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Tiago de Jesus

O aplicativo que você usa para 
acessar sua conta da Crevisc evoluiu 
e agora se chama App Ailos. O canal 
digital ganhou um visual inovador, 
seguindo as últimas tendências de 
mercado em usabilidade. Esta versão 
está ainda mais moderna e intuitiva, 
proporcionando aos cooperados uma 
nova experiência de navegação. 

O cooperado Junior Lopes já 
baixou e comprovou a agilidade e 
benefícios. “Ficou com design mais 
moderno, de fácil acesso e excelente 
visualização. Está intuitivo, com 
recurso de face ID. Na barra inicial, 
você já tem em mãos tudo o que 
precisa e a segunda aba te possibilita 
um raio-x da conta com saldo atual 
de aplicação, cotas, limites, saldos, 
lançamentos futuros e muito mais, 
sem ter que ficar rolando por atalhos 
para achar o que precisa. No dia a dia, 
é de suma importância contar com a 
agilidade e tecnologia para realizar 
nossas transações financeiras. Um 
aplicativo bem completo que me 
permite fazer quase tudo online. Só 
vou na agência para assinar algum 
contrato, depositar ou sacar e, claro, 
tomar um cafezinho”. 

No novo App Ailos também é 
possível efetuar o pagamento de 
guias de FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço) e DAE (Documento 
de Arrecadação do eSocial). Faça 
como Junior Lopes, atualize ou  
baixe e confira. 
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Cotas de Capital 

Eventos assembleares

Inicie o ano tranquilo
É preciso estar preparado para os gastos de 

início de ano para evitar desequilíbrio nas finanças 
familiares. O ideal é que gastos como matrículas, 
materiais escolares, taxas e impostos estejam 
previstos no planejamento financeiro. Mesmo assim, 
se o cooperado precisar de um suporte para honrar 

os compromissos de início de ano, a Crevisc dispõe de 
linhas de crédito seguras, sem burocracia, com taxas 
inferiores às praticadas pelo mercado e com todas as 
demais vantagens de uma Cooperativa de Crédito. 
Procure o Posto de Atendimento ou os canais online e 
conheça as opções.

•  Taxas de administração inferiores  
    à média do mercado.
•  Prazo de pagamento de 36 a 180 meses.
•   Pagamentos em débito automático.
•  Flexibilidade na negociação após a contemplação.
•  Garantia de uma administradora consolidada  
   e fiscalizada pelo Banco Central.
•  Liberdade para escolher o bem ou serviço e  
   seu fornecedor.

PA 2  - Dia 18 de março, às 19h30
Local: Escola José Dequech. Rua Hermínio Stringari, 
1.300, Bairro Corticeira, Guaramirim.
PA 3 - Dia 19 de março, às 19h30
Local: Escola Urbano Teixeira da Fonseca. Rua 
Rodolfo Jahn, Bairro Amizade, Guaramirim.
Participe também da Assembleia Geral Ordinária
Dia 23 de março, às 19h30
Local: Matriz Senhor Bom Jesus.  
Rua 28 de Agosto, Centro.

Vantagens

Pré-Assembleias

Reformar a casa 
está entre seus 
planos de ano novo? 

Tão importante quanto investir em um 
veículo é protegê-lo. O Seguro Auto Ailos é a 
opção ideal para você que busca tranquilidade 
ao fazer uma viagem ou enfrentar o trânsito 
do dia a dia. Desenvolvido em parceria com 
grandes seguradoras, conta com as vantagens 
exclusivas da Cooperativa, com ampla cobertura 
e assistência 24 horas para seguro total e contra 
terceiros. Visite seu Posto de Atendimento e 
saiba todas as vantagens e benefícios.

Se sim, tire esse sonho do papel com os Consórcios 
Ailos. O consórcio, mais que uma modalidade de compra 
coletiva em longo prazo, é uma maneira bastante eficaz 
para poupar dinheiro. Por isso, com os Consórcios Ailos 
você tem a certeza que conquistará o que sempre almejou. 
Mensalmente, você tem chances de ser contemplado 
por sorteio, lance fixo e lance livre. Acesse www.crevisc.
coop.br/para-voce/consorcios e faça uma simulação. Com 
planejamento, os seus sonhos podem se tornar realidade.

Os Juros sobre o Capital são uma das 
formas da Crevisc distribuir os bons resultados 
alcançados durante 2018. Isso acontece porque 
cada cooperado mantém seu capital investido na 
Cooperativa durante o ano. Os Juros sobre o Capital 
são calculados sobre esse valor e passam a fazer 
parte da Cota de Capital de cada associado. As Cotas 
de Capital representam a participação econômica 
de cada cooperado na Cooperativa. Isso porque, 
no cooperativismo, cada um é também dono da 
instituição. Essas cotas formam os recursos que 
garantem estabilidade e solidez da Cooperativa e 
permitem a prestação de serviços e produtos mais 
atrativos. Para conferir o valor que você recebeu, 
basta acessar sua conta pelo aplicativo ou Conta 
Online ou diretamente nos Postos de Atendimento.

Na Crevisc, todos crescem juntos

Coopere com as decisões da sua Cooperativa

Seguro Auto

Dirija tranquilo
Foto: D

ivulgação

As Pré-Assembleias da Crevisc vão acontecer no 
mês de março. Os eventos são organizados para que os 
cooperados conheçam os resultados da Cooperativa no 
ano que passou, os planos para 2019 e participem da 
prévia da decisão sobre a proposta de distribuição das 
sobras, que serão votadas na Assembleia Geral Ordinária 
do mesmo mês. A participação de cada cooperado faz 
diferença para ajudar a decidir questões de interesse 
de todos, consolidando o senso de pertencimento da 
comunidade à Cooperativa. Como parte da Cooperativa, é 
seu direito opinar, defender suas ideias e trazer sugestões. 
Com isso, a Crevisc cumpre o princípio da democracia e o 
compromisso com a total transparência de suas ações. 
Confira a agenda e participe!

•  Excelente maneira de poupar,  
   de forma simples e duradoura.
•  Garantem estabilidade e  
    solidez à Cooperativa.
•  Permitem aos cooperados 
   o acesso a linhas de crédito  
   com mais facilidade.
•  Rendem juros.

Benefícios das Cotas de Capital
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Informativo

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

Números da Cooperativa

Principais números até Novembro/2018 (em R$ mil):

Operações de crédito
Depósito à vista
Depósito a prazo
Patrimônio líquido
Total do ativo
Resultado do exercício

39.757
13.406
32.792
16.804
66.630
2.448

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

Taxas de Juros das Operações de Crédito
Crédito
Crédito Pessoal
Aquisição de Automóvel
Aquisição de Imóveis
Crédito Empreendedor
Cheque Especial e Limite Empresarial
Antecipação de recebíveis (títulos, cheques)

Taxas (a.m.)
**CDI + 0,60% a 2,99%
**CDI + 0,99% a 2,28% 
**CDI + 0,60% a 1,98%
**CDI + 0,60% a 2,33% 

3,87% a 5,89%
2,12% a 2,42%

Prazo
Até 60 meses
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 60 meses

-
-

Novembro 2018

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Curso ajuda a 
educar os filhos

Educar os filhos é uma missão diária. A 
cada idade os desafios mudam e os pais 
precisam estar preparados para lidar com eles. 
Para ajudá-los nesta tarefa, a Crevisc oferece 
o curso “Como cuidar dos filhos no século 
XXI” na plataforma de educação a distância 
do PROGRID. O curso ajudará os pais a 
compreenderem as fases do desenvolvimento 
infantil, reconhecerem a linguagem e o 
processo de aprendizagem, terem melhores 
ferramentas para educar e melhorar o convívio 
e o relacionamento familiar. Inscreva-se no site 
www.progrid.coop.br e realize o curso de onde 
você quiser, de forma gratuita.
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POUP

RDC PRÉ Poupança Programada

INVEST

Rendimentos das Aplicações

Até R$ 29.999,99

De R$ 30.000,00 até R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99

De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99

De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99

De R$ 500.000,00 a R$ 749.999,99

De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99

De R$ 1.000.000,00 até R$ 1.999.999,99

Acima de R$ 2.000.000,00

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

A partir de R$ 10,00

Mês

Faixa de valor Faixa de valor

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

RDC PÓS

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

Taxa contratada

94%
95%
96%
97%
98%

Taxa contratada

94%

94%
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95%

96%

96%

97%
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100%
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102%
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98%

99%

100%

101%

102%
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97%
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100%

101%

102%

103%

104%

105% 

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

108%

109%

Dezembro 2018 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.


