
A abertura do terceiro Posto de Atendimento, no Bairro Amizade, 
coloca a Crevisc cada vez mais perto da comunidade. A nova e 
moderna estrutura foi inaugurada no dia 2 de abril e, entre outras 
comodidades, tem estacionamento, três caixas eletrônicos e ampla 
área de serviços. A localização é estratégica, descentralizando 
o atendimento para uma região de grande número de moradores e de 
empresas, compreendida nos bairros Amizade, Avaí e Caixa D´Água. 
A expansão da Cooperativa está prevista no Plano Estratégico e 
acompanha o crescimento que acontece graças 
à participação de todos os cooperados.

Imagine receber seu salário em uma conta sem tarifa, com todas as 
movimentações de que precisa e a oferta de crédito com juros mais 
baixos e de aplicações com rendimento melhor do que as médias do 
mercado. Essa conta-corrente existe e está na Crevisc, para onde 
você pode fazer a portabilidade do seu salário agora mesmo.

A conta da Cooperativa não tem custos e oferece diversos produtos 
e serviços para o seu dia a dia, com a comodidade do atendimento 
personalizado. Ao receber o salário na Crevisc, o cooperado aumenta 
seu relacionamento e o saldo médio, ampliando também o retorno 
das sobras. 

Com tantos benefícios, aqui o seu salário tem mais valor.

A Crevisc está mais perto de você

Na Cooperativa seu salário
tem mais valor
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Imagine receber seu salário em uma conta sem tarifa, com todas as 
movimentações de que precisa e a oferta de crédito com juros mais 
baixos e de aplicações com rendimento melhor do que as médias do 
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Na Cooperativa seu salário
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O QUE SÃO OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
São os valores captados em outras instituições financeiras e 
destinados para a realização de empréstimos e financiamentos 
dos cooperados.

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$ 185,84
R$ 1.048,44
R$ 2.454,21
R$ 6.866,40

R$ 14.798,64

R$ 619,46
R$ 3.494,81
R$ 8.180,71

R$ 22.888,01
R$ 49.328,79

R$ 371,67
R$ 2.096,88
R$ 4.908,43

R$ 13.732,80
R$ 29.597,27

R$ 2.477,83
R$ 13.979,22
R$ 32.722,85
R$ 91.552,02

R$ 197.315,15

Rendimentos das Aplicações
Confira a nossa simulação de aplicação com taxa de 0,49% ao mês.

Para esta simulação foi considerado o CDI de 6,39% a.a, de 21/03/2018, 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 56.660
Disponibilidades 295
Relações Interfinanceiras 21.078
Operações de Crédito 34.536
Outros Créditos 427
Outros Valores e Bens 324
Não Circulante 3.408
Investimentos 2.433
Imobilizado 1.416
Intangível 19
(-) Depreciação / Amortização Acumulada (460)
Total do ATIVO 60.068

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 45.235
Depósitos 40.002
Depósitos à Vista 12.591
Depósitos a Prazo 27.411
Relações Interdependências 13
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.154
Outras Obrigações 2.066
Patrimônio Líquido 14.833
Capital Social 12.360
Reservas 1.073
Sobras Acumuladas do Exercício Anterior 465
Sobras Acumuladas do Exercício 935
Total do PASSIVO 60.068

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 2.911
Operações de Crédito 2.545
Depósitos Intercooperativos 366
Despesas da Intermediação Financeira (1.012)
Operações de Captação no Mercado (436)
Operações de Empréstimos e Repasses (102)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (474)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.899
Outras Receitas / Despesas Operacionais (961)
Receitas de Prestação de Serviços 364
Outras Receitas Operacionais 57
Despesas de Pessoal (627)
Despesas Administrativas (596)
Outras Despesas Operacionais (159)
Resultado Operacional 938
Resultado Não Operacional (3)
Resultado do EXERCÍCIO 935

ENTENDENDO O BALANCETE
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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)

Em aparelhos celulares que 
dispõem da tecnologia de leitura 
da impressão digital, o acesso 
ao aplicativo CECRED Mobile 
agora pode ser feito dessa forma, 
dispensando a digitação de senha 
e da frase de segurança para 
entrar na conta.

Leitor de digital 
no CECRED Mobile



Expediente - Jornalista responsável: Marli Rudnik (SC 484 JP)/New Age Comunicação. Design Gráfico: Seven Comunicação Total.
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O Resultado Econômico-Social da Crevisc foi de R$ 13,292 
milhões em 2017, o que equivale à média de R$ 1.732,81 por 
cooperado. Esse resultado está relacionado à economia obtida 
pelos cooperados que fizeram suas operações financeiras na 
Cooperativa, comparativamente aos custos praticados por 
outras instituições. Para saber mais sobre a sua economia 
individual, consulte o Posto de Atendimento.

Saiba quanto você economizou 
sendo cooperado da Crevisc

A ECONOMIA DE R$ 13,292 MILHÕES

EQUIVALE A 
APROXIMADAMENTE:

Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: 

Casas - R$ 150.000,00 / Carros - R$ 35.000,00 

88 casas

379 carros

ESPAÇO DO COOPERADO

Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: Para a simulação acima, foram utilizados os seguintes valores: 

88 casas

379 carros

Mais de 450 cooperados participaram da Pré-Assembleia 
e da Assembleia Geral Ordinária da Crevisc, em março e abril, 
decidindo questões importantes, como a eleição dos Conselhos 
Fiscal e Administrativo, a aprovação do balanço e a forma de 
distribuição das sobras de 2017. Conforme votação, o resultado 
líquido de R$ 1.488.169,00 (juros ao capital + sobras) foi 
integralizado nas cotas de capital, proporcionalmente 
à movimentação de cada cooperado. 

Um dos destaques foi a apresentação da equipe que aumenta 
na proporção do crescimento da Crevisc. Hoje são cerca de 30 
colaboradores engajados e comprometidos com os resultados da 
Cooperativa.

Agradecemos a presença dos cooperados. A sua participação 
nos fortalece e nos faz crescer.

Cartões

A sua participação
nos faz crescer

Para obter mais informações, consulte a equipe de atendimento da 
Crevisc ou acesse www.cecredcar toes.coop.br.

Enrico José Pereira, 
sócio-proprietário da Klein Cortinas, cooperado desde 2015

Eu centralizo todas as minhas compras no CECRED Cartões como 
forma de controlar melhor os gastos. Com isso, o Programa de 
Recompensa Ganhe Pontos torna-se muito vantajoso. Eu consigo, 
por exemplo, zerar a anuidade do cartão com os pontos do programa 
e ainda troco o saldo de pontos por crédito, descontando do valor 
das faturas. O melhor é que faço tudo isso online, no site do CECRED 
Cartões. Então quanto mais eu utilizo o cartão, mais eu ganho.



DICA DA NOSSA EQUIPE

Tem sempre um jeito mais fácil de fazer as coisas
A Conta Online da CREVISC está passando por uma reformulação, para ficar 
do jeitinho que os cooperados precisam: mais fácil de usar e com novas 
funcionalidades. Confira algumas novidades que em breve estarão disponíveis 
para você:

AGENDA PROGRID 
palestrasencontro

*Agenda sujeita à alteração. Para obter mais informações, acesse www.crevisc.coop.br

CONSUMO CONSCIENTE 
Quinta-feira, 17 de maio, às 19h, na ACIAG

CRÉDITO E FINANÇAS PESSOAIS 
Quinta-feira, 14 de junho, às 19h, na ACIAG

INVESTIMENTOS, SEGUROS E APOSENTADORIA 
Quinta-feira, 19 de julho, às 19h, na ACIAG

DIABETES - COMPLICAÇÕES, TRATAMENTO E 
PREVENÇÃO
Quinta-feira, 24 de maio, às 19h, na ACIAG

COMO ADMINISTRAR SEU DINHEIRO 
Terça-feira, 12 de junho, às 19h, na ACIAG
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Planeje e realize sonhos com um consórcio 

Antônio Rafael Ruon, 
assistente de negócios 
da Crevisc

O PODER DO ENTUSIASMO 
Terça-feira, 26 de junho, às 19h, local a defi nir

COACHING E PNL PARA VENDAS 
Quinta-feira, 28 de junho, às 19h, na ACIAG

EDUCAR FILHOS HOJE EM DIA… É FÁCIL? 
Quinta-feira, 26 de julho, às 19h, na ACIAG

COMO PLANEJAR PARA TER UM NEGÓCIO 
COM VIDA LONGA 
Terça-feira, 31 de julho, às 19h, na ACIAG

ENCONTRO DE BOAS-VINDAS 
Corti ceira: Quarta-feira, 23 de maio, às 19h, 
na Escola José Dequech

Sede: Terça-feira, 29 de maio, às 19h, na 
ACIAG

Sede: Quarta-feira, 13 de junho, às 19h, na 
ACIAG

Corti ceira: Quarta-feira, 18 de julho, às 19h, 
na Escola José Dequech

Sede: Terça-feira, 24 de julho, às 19h, na 
ACIAG

Já pensou em realizar um sonho, seja o da casa própria, do carro novo ou de um 
tratamento estético sem pagar juros abusivos? Seria perfeito, não é? Com o CECRED 
Consórcios, isso é possível. O consórcio é uma forma interessante de adquirir bens 
ou serviços de forma programada, uma vez que a taxa de administração dos planos 
oferecidos pela Cooperativa é menor do que a média praticada no mercado. Atualmente, 
nossos consórcios contemplam, em média, 10 pessoas por mês em cada grupo. Para 
isso não é preciso depender da sorte. Você pode dar lances livres ou embutidos para 
antecipar sua contemplação. Com a carta de crédito na mão, você poderá escolher o 
fornecedor (seja ele uma concessionária, uma agência de viagens ou um médico, por 
exemplo) e negociar descontos e outras vantagens.

Acesse www.crevisc.coop.br/para-voce/consorcios para conhecer todas as modalidades 
e fazer uma simulação de valores. Ou então venha conversar com a nossa equipe para 
esclarecer suas dúvidas. Você vai se surpreender com a possibilidade de realizarmos 
juntos o seu sonho!

cursos

• Nova tela inicial com resumo da conta;
• Calendário de transações;
• Operações favoritas na tela inicial;
• Botões para ocultar dados confidenciais.


