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UMA MANEIRA  
DIVERTIDA  
DE POUPAR

A melhor maneira de ensinar as crianças a terem uma relação saudável com o 
dinheiro é por meio de uma educação financeira. Por isso, a professora Sonia Regina 
Alano da Costa e a estagiária Maria Augusta Guenther, em parceria com a Cooperativa,  
desenvolveram um projeto com 26 alunos do 2º ano, com idades entre 7 e 8 anos, da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Teixeira da Fonseca. 

O projeto iniciou em junho e, desde então, uma vez por mês os alunos levam para a 
escola um cofrinho, doado pela Crevisc, onde guardam suas economias. Na escola são 
registrados os valores em uma tabela individual. Até o momento já foram realizadas três  
contagens dos valores. 

“A ideia é fazer os alunos guardarem as quantias que recebem ao longo do mês ou 
valores que guardam de troco de pequenas compras”, comenta a professora. Além 
disso, uma apostila é levada para casa para que os pais e alunos entendam na prática 
como funciona a educação financeira. Ao final do projeto, em dezembro, os estudantes 
poderão pagar um passeio para o Zoológico de Pomerode. 
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Cooperativismo presente no mês das crianças

Fotos  D
ivulgação

SEGUROS AILOS

PORTABILIDADE DE CRÉDITO

Garanta a proteção 
da sua empresa

Economia para o seu bolso

Para segurança dos seus negócios, é fundamental 
pensar na proteção da empresa e dos colaboradores. 
Em parceria com grandes seguradoras, a Cooperativa 
oferece os seguros: Frota, Vida em Grupo e Patrimonial. 
Pagamento em débito automático, valores competitivos, 
condições facilitadas, agilidade no fechamento e 
assistência 24 horas são alguns dos benefícios. Para 
mais informações, procure a nossa equipe.

A Crevisc disponibiliza oportunidades para os cooperados expandirem 
seu negócio por meio de empréstimos e financiamentos. Por isso, se você, 
cooperado, tem um empréstimo ou financiamento em outra instituição, é 
possível transferi-lo para a Crevisc por meio do serviço de Portabilidade de 
Crédito. Na Cooperativa, você conta com taxas atrativas e menos burocracia, 
gerando uma grande economia ao final das parcelas para investir no seu 
projeto, no crescimento do seu negócio e desenvolvimento da comunidade, 
já que aumenta sua participação na distribuição das sobras. Compare, 
transfira e tenha acesso a mais benefícios.

CRÉDITO

As férias como  
você merece!

Que tal uma viagem durante as férias? Longe ou perto, 
o importante é aproveitar para relaxar e conhecer algo 
novo. Conte com a Crevisc para programar suas férias 
do jeito que você sempre quis. Conheça as opções de 
crédito da Cooperativa, certamente você vai encontrar 
taxas e parcelas que encaixam no seu orçamento. Faça 
uma simulação e contrate diretamente pelo aplicativo 
Ailos ou na conta online. Se preferir, procure um posto 
de atendimento. Aproveite!

CAIXAS ELETRÔNICOS

Sempre tem um por perto
Se nessas férias você estiver viajando e precisar 

sacar dinheiro, não tem problema! A Crevisc 
sempre tem um caixa eletrônico por perto. Mesmo 
estando fora da cidade, você pode sacar nos caixas 
compartilhados das cooperativas Ailos e na Rede 
24h, pois todos os equipamentos são interligados. 
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Banco de imagens

Faça seu 13º salário render
Se você recebeu ou irá receber a primeira parcela do 13° salário, uma 

dica é aplicá-lo na Crevisc e fazê-lo render. A Cooperativa oferece opções de 
aplicação com rendimentos acima da média de mercado, garantia do Fundo 
Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) e o benefício do retorno 
das sobras proporcionalmente aos juros obtidos, além da segurança de aplicar 
seus recursos com quem confia. Comece a poupar agora para conquistar a 
estabilidade financeira e realizar grandes objetivos no futuro.

RENTABILIDADE  
CDBS E RDBS 

(BANCOS) 

Ranking dos 
Investimentos

3,00%
2,25%2,80%

RENTABILIDADE 
DA CADERNETA  
DE POUPANÇA

Fonte: Banco Central do Brasil (taxas 
referentes ao 1º semestre de 2019)

RENTABILIDADE DA 
COOPERATIVA (TAXA 
MÉDIA PONDERADA)

INVESTIMENTOS 

• Taxas de juros mais baixas
• Isenção de IOF
• Distribuição de sobras 
   sobre os juros pagos
• Reforço na economia 
   da comunidade

Benefícios

•  Dorvalino Felippi (Bom Jesus): 270 
crianças e 25 funcionários.

•  Iaro Eugênio Hansch: 286 crianças e 25 
funcionários.

•  Urbano Teixeira da Fonseca: 533 crianças  
e 48 funcionários.

Escolas beneficiadas
Durante o mês de outubro, em comemoração ao 

Dia das Crianças (12/10) e ao Dia Internacional do 
Cooperativismo de Crédito (17/10), a Cooperativa 
promoveu ações de educação, lazer e cultura em três 
escolas, beneficiando 1.089 crianças. Teatros, presença 
do Capitão Coop com sua revistinha, brinquedos e 
lanches estiveram na programação de um dia divertido. 
Por meio do CooperaCriança, a Crevisc põe em prática 
o 5º e o 7º princípios do cooperativismo: “Educação, 
formação, e informação” e “Interesse pela Comunidade”.
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Informativo

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

Números da Cooperativa

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

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

52.843
14.881
37.166

20.534
82.359

2.645

*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% à 2,99%

1,28% à 1,88% 
1,78% à 1,88%

CDI + 0,97% à 2,27%
3,87% à 6,89%+TR

2,12% à 2,42%

Prazo
Até 120 meses
Até 60 meses
Até 72 meses

Até 120 meses
-
-

Outubro 2019

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Transforme 
sua vida 
financeira

Nem sempre refletimos sobre as 
questões básicas do nosso orçamento. 
Será que gastamos muito? Conseguimos 
fazer escolhas conscientes na hora de 
comprar? Para entender como o seu 
comportamento em relação ao dinheiro 
afeta as suas decisões financeiras, 
participe gratuitamente do curso 
Gestão de Finanças Pessoais, disponível 
na plataforma do PROGRID EAD  
(www.progrid.coop.br). O curso tem cinco 
módulos com dicas e ferramentas para 
descomplicar o orçamento: consumo; 
crédito e endividamento; investimentos, 
seguros e aposentadoria; nossa relação 
com o dinheiro; orçamento pessoal 
e familiar. Participe em qualquer 
hora e local e transforme sua vida  
financeira em 2020.  

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%

Outubro 2019 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.
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