
Em busca de um mundo melhor, 
muitas pessoas mudam a própria vida 
e transformam a vida de todos à sua volta. 
Um exemplo é o José Timóteo Pinheiro 
(67 anos), idealizador do Projeto Boi de 
Mamão, que reúne 30 crianças e adultos 
das comunidades para manipular os 
bonecos nas apresentações artísticas. 
Zé Timóteo agrega ao projeto aulas de 
capoeira – atualmente com 70 crianças 
–, violão, instrumentos de percussão, 
buscando resgatar crianças carentes do 
mundo marginal. “Faço isso por amor 
ao próximo e a arte. Quero manter a 
cultura do folclore e assim ajudar quem 
necessita. A solidariedade e a cooperação 
estão nos caminhos que fazemos e  
escolhemos todos os dias”. 

Foi vendo exemplos como esse que 
o Sistema Ailos lançou o documentário 
Fazedores, mostrando histórias reais 
de pessoas que fazem a diferença 
por meio da cooperação. Assista em  
ailos.coop.br/fazedores e faça a sua parte!

Seja um Fazedor
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Mensagem de Natal

Planeje hoje a 
vida que você 
deseja amanhã

Agora, você pode contratar um plano de 
previdência privada diretamente com a Crevisc e 
desfrutar cada momento do presente, sem deixar 
de planejar o futuro e garantir uma aposentadoria 
tranquila. Com taxas menores que a média de 
mercado e rentabilidade diferenciada, o Prevcoop 
tem opções para cada perfil de cooperado, 
com planos que cabem no seu bolso. Procure 
o seu Posto de Atendimento e invista hoje para 
realizar seus projetos de vida amanhã. Para mais 
informações, acesse www.planoprevcoop.com.br.

•  Proteção imediata em caso de invalidez  
    total e permanente, ou morte.
•  Rentabilidade diferenciada em relação à  
    média do mercado.
•  Definição dos beneficiários em caso de  
    morte, não permitindo que o valor investido  
    seja objeto de inventário.
•  Possibilidade de aportes a qualquer  
    momento, inclusive após a aposentadoria.
•  Investimentos de longo prazo que incentivam a  
   educação financeira e uma reserva para o futuro.
•  Planos acessíveis, que cabem no seu bolso.
•  Menores taxas em relação ao mercado.
•  Contas individuais que garantem o  
    recebimento integral do valor investido.
•  Maior desconto ao declarar seu Imposto de Renda.

Vantagens do Prevcoop

Aqui todos ganham.  
Cada um do seu jeito

Você já sabe o que fazer 
com o seu 13º salário? Uma 
dica é aplicá-lo na Crevisc. A 
Cooperativa oferece opções 
de aplicação com rendimentos 
acima da média de mercado, 
garantia do Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito 
(FGCoop), benefício do retorno 
das sobras proporcionalmente 
aos juros obtidos, além da 
segurança de aplicar seus 
recursos com quem confia. 
É por isso que na Crevisc seu 
dinheiro rende muito mais do 
que você imagina. Comece a 
poupar agora para conquistar a 
estabilidade financeira e realizar 
grandes objetivos no futuro.

A chegada do fim de ano, para muitas pessoas, remete a férias e 
viagem, mas, para isso, é preciso se planejar financeiramente para 
curtir momentos inesquecíveis. Por isso, a Crevisc oferece vantagens 
que só a união de forças do cooperativismo é capaz de oferecer. Afinal, 
você tem sonhos, necessidades e desejos que são só seus. Seja qual 
for o seu objetivo neste novo ano, a Crevisc oferece taxas inferiores às 
praticadas pelo mercado e facilidade na contratação. Conte com o Crédito 
Cooperativo Crevisc e faça seu sonho se tornar realidade.

Natal significa solidariedade e 
doação ao próximo. Todos os anos, o 
espírito natalino mobiliza pessoas para 
transformar a data em um momento 
especial com boas ações. Mais do que 
isso, precisamos manter essa chama 
acesa durante todo o ano, pois as boas 
ações, o respeito ao próximo e a ajuda 
para quem precisa deve se tornar 
um hábito. Atitudes que precisam se 
repetir dia após dia e não somente 
na época do Natal. O ato de doar-se 
pelo bem do outro deve fazer parte 
da nossa essência. Siga o exemplo dos 
Fazedores e faça a sua história. 

Mantenha acesa a chama da solidariedade

No mês de outubro, em comemoração ao Dia das 
Crianças (12/10) e ao Dia Internacional do Cooperativismo 
de Crédito (18/10), a Crevisc realizou o Programa 
Cooperacriança, idealizado pela Confebras (Confederação 
Brasileira das Cooperativas de Crédito). A Cooperativa 
promoveu ações de educação, lazer e cultura em três 
instituições de ensino de Guaramirim, com a participação 
de aproximadamente 600 crianças. As ações foram 
realizadas na Escola de Ensino Fundamental Germano 
Laffin, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) e Escola Municipal de Ensino Fundamental Quati. 
Animação com a equipe da Crevisc, apresentação 

de teatro e contação de histórias com o Grupo GATS de 
Jaraguá do Sul fizeram parte da programação, além de um 
lanche diferenciado, cama elástica, tobogã e brinquedos 
infláveis. As crianças também receberam uma camiseta 
personalizada do programa e uma lembrança com 
guloseimas. Por meio do Cooperacriança, a Crevisc põe em 
prática o 5º e 7º princípio do cooperativismo: “Educação, 
formação e informação” e “Interesse pela Comunidade”.

Cooperativismo nas escolas
Dica

Invista 
na sua 
Cooperativa

Foto: D
ivulgação
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Sede da Crevisc
Quinta-feira, 13 de dezembro, das 19h às 20h
Local: ACIAG

OS TRÊS REIS DO ORIENTE

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

PROGRID EAD 
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Informativo

POUP

INVEST

Rendimentos das Aplicações

Até R$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 a 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

Acima de R$ 500.000,00

Mês 30 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

RDC PÓS

Fácil

Fácil

PoupFuturo

InvestFuturo

93%
94%

95%
96%
97%
98%

97%
98%

99%
100%
101%
102%

99%
100%

101%
102%
103%
104%

101%
102%

103%
104%
105%
106%

Setembro 2018 (em % do CDI)

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

Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:

Números da Cooperativa
Principais números até Setembro/2018 (em R$ mil):

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

37.778
14.421

29.855
16.453

64.090
2.176

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

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

Sujeito à dedução de imposto de renda

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.)
1% a 2,99%

1,28% a 2,28%
CDI + 0,49%
1% a 2,97%

4,67% a 5,99%
1,98% a 2,52%

Prazo
Até 60 meses
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 60 meses

-
-

Setembro 2018

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Sede da Crevisc
Quinta-feira, 29 de novembro, das 19h às 20h30
Local: ACIAG

Alimentação para 
uma vida saudável

Estar atento aos cuidados para uma 
alimentação saudável e que garanta a nutrição 
necessária para o organismo é fundamental 
para manter a saúde e a qualidade de vida. 
Por isso, o PROGRID EaD disponibiliza o curso 
“Alimentação para uma vida saudável”. A 
consciência de fazer escolhas saudáveis e a 
percepção do impacto da má alimentação 
na saúde e na qualidade de vida são 
pontos abordados no curso. Também são 
apresentadas receitas saudáveis e o passo a 
passo para prepará-las. Para participar, acesse 
www.progrid.coop.br.
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