativa de crédito e um banco
convencional? O banco é formado por uma
sociedade capital e visa lucro para seus
sócios. Já uma cooperativa de crédito é uma
associação de pessoas, sem fins lucrativos,
que divide os resultados entre todos os
seus cooperados. Assim como os bancos, as
cooperativas de crédito são regulamentadas
pelo
Conselho
Monetário
Nacional,
acompanhadas e fiscalizadas pelo Banco
Central do Brasil. Além disso, aderindo aos
serviços de uma cooperativa você tem taxas
mais baixas e ainda conta com um Fundo
Garantidor de Crédito, que protege os
cooperados nos casos de eventualidades.
Fazer parte da Credicomin é fazer parte do
movimento da economia colaborativa.

Conhecendo
a Credicomin
Agora você tem mais uma alternativa para
conhecer a trajetória e soluções de serviços
e produtos que a Credicomin oferece. Além
disso, vai entender o modelo de negócio
cooperativista, o qual faz parte, e descobrir
como a Cooperativa pode atender suas
necessidades financeiras, empreendedoras,
profissionais e bem-estar. É só acessar a
plataforma do PROGRID (progrid.coop.br) e
assistir ao curso “Conhecendo a Credicomin”.
Inscreva-se e aproveite! Você pode navegar
pelos conteúdos e assistir na ordem
que preferir.

Outubro Rosa

Prevenção e conscientização
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twitter.com/credicomin

lga

facebook.com/credicomin

vu
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Outubro é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama.
A campanha Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar
a população e incentivar a realização de exames preventivos
para detectar a doença precocemente. Em Lages, é na Unidade
Básica de Saúde (UBS) que são realizadas as consultas e, a
partir de qualquer suspeita de câncer de mama ou colo do
útero, a mulher é encaminhada para o Centro de Estudos e
Assistência à Saúde da Mulher (Ceasm). Com atendimento
agilizado, Lages se tornou referência em Santa Catarina, pois
a paciente é encaminhada, muitas vezes, em um prazo de
15 dias para o tratamento no Centro Oncológico do Hospital e
Maternidade Tereza Ramos.

linkedin.com/company/credicomin

