
Todo dia é dia e todo lugar é lugar de cooperar. A cooperação está em todo lugar. Para marcar o 
Dia Internacional das Cooperativas, este ano comemorado em 6 de julho, com o tema “Cooperativas 
por um trabalho digno”, acontece o Dia de Cooperar, uma grande corrente do bem realizada em todo 
o Brasil. O projeto tem apoio do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e em 2019 
completa 10 anos. O objetivo é desenvolver ações sociais voluntárias, colocando em prática os valores 
e os princípios cooperativistas.

A Crevisc promoverá algumas ações e convida você a mobilizar uma ação de solidariedade durante 
o mês de julho, fazendo a diferença na sua comunidade. Para se inspirar, assista o documentário 
“Cooperativismo: um movimento colaborativo”, na plataforma do PROGRID EAD (www.progrid.coop.br).
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INVESTIMENTOS NOVIDADE

DIA DOS PAIS

Programe suas aplicações na Cooperativa
A Poupança Programada mudou e agora é Aplicação 

Programada: uma opção para você investir seu dinheiro 
com segurança e rendimento. Seus investimentos tem 
rentabilidade diária (conforme taxa do CDI) após 30 dias 
de aplicação. E você ainda pode resgatar no mesmo dia 
da solicitação. Outra novidade é a possibilidade de fazer 
a gestão dos seus planos pela Conta Online e Aplicativo 

Ailos, além de nomeá-los conforme a finalidade, como por 
exemplo “Férias”, “Estudos”, “Viagem”. E o melhor é que 
você pode continuar programando seus investimentos. 
Basta definir uma data e valor, e todos os meses seu 
dinheiro será aplicado automaticamente. A maneira 
mais prática de fazer a gestão dos seus investimentos e 
alcançar suas conquistas.

Portabilidade de  
salário pela Conta Online 

Está ainda mais fácil receber seu salário na conta da Crevisc. 
Agora, você pode solicitar a portabilidade direto pela Conta Online, 
sem precisar sair de casa, de forma muito mais prática e totalmente 
gratuita. Receber o salário na Cooperativa é um direito seu e você 
não precisa pedir a transferência na instituição onde o empregador 
mantém a conta-salário. Pode fazer o pedido direto na Crevisc 
(nos Postos de Atendimento e agora pela Conta Online), e o salário 
passa a ser transferido automaticamente, sem tarifa. Com isso, 
você tem maior controle das suas finanças, movimentando tudo 
em uma única conta, e ainda aumenta sua participação no retorno 
das sobras.

Pai é espelho, proteção, amor, 
benção e conselho! A Crevisc 
parabeniza todos os pais pelo 
seu dia (11 de agosto).

Confira o que muda e o que permanece
 
O que muda
• O produto se chamará “Aplicação Programada”.
• A gestão dos planos poderá ser feita pela Conta Online e 

APP Ailos.
• A rentabilidade será diária, conforme taxa CDI, e disponível 

após período de carência.
• O resgate ocorrerá no mesmo dia da solicitação.
• Os planos serão identificados conforme o nome que você indicar.
O que permanece
• Aportes mensais em datas e valores previamente definidos 

pelo cooperado.
• Incentivo ao hábito de poupar.

Foto Freepik

ENERGIA SOLAR

Bom para seu bolso e o planeta
Você sabia que com a energia solar pode reduzir em até 

90% o valor da sua fatura de energia elétrica? Pensando nisso, 
o cooperado Jean Luiz Moser buscou na Crevisc uma solução 
financeira para diminuir os gastos com energia elétrica da 
sua residência e empresa: o Programa Crevisc Solar, que 
oferece descontos e condições especiais de financiamento 
para aquisição de sistemas fotovoltaicos. 

Instalados nos telhados das casas ou empresas, esses 
sistemas produzem energia elétrica. Assim, ao utilizar a luz do 
sol, uma fonte limpa e inesgotável de energia, você contribui 
para a preservação ambiental e ainda economiza. Depois de 
quitado o investimento, passa a ter energia praticamente de 
graça, pagando apenas as taxas de manutenção da rede. Faça 
como o Jean, invista em um futuro melhor para o planeta e 
economia na sua conta de energia.

“Com 15 dias das 
placas instaladas 
na minha casa e 

empresa já obtive uma 
economia de R$ 155,00 

na fatura de energia 
elétrica. Como o valor 
da minha conta de luz 
estava alta e a Crevisc 

possui linhas de 
crédito especiais, achei 
muito vantajoso. Estou 
feliz com a aquisição”. 

Cooperado Jean Luiz Moser 

Foto D
ivulgação

BENS À VENDA

Ótimo negócio 
para você

Se você está procurando uma casa, apartamento, 
terreno ou veículo para comprar, não deixe de conferir 
as opções que temos para lhe oferecer. São bens 
de todas as Cooperativas filiadas ao Sistema Ailos, 
que os cooperados podem adquirir em condições 
especiais e financiar pela Crevisc. Além de fazer 
um ótimo negócio, você estará ajudando outros 
cooperados e fortalecendo a sua comunidade. Acesse  
www.crevisc.coop.br/bens-a-venda, conheça as 
opções e solicite simulações de pagamento no seu 
Posto de Atendimento.

Foto Freepik
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Informativo

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

Números da Cooperativa

Principais números até Maio/2019 (em R$ mil):

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

46.717
12.928
36.237
18.726
74.472

1.193

*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 + 0,54% a 2,99%
**CDI + 1,28% a 1,88% 
**CDI + 0,60% a 1,88%
**CDI + 0,53% a 2,28% 

3,87% a 6,89%+TR
1,82% a 2,42%

Prazo
Até 120 meses
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 120 meses

-
-

Maio 2019

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Recarregue seu 
celular sem sair 
de casa

Você sabia que pode recarregar seu celular 
pré-pago pelo Aplicativo Ailos? Mais uma 
praticidade no seu dia a dia. Veja mais detalhes 
nos quadros abaixo.

POUP

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA Aplicação 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)

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

Taxa contratada

94%
95%
96%
97%
98%

Taxa contratada

94%

94%

95%

95%

96%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105% 

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

108%

109%

Junho 2019 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.

Disponível para as operadoras: Tim, 
Vivo, Oi, Claro, Nextel Algar (CTBC)  
e Sercomtel.

O custo da recarga é debitado 
diretamente da sua conta corrente 
e você não tem taxa adicional  
pelo serviço.

Recarregue seu pré-pago em 
qualquer horário, todos os dias 
da semana, inclusive domingos  
e feriados.

Foto Nensuria


