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Creder disponibiliza bolsa de estudos aos cooperados

E m sintonia com os princípios cooperativistas, a 
Creder oferece aos cooperados, desde março de 

2011, ajuda financeira para cursos profissionalizantes, 
de graduação, tecnólogo e especialização.

O valor concedido para os cursos de graduação é 
de 25% do salário mínimo e para os cursos profissiona-
lizantes é de 20%, com duração máxima de 12 meses.

Para ter acesso ao benefício, o cooperado deve 
preencher um requerimento na Creder e anexar os 
comprovantes de frequência e pagamento do curso.  

A solicitação deve ser feita, mensalmente, até o dia 20, 
e a bolsa é concedida para o mês seguinte. 

Após a inscrição, os pedidos são avaliados pelo Con-
selho Gestor do Fates (Fundo de Assistência Técnica 
Educacional e Social) da Creder, por ordem cronológica 
de cadastro e levando em consideração critérios como 
tempo de associação, salário e movimentação financeira 
com a Cooperativa. O benefício é estendido também 
para cônjuge e dependentes legais (somente para cur-
sos profissionalizantes) com idade mínima de 14 anos. 

A cooperada Raquel Quirino, auxiliar administrativo da Coopeder, também é 
bolsista da Creder. Ela está no 3o período do curso à distância de Administração, 
pelo Centro Universitário UniSEB Interativo. 

“Por ser à distância, o valor da faculdade é bem menor e o auxílio cobre pra-
ticamente 50% da mensalidade, o que faz diferença em meu orçamento. Esse 
benefício demonstra o empenho da Cooperativa em incentivar o crescimento 
profissional e a melhoria de vida dos cooperados”, afirma Raquel.

Ela considera o curso à distância um desafio. “É preciso muita disciplina e foco, 
além de um bom computador e uma boa conexão à internet. Estudo todos os dias 
das 19 às 22 horas e uma vez por semana participo da aula presencial”, revela.

Egler José da Costa, cooperado desde 2002, é formado em Sistema de 
Informação e conta que o benefício está sendo de grande ajuda para seu 
desenvolvimento profissional. “Assim que tive o conhecimento da bolsa 
oferecida pela Creder, fiz minha inscrição. Estou continuando meus estudos, 
fazendo o curso de Tecnólogo de Rede de Computadores, na Faculdade 
Estácio de Sá, graças ao apoio da Cooperativa”, revela.  

Oportunidade de crescimento para os cooperados
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Iniciamos 2012 revendo ações e projetos para sempre 
atender bem nossos cooperados. E ao avaliarmos as 

metas alcançadas, novas foram estabelecidas. 
Em 2011, a Creder conquistou o ganho da ação na 

14a Justiça Federal de Belo Horizonte que, conforme 
a Lei no 70, de 30 de dezembro de 1991, assegura a 
isenção do recolhimento da COFINS pelas sociedades 
cooperativas. Esse ganho interferiu favoravelmente no 
resultado da Creder no exercício de 2011. 

Em função dos bons resultados, a Cooperativa levará 
as sobras para que os cooperados decidam, em Assem-
bleia Geral que será realizada no dia 29 de março, como 
será realizada a distribuição desses recursos. Isso re-
força o verdadeiro papel da instituição, que compartilha 

as sobras com os associados. 
Também buscamos incentivar a formação e capa-

citação de nossos cooperados. Com os recursos do 
Fates (Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social) criamos o benefício das bolsas de estudos para 
cursos de graduação, tecnólogo e especialização, que 
vêm atendendo à demanda de muitos associados e lhes 
viabilizando novas conquistas profissionais.

Para este ano queremos continuar focados na reali-
zação de um trabalho baseado na ajuda mútua, na so-
lidariedade e na promoção de uma economia solidária, 
criando novas oportunidades de crescimento e apoio 
para nossos associados e funcionários.

Diretoria Executiva

editorial

O  Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda. – Delson 
Chaves Campos – no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os associados desta Cooperativa em 

número de 840 (oitocentos e quarenta), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada no dia 29 de março de 2012, e por sua sede não comportar, se realizará, no auditório da clínica Co-

opeder, situado à av. Andradas, no 1.259, bairro Santa Efigênia, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
em primeira convocação às 12:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. 
Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 13:30 
horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total dos associados; persistindo a 
falta de “quorum legal”, a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 14:30 
horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, 
balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
b) Destinação do resultado do exercício de 2011;
c) Uso e aplicação do Fates;
d) Eleição para o Conselho de Administração e Conselho Gestor do Fates;
e) Fixação do valor dos honorários da diretoria e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Conselho Gestor do Fates;
f) Aprovação da política institucional de governança corporativa;
g) Ratificação de compartilhamento e utilização do componente organizacional de ouvidoria único;
h) Outros assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2012.

Delson Chaves Campos
Diretor Presidente

assembleia

Edital de Convocação 2012
Assembleia Geral Ordinária

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.

CNPJ 21.130.869/0001-20 - NIRE 314.00000.381

Conquistas compartilhadas com os associados
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contabilidade

Delson Chaves Campos
Diretor Presidente

Marina Silva Coelho 
Diretora Financeira

Davi Bruske
Contabilista/Contador

CRC-ES 005393/O-9 “S” - MG
CPF: 658.565.977-53

Balanço Patrimonial
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  Em 31/12/2011 e 31/12/2010

A T I V O
Nome da Conta 31/12/2011 31/12/2010

PAssIvo CIrCuLANtE
Outras obrigações

Cobrança/Arrec. de
Trib. e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

PAtrIMôNIo LíquIdo
Capital
De Domiciliados no País
Reservas de Lucros
Sobras ou Perdas 
Acumuladas

totAL do PAssIvo

  667.535,55 
 667.535,55 

 294,39 
 559.512,39 

 7.958,31 
 99.770,46 

2.830.083,13 
 2.264.687,50 
 2.264.687,50 

 353.163,60 

 212.232,03 

 3.497.618,68 

AtIvo CIrCuLANtE 
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras

Centralização Financeira Cooperativas
Operações de Crédito

Operações de Crédito 
Setor Privado
(Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa

Outros Créditos
Rendas a Receber
Diversos
(Prov. Outros Créd. Liquid. Duvidosa

PErMANENtE
Investimentos

Outros investimentos
Imobilizado de uso

Imóveis de uso
Outras imobilizações de uso
(Depreciações acumuladas)

Diferido
Gastos de Organização e Expansão
(Amortização Acumulada)

Intangível
Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada)  

totAL do AtIvo

 889.603,09 
 889.603,09 

 75,07 
 579.193,20 

 5.489,89 
 304.844,93 

 2.681.079,97 
 2.235.830,47 
 2.235.830,47 

 314.981,40 

 130.268,10

 

 3.570.683,06 

  3.119.381,33 
 79.628,13 

 673.882,63 
 673.882,63 

 2.021.865,84 
 2.021.865,84 
 2.086.500,44 

 (64.634,60)
 344.004,73 

 6.245,13 
 340.115,06 
 (2.355,46)

 451.301,73 
 277.244,28 
 277.244,28 
 168.877,45 
 226.629,69 

 37.307,80 
 (95.060,04)

 1.080,00 
 1.800,00 
 (720,00)
 4.100,00 

 12.364,85 
 (8.264,85)

 3.570.683,06 

PASSIVO
31/12/2011 31/12/2010

 3.062.048,18 
 34.350,69 

 1.078.915,78 
 1.078.915,78 
 1.835.851,72 
 1.835.851,72 
 2.120.736,89 
 (284.885,17)

 112.929,99 
 9.008,30 

 114.413,53 
 (10.491,84)
 435.570,50 
 277.244,28 
 277.244,28 
 154.706,22 
 226.629,69 
 35.465,80 

 (107.389,27)
 2.900,00 

 12.364,85 
 (9.464,85)

 720,00 
 1.800,00 

 (1.080,00)
  3.497.618,68 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos 
em 31/12/2011 e 31/12/2010

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  Em r$

1o Semestre 2o Semestre totais 1o Semestre 2o Semestre totais
EXErCíCIo dE 2011 EXErCíCIo dE 2010

Maristania Mendes Santiago
Diretora Administrativa

10 - Receita da Intermediação Financeira
       711 - Operações de Crédito
       715 - Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
15 - despesas da Intermediação Financeira
       812 - Operações de Captação no Mercado
       814 - Operações de Empréstimos e Repasses
       820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
20 - Resultado Bruto da Intermediação Financeira
50 - outras receitas/despesas operacionais
       721 - Receitas de Prestação de Serviços
       822 - Despesas de Pessoal
       824 - Outras Despesas Administrativas
       826 - Despesas Tributárias
       725 - Outras Receitas Operacionais
       832 - Outras Despesas Operacionais
60 - Resultado Operacional
65 - resultado Não operacional
75 - resultado Antes da tributação s/Lucro e Participações
80 - Imposto de Renda e Contribuição Social
90 - Sobras ou Perdas
         (-)Fates - Resultado Atos Não Cooperativos
       Resultado do Ato Cooperativo
         (-)Fates - 5% conforme Estatuto
         (-)Fundo de Reserva - 10% conforme Estatuto
96 - sobras Líquidas à disposição da AGo

 287.743,59 
 287.743,59 

 -   
 (167.476,71)

 -   
 -   

 (167.476,71)
 120.266,88 

 4.197,47 
 -   

 (116.360,46)
 (150.462,19)

 (4.895,91)
 280.442,05 
 (4.526,02)

 124.464,35 
 30.000,00 

 154.464,35 
 (3.902,08)

 150.562,27 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 277.361,90 
 277.361,90 

 -   
 (60.910,24)

 -   
 -   

 (60.910,24)
 216.451,66 

 (205.093,50)
 -   

 (130.320,81)
 (144.521,27)

 (4.189,62)
 76.470,16 
 (2.531,96)
 11.358,16 
 26.043,05 
 37.401,21 
 (1.740,64)
 35.660,57 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 565.105,49 
 565.105,49 

 -   
 (228.386,95)

 -   
 -   

 (228.386,95)
 336.718,54 

 (200.896,03)
 -   

 (246.681,27)
 (294.983,46)

 (9.085,53)
 356.912,21 
 (7.057,98)

 135.822,51 
 56.043,05 

 191.865,56 
 (5.642,72)

 186.222,84 
 (13.166,39)
 173.056,45 

 (8.652,82)
 (17.305,65)
 147.097,98 

 223.109,24 
 223.109,24 

 -   
 836,16 

 -   
 -   

 836,16 
 223.945,40 

 (165.446,35)
 -   

 (111.493,28)
 (128.153,37)

 (2.818,55)
 80.453,58 
 (3.434,73)
 58.499,05 

 (951,22)
 57.547,83 

 -   
 57.547,83 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 260.842,04 
 260.842,04 

 -   
 14.593,26 

 -   
 -   

 14.593,26 
 275.435,30 

 (181.764,69)
 -   

 (112.666,63)
 (148.358,22)

 (3.186,21)
 86.954,22 
 (4.507,85)
 93.670,61 
 2.038,15 

 95.708,76 
 -   

 95.708,76 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 483.951,28 
 483.951,28 

 -   
 15.429,42 

 -   
 -   

 15.429,42 
 499.380,70 

 (347.211,04)
 -   

 (224.159,91)
 (276.511,59)

 (6.004,76)
 167.407,80 
 (7.942,58)

 152.169,66 
 1.086,93 

 153.256,59 
 -   

 153.256,59 
 -   

 153.256,59 
 (7.662,83)

 (15.325,66)
 130.268,10 



4

Relatório do Conselho de Administração
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  CNPJ 21.130.869/0001-20

contabilidade

Senhores Associados,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações 
Contábeis do Exercício de 2011 da Creder, na forma da 
Legislação em vigor.

1. Política Operacional

Em 3 de agosto de 2011 a Creder completou 32 anos, 
mantendo sua vocação de instituição voltada para fomen-
tar o crédito para seu público-alvo, os cooperados. A atu-
ação junto aos seus cooperados se dá principalmente por 
meio da concessão de empréstimos e capitalização. 

2. Avaliação de Resultados

No exercício de 2011, a Creder obteve um resultado de 
R$ 173.056,61 representando um retorno anual sobre o 
Patrimônio Líquido de 6,65%.

3. Ativos

Os recursos depositados na Centralização Financeira so-
maram R$ 1.078.916,78. Por sua vez, a carteira de crédi-
tos Comercial representava R$ 2.120.736,89.
A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:
Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-ba-
se de 31/12/2011 o percentual de 27% da carteira, no 
montante de R$ 517.781,08.  

4. Patrimônio de Referência
  
O Patrimônio de Referência da Creder era de R$ 
2.830.083,13. O quadro de associados era composto por 
838 cooperados, havendo um decréscimo de 2,27% em 
relação ao exercício anterior.

5. Política de Crédito

A concessão de crédito está pautada em prévia análise 
do propenso tomador, havendo limites de alçadas pré-
-estabelecidos a serem observados e cumpridos, com 
análise financeira do cooperado, hoje com possibilidade 
reduzida de quitação do débito através de desconto em 
folha de pagamento na Seplag. Os que não são passíveis 
de desconto em folha são cobrados por boleto bancário, 
com comando de envio a cartório, caso o boleto não seja 
quitado em até cinco dias depois de vencido.
A Creder adota a política de classificação de crédito de 
sua carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas na 
Resolução CMN no 2.682, havendo uma concentração de 
82% nos níveis de “A” a “C”.

6. Governança Corporativa

Governança Corporativa é o conjunto de mecanismos e 
controles, internos e externos que permitem aos asso-

ciados definir e assegurar a execução dos objetivos da 
Cooperativa, garantindo a sua continuidade, os princípios 
cooperativistas ou, simplesmente, a adoção de boas prá-
ticas de gestão.
Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na 
Assembleia Geral, que é a reunião de todos os associados, 
o poder maior de decisão. 
A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, 
com clara separação de funções. Cabem ao Conselho de 
Administração as decisões estratégicas e à Diretoria Execu-
tiva, a gestão dos negócios da Cooperativa no seu dia a dia.
A Creder optou em fazer convênio de Agente de Controles 
Internos com o Sicoob Central Cecremge, que tem super-
visionado diretamente as ações. 
Os balanços da Cooperativa são auditados por auditor 
externo, que emite relatórios, e esses são levados ao co-
nhecimento dos Conselhos e da Diretoria. Todos esses pro-
cessos são acompanhados e fiscalizados pelo Banco Central 
do Brasil, órgão competente para fiscalizar a Cooperativa.
Tendo em vista o risco que envolve a intermediação finan-
ceira, a Cooperativa adota ferramentas de gestão. Para 
exemplificar, na concessão de crédito, a Cooperativa adota 
o Manual de Crédito, aprovado, como muitos outros manu-
ais, pelo Sicoob Confederação e homologado pela Central. 
Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regu-
lamentos, entre os quais destacamos o Regimento Interno, 
o Regimento do Conselho de Administração, o Regimento 
do Conselho Fiscal e o Regulamento Eleitoral. 
A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas 
as normas contábeis e fiscais, além de ter uma política de 
remuneração de seus empregados e estagiários dentro de 
um plano de cargos e salários que contempla a remune-
ração adequada. 
Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, 
são fundamentais para levar aos associados e à sociedade 
em geral a transparência da gestão e de todas as atividades 
desenvolvidas pela instituição.

7. Conselho Fiscal

Eleito na AGO de 2011, com mandato até a AGO de 2013, 
o Conselho Fiscal tem função complementar à do Conselho 
de Administração. Sua responsabilidade é verificar de for-
ma sistemática os atos da administração da Cooperativa, 
bem como validar seus balancetes mensais e seu balanço 
patrimonial anual. Em 2011, dois dos membros efetivos do 
Conselho Fiscal, Jonas Tadeu Teodoro Eduardo e Marlene 
Pereira, participaram de um curso de formação ministrado 
pelo Sicoob Central Cecremge, com o objetivo de detalhar 
as responsabilidades dos conselheiros fiscais e as formas 
de exercê-las.

8. Código de Ética

Todos os integrantes da equipe da Creder aderiram, por 
meio de compromisso firmado, ao Código de Ética e de 
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A Creder oferece à família dos associados o benefício do Auxílio Funeral, 
uma ajuda financeira para cobrir parte das despesas funerárias do cooperado. 

O auxílio, no valor de R$ 1.000, é destinado ao cônjuge. Na falta dele, o 
benefício é revertido em reembolso de despesa, no valor de até R$ 1.000, 
que é repassado para um dos filhos mencionados na certidão de óbito.  
Os comprovantes das despesas efetuadas devem ser apresentados no prazo 
de até 90 dias após o falecimento.

Para saber mais sobre o benefício, acesse o site www.creder.com.br, no 
link “Produtos e Serviços”, ou entre em contato com a Creder pelo telefone 
(31) 3222-1650.

Apoio aos associados em todos os momentos

auxílio

O Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda. –  
Creder, representado pelos seus membros abaixo assinados, tendo em vista o resultado das reuniões de verificação 
realizadas no semestre, após criterioso exame dos documentos que compõem o Balanço Geral, encerrado em 31 
de dezembro de 2011, bem como a Demonstração do Resultado do 2o Semestre, declara que os mesmos refletem 
o resultado das operações do semestre.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012.

Jonas Tadeu T Eduardo
Secretário

Marlene Pereira
Vogal Efetivo

Antônio José Nogueira
Coordenador

Parecer do Conselho Fiscal

Conduta Profissional proposto pela Confederação Nacio-
nal das Cooperativas do Sicoob – Sicoob Confederação.  
A partir de então, todos os novos funcionários, ao ingressar 
na Cooperativa, assumem o mesmo compromisso.

9. Sistema de Ouvidoria

A Ouvidoria, constituída em 2007, representou um im-
portante avanço a serviço dos cooperados. A Creder, a 
partir de 2010, aderiu ao componente único de ouvidoria 
do Sicoob. 
O agente de apoio à ouvidoria atende às manifestações 
recebidas por meio do Sistema Compartilhado com o 
Sicoob, o que torna o diálogo mais aberto e direto entre 
o cooperado e a Creder. Com isso cria-se subsídios para 
novas estratégias de relacionamento. 

10. Gerenciamento de Risco

a) Risco operacional: o gerenciamento do risco operacional 
da Creder objetiva garantir a aderência às normas vigentes 
e minimizar o risco operacional, por meio da adoção de 
boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na 
Resolução CMN no 3.380/06. 
A Creder possui estrutura compatível com a natureza 
das operações, a complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao 

risco operacional.
b) Risco de mercado: o gerenciamento do risco de mercado 
da Creder objetiva garantir a aderência às normas vigentes 
e minimizar o risco de mercado, por meio das boas práticas 
de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 
no 3.464/07. 
A Creder possui estrutura compatível com a natureza das 
operações, a complexidade dos produtos e serviços ofe-
recidos e é proporcional à dimensão da exposição ao risco 
de mercado da entidade. 
c) Risco de crédito: o gerenciamento de risco de crédito da 
Creder objetiva garantir a aderência às normas vigentes, 
maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos 
nos negócios de crédito por meio das boas práticas de 
gestão de riscos.
A Creder possui estrutura compatível com a natureza das 
operações, com a complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao 
risco de crédito da entidade.

Agradecimentos

Agradecemos aos nossos associados pela preferência 
e confiança e aos funcionários e colaboradores pela de-
dicação.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2012.
Conselho de Administração e Diretoria
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expediente

Efetivos:
• Delson Chaves Campos, Diretor Presidente;
• Maristania Mendes Santiago, dir. administrativa; 
• Marina Silva Coelho, diretora financeira;
• Carlos Roberto de Oliveira
• Cláudio José Marques da Silva;
• Helbert Tadeu de Freitas;
• Adolfo Garrido;
• Cássio Baeta Costa Machado;
• Getúlio Júlio de Abreu.

Efetivos: 
• Antônio José Nogueira - coor-
denador;
• Marlene Pereira;
• Jonas Tadeu Teodoro Eduardo.

Suplentes: 
• José Abílio dos Santos;
• Antônio Márcio Antunes;
• Janete Araújo Peixoto.

Conselho de Administração Conselho Fiscal 

Suplentes:
• Élcio Carvalho 
dos Santos;
• Maria Terezinha 
Mendes de Brito;

Efetivos: 
• Maria de Fátima Gomes Miranda, 
coordenadora;
• Mirna Cristiene de Oliveira Vidal;
• Priscila Trindade.

Suplentes: 
•Telma Guimarães Monteiro;
• Simone Albernaz Dias;
• Maria José Rossi de Almeida.

Conselho Gestor do Fates

economia

Desde abril de 2011, a alíquota de IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras), incidente sobre as 

operações de crédito contratadas em bancos e finan-
ceiras por pessoas físicas, passou de 1,5% para 3%a.a. 

Por ser uma cooperativa de crédito, essa alíquota 
não incide sobre as operações de crédito da Creder. 

A Cooperativa pratica 
apenas o IOF “adicional”, 
no valor de 0,38%, inde-

pendentemente do prazo da operação, assim como 
nos bancos e financeiras.

Isso significa que, em um empréstimo no valor de 
R$ 20 mil, com prazo igual ou superior a um ano, no 
banco o cliente paga de IOF o valor de R$ 676,00, 
enquanto na Creder o cooperado tem o custo de 
apenas R$ 76,00.

Ao contratar um empréstimo, consulte sempre a 
sua Cooperativa e compare o valor das parcelas.

A Creder solicita aos cooperados, ao fazerem um de-
pósito na conta corrente da Cooperativa referente 

ao pagamento de sua parcela de empréstimo, que avisem 
e identifiquem a operação enviando a cópia do recibo pelo 
Fax: (31) 3222-1650, ou entrem em contato pelo telefone 
0800 283 2650 informando o número de identificação. 

Os depósitos podem ser feitos no Itaú – 
Agência 7475/Conta 01745-0, ou no Banco 
do Brasil – Agência 1584-9 / Conta 18648-1. 

Tais procedimentos garantem que os pagamentos 
sejam identificados de maneira rápida e assertiva, evi-
tando transtornos aos cooperados.

alerta

Ajude a Creder a identificar seus depósitos

Na Creder a alíquota de IOF é menor

 Ouvidoria 
Sicoob 

0800 725 0966


