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“Eu faço parte dessa

Em agosto, a comemoração foi em dose dupla. 
A Crevisc celebrou 11 anos no mesmo mês em que 
Guaramirim completou 70 anos. A Cooperativa orgulha-
se de fazer parte dessa história e contribuir com o 
crescimento e desenvolvimento da cidade por meio 
da cidadania financeira e cooperativismo. Pensamos 
grande, fazemos juntos, por você e toda a comunidade. 
Esse é o nosso compromisso. A Cooperativa soma 
10.319 cooperados, três Postos de Atendimento e  
37 colaboradores. 

A cooperação faz parte da nossa vida. Temos acesso 
a créditos, investimentos, cartões, previdência e seguros. 
Mas a diferença é que aqui todos ganham: você tem 
participação nos resultados e toda a comunidade 
é beneficiada. Somos a Crevisc e fazemos parte do 
Sistema Ailos, que integra 13 cooperativas de crédito 
em mais de 70 cidades, nos três estados do sul do Brasil. 
Somos os Fazedores e fazemos a diferença, por isso, 
qualquer que seja o tamanho do seu sonho, aqui ele 
ganha vida. Saiba mais em www.ailos.coop.br/fazedores.

história”
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COMEMORAÇÃO 

Crevisc celebra 11 anos de cooperativismo
Para festejar o aniversário de 11 anos da Crevisc – 

comemorado em 6 de agosto –, no dia 10 de agosto foi 
realizado um almoço na Sociedade Diana. O convite, 
no valor de R$ 40,00, dava direito a uma camiseta, 
uma deliciosa feijoada, bebidas e o tradicional bolo 
de aniversário. Mais de 300 pessoas participaram do 
evento, entre eles colaboradores e cooperados que 
comemoraram esse marco tão importante para todos 
que fazem parte dessa história.

Fotos  D
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DÉBITO AUTOMÁTICO

Fique com suas 
contas em dia

Vai correr o risco de esquecer um pagamento e ter 
que pagar juros e multa? Evite esse tipo de transtorno 
cadastrando uma única vez as suas contas no débito 
automático da Crevisc e tenha tudo pago no prazo de 
vencimento, mediante saldo na conta corrente. Além 
disso, você pode consultar, a qualquer momento, os 
pagamentos cadastrados e comprovantes, possibilitando 
uma gestão mais eficaz das suas finanças. Mais um serviço 
da Cooperativa para você ficar com suas contas em dia. 

SERVIÇO DE CÂMBIO

Viaje com segurança e tranquilidade
Se você vai viajar para o exterior, saiba que a Crevisc 

oferece o serviço de câmbio, a maneira mais prática para 
trocar seu dinheiro por uma moeda internacional e viajar 
tranquilo. Tudo isso na sua Cooperativa, com segurança e 
a equipe em que você já confia. O serviço é uma parceria 
da Cooperativa com corretoras de câmbio.

•  Venda de papel moeda de diversos países.
•  Delivery: entrega do dinheiro no local  
    escolhido pelo cooperado.
•  Cartão pré-pago recarregável.
•  Transferência internacional, para enviar ou  
    receber dinheiro do exterior.

Soluções

CARTÃO VIRTUAL RECORRENTE

Facilidade e segurança na palma das mãos
Agora você nunca mais vai esquecer de pagar as 

assinaturas da Netflix, Spotify, Uber e outros. Com o Cartão 
Virtual Recorrente do App Ailos Cartões você cadastra 

as suas contas mensais de serviços online e realiza seus 
pagamentos com segurança, sem se preocupar com o 
esquecimento de mensalidades e assinaturas. 

Fotos Banco de imagens
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CONSÓRCIOS
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Informativo

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

Números da Cooperativa

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

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

50.452
13.840
36.637
19.660
76.571
1.938

*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
Automóvel
Aquisição de Imóveis 
Crédito Empreendedor
Cheque Especial e Limite Empresarial
Antecipação de recebíveis (títulos, cheques)

Taxas (a.m.)
**CDI + 0,97% a 2,99%
**CDI + 0,97% a 1,88% 

1,78% a 1,88%
**CDI + 0,97% a 2,27% 

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

Prazo
Até 120 meses
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 120 meses

-
-

Agosto 2019

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Seus sonhos 
realizados

O seu sonho é ter uma festa de casamento 
ou de formatura? Com o consórcio da 
Cooperativa esse sonho pode sair do papel e 
virar realidade com parcelas mensais atrativas 
e taxas inferiores à média do mercado. A 
Crevisc oferece também o consórcio para 
viagem, cirurgia plástica, tratamentos 
odontológicos, cursos e outros. Você tem a 
flexibilidade de escolher o serviço desejado 
no momento da contemplação, que acontece 
por sorteio, lance fixo ou lance livre. E com a 
carta de crédito na mão, você pode realizar 
o seu sonho à vista e negociar um desconto. 
Realize seus projetos de vida com a Crevisc!

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

Faixas 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%

Agosto 2019 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.
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