
O ano de 2018 será marcado pelo 10º aniversário da Crevisc 
e começa cheio de boas notícias. A primeira é que tivemos o 
crescimento de 23% em 2017. Outra novidade é a inauguração 
do terceiro Posto de Atendimento, no Bairro Amizade, 
prevista para março. Para completar, nosso Planejamento 
Estratégico prevê a evolução sustentável da Cooperativa, o 
que permite continuar promovendo a inclusão financeira e 
o desenvolvimento da região. Essas e outras informações 
sobre a Crevisc serão apresentadas na Pré-Assembleia e na 
Assembleia Geral Ordinária, para as quais todos os cooperados 
estão convidados. Ao participar, você pratica o segundo 
princípio do cooperativismo − gestão democrática pelos 
membros, exercendo seu direito de voto e cumprindo seu dever 
de conhecer, discutir e aprovar questões fundamentais da 
Cooperativa. Então confira a agenda dos eventos e participe
para construirmos juntos os resultados que almejamos.

Vamos juntos conhecer os resultados 
e os planos para o futuro da Crevisc

AGENDA

Nossas conquistas em 2017

INFORMATIVO nº 27
Fevereiro/Março/Abril 2018

www.crevisc.coop.br

Filiada à

Pré-Assembleia no Bairro Cor ticeira
Dia 20 de março, às 19h30, 
na Escola José Dequech

Assembleia Geral Ordinária
Dia 3 de abril, às 19h30, 
na Paróquia Senhor Bom Jesus

cooperados 
(crescimento de 20%)

em ativos 
(crescimento 
de 23%)

em depósitos7,7
mil

8,6
mil

Participação 
social de

cooperados 
(Assembleias 
e PROGRID)

55,5 37
milhões milhões

R$ R$

em operações 
de crédito

33
milhões

R$



Balancete Mensal 
31/12/2017

Diretora Executiva: Roberta Cisz
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8

AT
IV

O 
(R

$ 
m

il)
PA

SS
IV

O 
(R

$ 
m

il)
DE

M
ON

ST
RA

ÇÃ
O 

DE
RE

SU
LT

AD
O 

DO
 E

XE
RC

ÍC
IO

 (R
$ 

m
il)

O QUE SÃO RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
São os valores recebidos de cooperados para pagamento de 
faturas, impostos, entre outros, e que são repassados pela 
Cooperativa aos parceiros no dia seguinte.

Aplicando 

Aplicando

R$ 15,00 por mês

R$ 50,00 por mês

R$ 30,00 por mês

R$ 200,00 por mês

Em 1 ano você terá
Em 5 anos você terá
Em 10 anos você terá
Em 20 anos você terá
Em 30 anos você terá

Em 1 ano você terá
Em 5 anos você terá
Em 10 anos você terá
Em 20 anos você terá
Em 30 anos você terá

R$ 186,20
R$ 1.058,51
R$ 2.503,42
R$ 7.168,21

R$ 15.860,40

R$ 620,67
R$ 3.528,36
R$ 8.344,74

R$ 23.894,03
R$ 52.868,00

R$ 372,40
R$ 2.117,01
R$ 5.006,84

R$ 14.336,42
R$ 31.720,80

R$ 2.482,69
R$ 14.113,42
R$ 33.378,96
R$ 95.576,10

R$ 211.471,99

Rendimentos das Aplicações
Confira a nossa simulação de aplicação com taxa de 0,52% ao mês.

Para esta simulação foi considerado o CDI de 6,89% a.a, de 05/12/2017, e a 
rentabilidade da Poupança Programada de 94% do CDI. Incidência de IR no resgate, 
conforme tabela regressiva. Os resultados reais podem ser diferentes, estando 
sujeitos a alterações em decorrência das condições de mercado.

 

As aplicações da CREVISC são garanti das pelo 
Fundo Garanti dor do Cooperati vismo de Crédito.

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 52.617
Disponibilidades 299
Relações Interfinanceiras / Aplicações R.F. 18.183
Operações de Crédito 33.253
Outros Créditos 581
Outros Valores e Bens 301
Não Circulante 2.861
Investimentos 2.380
Imobilizado 889
Intangível 19
(-) Depreciação / Amortização Acumulada (427)
Total do ATIVO 55.478

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 42.199
Depósitos 36.787
Depósitos à Vista 11.517
Depósitos a Prazo 25.270
Relações Interdependências 2
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.991
Outras Obrigações 1.419
Patrimônio Líquido 13.279
Capital 10.626
Reservas 700
Sobras Acumuladas do Exercício 1.953
Total do PASSIVO 55.478

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 11.078
Operações de Crédito 9.501
Resultado dos Títulos e Centralização Financeira 1.577
Despesas da Intermediação Financeira (5.306)
Operações de Captação no Mercado (2.027)
Operações de Empréstimos e Repasses (724)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (2.555)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 5.772
Outras Receitas / Despesas Operacionais (3.813)
Receitas de Prestação de Serviços 1.298
Outras Receitas Operacionais 46
Despesas de Pessoal (2.164)
Despesas Administrativas (2.360)
Outras Despesas Operacionais (633)
Resultado Operacional 1.959
Resultado Não Operacional (6)
Resultado do EXERCÍCIO 1.953

ENTENDENDO O BALANCETE

02

O Sistema CECRED é parceiro do Programa Indústria Solar, da 
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e 
Celesc. Com isso, os cooperados da Crevisc contam com linhas de 
crédito específicas e valores mais baixos para projetos de captação 
de energia solar em residências e empresas de pequeno e médio 
portes. Informe-se no site www.programaindustriasolar.com.br ou na 
Cooperativa.

Parceria para geração 
de energia solar

 

 
 

 
 

Valor

Até 29.999,99
Até 49.999,99

93%
94%

95%94%
96%95%

97%
98%

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

30 dias
(%CDI)

POUP

RDC PÓS

101%
102%

99%
100%

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valor

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

95%
96%
97%
98%
99%

100%
101%

96%
97%
98%
99%

100%
101%
102%

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

101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

30 dias
(%CDI)

INVEST

103%
104%
105%
106%
107%
108%
 109%

97%
98%
99%

100%
101%
102%
103%

90 dias
(%CDI)



Expediente - Jornalista responsável: Marli Rudnik (SC 484 JP)/New Age Comunicação. Design Gráfico: Seven Comunicação Total.
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Os cooperados empreendedores que escolhem a Maquininha SIPAG para receber o valor 
das vendas com car tão de crédito e débito têm mais vantagens. A SIPAG é reconhecida 
como a maquininha da Cooperativa e por isso facilita a gestão dos negócios, simplificando 
o seu dia a dia. Informe-se com a nossa equipe e peça a sua Maquininha SIPAG.

Se gastou demais no fim do ano ou precisa de um fôlego 
para pagar impostos, anuidades, materiais escolares e outras 
contas que vencem nesta época, conte com o crédito da 
Crevisc. Na Cooperativa, as taxas de juros são mais baixas 
que a média do mercado e você tem flexibilidade para pagar. 
E ainda aumenta sua par ticipação no retorno das sobras. 

O aplicativo CECRED Mobile apresenta novidades para personalizar o 
atendimento aos cooperados. Uma delas permite localizar os caixas 
eletrônicos e Postos de Atendimento mais próximos. Com apenas um 
toque em seu celular, será possível conferir endereço e horário de 
funcionamento, distância e tempo aproximado de deslocamento até 
um dos terminais do Sistema CECRED, para realizar suas operações 
financeiras com comodidade e segurança.

Sem taxa de adesão e mensalidades mais baixas do que as praticadas no mercado;
Aceitação das principais bandeiras;
Possibilidade de antecipar os valores a receber;
Por tal de Serviços 24 horas para acompanhar os pagamentos e obter informações;
Par ticipação nos resultados da sua Cooperativa.

A maquininha da Cooperativa para 
quem quer fazer bons negócios

Crédito Crevisc: fácil, 
rápido e econômico

Localize a nossa rede de 
atendimento com apenas um toque

ESPAÇO DO COOPERADO
“Shima é mais do que um petshop, pois além de vender alimentos, medicamentos e 
acessórios, partilha com os clientes o mesmo objetivo, que é oferecer qualidade de 
vida aos pets. Cuidamos dos animais com carinho e dedicação e procuramos facilitar 
o dia a dia dos seus tutores. Nisso também a Crevisc tem sido uma aliada importante, 
oferecendo soluções para melhorar o relacionamento da loja com os clientes. Uma 
delas é a Maquininha SIPAG que facilita o pagamento para quem compra e garante 
maior retorno para quem vende. Hoje 60% das minhas vendas são feitas pela SIPAG”.

Cléber Roberto Schmitz,
proprietário do Shima Petshop, cooperado 
desde 2017

Baixe gratuitamente
e aproveite!
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Novas regras para provisão 
de saques em espécie

Ao fazer sua declaração de Imposto de Renda, lembre-se 
de informar no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos 
de Pessoa Jurídica” os rendimentos obtidos com os juros 
ao capital, creditados pela Crevisc em janeiro de 2017. 
Para confirmar o valor, consulte o Informe de Rendimentos, 
disponível na Conta Online. Não se esqueça também de 
indicar a conta na Cooperativa para receber a restituição.

Banco 085
Agência 0111-2
Número de sua conta

Atenção para o 
Imposto de Renda

www.crevisc.coop.br

Confi ra também o programa "10 Dicas para o Microempreendedor Individual (MEI)", 
novidade na plataforma a distância do PROGRID. Acesse www.progrid.coop.br e parti cipe.

A Crevisc escolheu a palestra Cenários Econômicos para abrir o calendário de 2018 do PROGRID. 
O evento será no dia 22 de março, às 19h, na Associação Empresarial de Guaramirim (ACIAG), e todos 
os cooperados podem par ticipar. O palestrante Carlos Emerson Raduenz, da Infocus Instrutoria, abordará 
os principais fatores internos ou externos que influenciarão a economia, trazendo as previsões do 
mercado para o ano que começa.

No dia a dia, o ideal é que o cooperado dê preferência às transações eletrônicas de pagamentos e transferências, o 
que pode ser feito diretamente nos caixas convencionais ou em canais de autoatendimento (caixas eletrônicos, Conta 
Online e CECRED Mobile). Porém, se necessitar fazer saques em espécie, o cooperado deve estar atento às novas 
regras do Banco Central do Brasil, em vigor na Crevisc, para as seguintes operações:

Caso o cooperado necessite alterar um provisionamento já feito, o novo prazo será contado a par tir dessa alteração, 
de um ou de três dias úteis, conforme o montante da nova transação. Lembre-se: a programação para saques em 
espécie visa dar mais segurança para a Cooperativa e para os cooperados em suas transações. Em caso de dúvida, 
converse com a nossa equipe.

• Saques em espécie no valor de R$ 5 mil ou mais devem ser solicitados na 
Cooperativa com antecedência mínima de um dia útil para provisionamento.

• Saques em espécie no valor de R$ 50 mil ou mais devem ser comunicados 
com antecedência de, pelo menos, três dias úteis para programação. 

• O provisionamento deve ser feito diretamente no Posto de Atendimento ou 
pelo SAC (0800 647 2200).

Palestra sobre Cenários Econômicos para 2018

PROGRID 
EAD


