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Quando a cooperada Samara Zilda Gambeta, mãe 
da Catarina (11 anos) e do João Neto (6 anos),  resolveu 
fazer uma previdência privada, não teve dúvidas que 
seria pelo Prevcoop. Ela sabe que o plano da Cooperativa 
lhe ajudará a desfrutar de uma aposentadoria tranquila, 
realizar seus sonhos e, ainda, garantir o bem-estar de quem  
mais ama: seus filhos. 

O Prevcoop traz opções de acordo com cada perfil de 
cooperado e ainda concede proteção em caso de invalidez 
total permanente ou morte. Com taxas de administração 
menores que a média do mercado, as parcelas não pesam 
no bolso. “Ter uma previdência privada é uma forma de 

carinho consigo mesmo. É saber que, com esse planejamento 
e disciplina, você está valorizando uma parte dos seus 
rendimentos e garantindo um futuro financeiro”, destaca 
Samara. A cooperada também já pensa em fazer uma 
previdência privada para os filhos. “É uma maneira de 
proporcionar educação financeira a eles e, ainda, poupar 
para que tenham muitas possibilidades futuramente”. 
Procure o seu Posto de Atendimento e invista hoje para 
realizar seus projetos de vida amanhã. 

O amor de mãe é um dos sentimentos mais fortes e 
bonitos que podem existir. Por isso, a Crevisc parabeniza 
todas as mamães pelo seu dia! 

PROGRID EaD
Confira, na página 4,  

o curso Entenda  
a Previdência
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RESULTADO ECONÔMICO E SOCIAL

POSTOS DE ATENDIMENTO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ATENDIMENTO

Na Crevisc, todos 
crescem juntos

Relacionamento próximo com o cooperado

Em 2018, os cooperados da Crevisc economizaram 
R$ 12 milhões ao escolherem a Cooperativa para 
realizar suas operações financeiras. Essa economia é o 
Resultado Econômico e Social, gerado pelas diferenças 
nas tarifas de serviços e taxas de juros abaixo da 
média de mercado, somadas ao alto rendimento 
das aplicações e às sobras, que retornam para os 
cooperados. Quanto mais você usufrui do que a 
Cooperativa tem a lhe oferecer, mais economiza e ajuda 
sua região a se desenvolver. Esse valor é aplicado na 
própria comunidade, gerando desenvolvimento social 
e qualidade de vida. Desta forma, o cooperativismo 
promove a inclusão econômica e social e, assim, todos 
ganham. Para conferir quanto você recebeu, basta 
acessar sua conta pelo aplicativo ou Conta Online, ou 
diretamente nos Postos de Atendimento. 

Os Postos de Atendimento (PAs) Crevisc são o elo 
entre Cooperativa e cooperados. Por isso, nossa equipe 
está sempre pronta para tirar dúvidas, orientar, fazer 
cotações e ajudar todos a alcançarem seus objetivos. 

Este ano, o Posto de Atendimento Corticeira 
comemora três anos, sendo a única instituição financeira 
no bairro, com 2 mil cooperados, infraestrutura com 
dois caixas eletrônicos e seis colaboradores. Já o Posto 
de Atendimento Amizade celebra um ano e possui mil 
cooperados, infraestrutura com três caixas eletrônicos 
e cinco colaboradores. Tudo isso para melhor atender 
você, cooperado. 

A coordenadora dos PAs, Leila Marcelly Dalmonico 
Frohlich, comenta que é gratificante acompanhar o 

crescimento e a diferença que a Crevisc faz na vida de 
seus cooperados e da comunidade onde atua, seja por 
meio de um evento do PROGRID, que leva conhecimento 
e entretenimento, ou da concessão de um crédito para 
o sonho da casa própria, do carro ou abertura de um 
negócio.  “Nosso objetivo é impactar de forma positiva 
a vida das pessoas, buscando um elo entre educação 
financeira e desenvolvimento social. Por isso, estamos 
inseridos nos bairros, queremos proximidade, queremos 
conhecer nosso cooperado e, dessa forma, oferecer 
uma orientação financeira adequada”.

A Crevisc traz a força do cooperativismo de crédito 
para Guaramirim e a missão de contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social da comunidade.

Obrigado a todos  
pela participação

A Crevisc agradece aos mais de 560 cooperados 
pela participação na Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
que aconteceu no dia 2 de abril, na Matriz Senhor Bom 
Jesus, em Guaramirim. Entre outros assuntos, foram 
aprovados os planos de trabalho da Cooperativa para 
2019, os demonstrativos financeiros e a distribuição 
das sobras de 2018, que já foram depositadas nas cotas 
dos cooperados, no dia 4 de abril. 

Antes desse evento, a Crevisc realizou duas 
Pré-Assembleias, que, somadas à AGO, tiveram 
871 participações, contribuindo ainda mais para o 
desenvolvimento sustentável da Cooperativa. A Crevisc 
também agradece aos colaboradores pela dedicação 
no período assemblear. 

RESULTADO  
ECONÔMICO SOCIAL

R$ 12.148 MILHÕES 

Equipe do Posto de Atendimento Amizade Equipe do Posto de Atendimento Corticeira

Realize transações e tire dúvidas pelo SAC
Você sabia que pode contar com o Serviço de Atendimento ao 

Cooperado (SAC) para realizar transações ou tirar dúvidas sobre os 
produtos da Cooperativa? É só ligar para o número 0800 647 2200. O 
atendimento é das 6h às 22h, todos os dias da semana, inclusive aos 
domingos e feriados. Muito mais facilidade para o seu dia a dia. 

       SAC   
0800 647 2200

Fotos Tiago de Jesus
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Informativo

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

Números da Cooperativa

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

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

44.218
11.452

32.863
18.216

66.074
550

*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

-
-

Abril 2019

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Curso ajuda 
a entender a 
previdência

Viver uma aposentadoria tranquila, ver os 
filhos se formarem, viajar e aproveitar a vida. 
Esse pode ser o cenário de um ótimo futuro. 
Mas, para a maioria dos brasileiros, esse sonho 
não é possível quando se depende apenas da 
previdência social. Por isso, é tão importante 
se planejar e garantir uma previdência privada. 

Neste curso, disponível na plataforma 
a distância do PROGRID, a especialista 
em previdência complementar Mayara 
Santos Marrafon vai lhe ajudar a fazer um 
planejamento completo, apresentando as 
alternativas disponíveis no mercado. “A 
longevidade nos traz muitos desafios, manter 
o padrão de vida é um deles. Por isso, o Plano 
Prevcoop é uma solução segura para planejar 
seu futuro com qualidade de vida”, garante a 
especialista. Você ainda vai entender melhor 
como surgiu a previdência social e conhecer os 
planos existentes. Acesse www.progrid.coop.br 
e faça o curso de onde você estiver.
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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%

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%

Abril 2019 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.


