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No dia 2 de abril, acontece a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
onde a Crevisc irá apresentar 
os resultados de 2018 e colocar 
em pauta as decisões para 2019. 
A força de uma cooperativa é 
proporcional ao engajamento 
de seus cooperados. Por isso, a 
sua participação é fundamental 
para definir os caminhos que 
serão traçados durante o ano. 
As Pré-Assembleias e a AGO são 
a oportunidade de o cooperado 
conhecer melhor os resultados 
e participar das decisões da  
sua Cooperativa.

Assembleia  
Geral Ordinária 
Dia 2 de abril, às 19h30
Local: Matriz Senhor Bom Jesus. 
Rua 28 de Agosto – Centro, 
Guaramirim.  

Pré-Assembleias
PA 02  
Dia 18 de março, às 19h30
Local: Escola José Dequech. Rua 
Hermínio Stringari, 1.300, bairro 
Corticeira, Guaramirim.

PA 03  
Dia 19 de março, às 19h30
Local: Escola Urbano Teixeira da 
Fonseca. Rua Rodolfo Jahn, bairro 
Amizade, Guaramirim

Participe da AGO no dia 2 de abril 
e fortaleça sua Cooperativa
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 Atendimento

Maquininha da Rede

Consórcios Ailos

Projeto DestiNação

Imposto de Renda

Realize transações e tire dúvidas pelo SAC

Mais facilidades aos cooperados

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 SAC 0800 647 2200. O 
atendimento é das 6h às 22h, todos os dias da semana, inclusive 
domingos e feriados. É muito mais facilidade para o seu dia a dia. 

Agora, a Crevisc tem mais uma opção 
de maquininha de cartões para oferecer: 
a maquininha da Rede. Pensando sempre 
de acordo com a sua necessidade, a Rede 
oferece segurança e tecnologia para tornar 
o dia a dia do seu negócio mais simples. 
Além de caber dentro do seu orçamento, ela 
conta com as funcionalidades certas para 
agregar valor ao seu empreendimento.  
Para mais informações, procure o seu 
Posto de Atendimento.

Tire seus  
sonhos do papel

Reformar a casa ou comprar um imóvel 
está nos seus planos? Tire esse sonho do 
papel com os Consórcios Ailos, uma maneira 
fácil, planejada e segura de adquirir um 
bem. A Cooperativa oferece consórcios 
com parcelas mensais atrativas, com taxas 
inferiores à média do mercado e que não 
pesam no seu bolso. Além de imóveis, você 
pode contratar outros segmentos, como 
automóveis, motos, veículos pesados, 
contêineres, materiais para fins sustentáveis, 
drones, bens náuticos e serviços. A 
contemplação acontece por sorteio, lance 
fixo ou lance livre. E com a carta de crédito 
na mão, você pode comprar o bem à vista e 
negociar um desconto. Faça uma simulação 
no site www.crevisc.coop.br ou nos Postos  
de Atendimento.

Já pensou em destinar parte do seu 
Imposto de Renda para fundos, programas 
e projetos sociais? Isso é possível, graças 
ao Projeto DestiNação, da Receita Federal. 
A pessoa física que entrega a declaração 
no modelo completo pode doar até 3% 
do Imposto de Renda via declaração. O 
contribuinte não pagará mais imposto por 
isso e nem terá sua restituição diminuída. 
Apenas permitirá que parte do seu imposto 
seja destinada para um fundo, ao invés de ir 
para o Tesouro Nacional. 

Para fazer a doação, o pagamento deve 
ser feito até o último dia de entrega da 
declaração, ou durante todo o ano, até o limite 
de 6% do imposto devido, a ser informado na 
sua declaração no ano seguinte. As empresas 
também podem destinar até o limite de 1%, 
quando tributadas com base no lucro real. 
Exerça a sua cidadania, decidindo para onde 
vão os tributos que você paga.

Doe parte do seu imposto a fundos sociais

Hora de prestar contas ao Leão
O calendário de Declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física já iniciou 
e vai até o final de abril. Ao preencher 
o formulário, os cooperados devem, 
ainda, informar o valor do rendimento 
dos Juros sobre o Capital, que está 
disponível na Conta Online ou pode ser 
solicitado no Posto de Atendimento.  

Para quem desejar antecipar a 
restituição, a Crevisc oferece uma 
linha de crédito, com facilidade para 
contratação e juros abaixo da média 
de mercado, além do benefício do 
retorno das sobras sobre os juros 
pagos. Para contratá-la, o cooperado 
precisa ter cadastrado a Crevisc 
como instituição na qual receberá a 
restituição. Por isso, ao preencher 
o formulário eletrônico, informe os 
dados de sua conta na Crevisc.

D
ivulgação

Banco: 085
Agência: 0111
Número da conta na Crevisc

Dica: 
 
•  Ao preencher a declaração, clique em: Resumo da 
Declaração, Doações Diretamente na Declaração, 
Novo e escolha o tipo de fundo. Observe o Valor 
Disponível para Doação e preencha o campo Valor.

Para onde doar
 
•  Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
•  Fundos do Idoso
•  Fundo Nacional da Cultura
•  Atividades Audiovisuais
•  Projetos Desportivos e Paradesportivos
•  Programa Nacional de Apoio à Atenção  
    Oncológica (Pronon)
•  Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde  
   da Pessoa com Deficiência (Pronas/ PCD)

Dados da sua conta na Crevisc

       SAC   
0800 647 2200

Confira os principais benefícios:

•  Taxas inferiores à média do mercado.

•  Contemplação por sorteio, lance fixo ou lance livre.

•  Possibilidade de reduzir o prazo ou valor da parcela com o lance.

•  Prazo de até 200 meses para pagar.

•  Pagamento das parcelas por débito automático.

•  Com a carta de crédito, você pode comprar o bem à vista e 

negociar um desconto.

•  Aceita as principais bandeiras de cartões de crédito e  
    débito, vale refeição e alimentação.
•  Canal para assistência aos estabelecimentos, 24 horas,  
    todos os dias da semana.
•  Aplicativo Rede, que permite acompanhar relatórios  
   de venda, antecipar recebíveis, solicitar bobina para a  
   maquininha, entre outras funções.

Benefícios
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Informativo

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

Números da Cooperativa

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

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

42.489
12.242
34.332
17.798
67.518

377

*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 + 0,99% a 1,88% 
**CDI + 0,60% a 1,88%
**CDI + 0,53% a 2,33% 

3,87% a 5,89%+TR
1,82% a 2,42%

Prazo
Até 120 meses
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 120 meses

-
-

Fevereiro 2019

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Organize sua  
vida financeira

Se a sua meta deste ano é colocar suas 
finanças em ordem, a Crevisc pode lhe ajudar. 
Está disponível na plataforma a distância do 
PROGRID (www.progrid.coop.br) o curso 
Organize sua Vida Financeira, que traz técnicas 
e dicas para você equilibrar suas contas e 
realizar seus objetivos de vida. O curso ensina 
você a elaborar um planejamento pessoal e 
familiar, orçar suas receitas e despesas, explica 
as razões do endividamento, a importância 
do consumo consciente e como poupar para 
realizar seus sonhos. Matricule-se no curso  
e aproveite!

D
ivulgação

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%

Fevereiro 2019 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.


