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Foto Divulgação

CREVISC EM MOVIMENTO
Sempre pensando no bem-estar dos cooperados, a 

Crevisc mais uma vez coloca em prática o 7º princípio 
do cooperativismo “Interesse pela comunidade”, 
por meio do Crevisc em Movimento. O objetivo do 
evento foi promover, além da saúde, o apoio e o 
zelo pelo esporte. Ao todo, foram 250 inscritos, que 
percorreram 5km de corrida ou 3km de caminhada, 
enchendo as ruas de Guaramirim com energia positiva 
e cooperativismo. Na chegada, os competidores foram 
recepcionados com medalhas, kits de frutas e muita 
animação. Os cinco primeiros colocados de cada 

categoria, feminina e masculina, receberam um troféu 
e os três primeiros das mesmas categorias ainda foram 
premiados em poupança com carência de 30 dias. 
Além disso, Danilo Gomes de Moraes foi o vencedor 
da categoria cooperado, sendo o primeiro a completar 
a corrida, e Bianca Mary Cidade Denk foi a ganhadora 
na categoria colaborador. São eventos como este que 
nos aproximam e colocam em prática o real significado 
da existência de nossa Cooperativa. Agradecemos a 
todos que participaram e que em 2020 possamos estar 
novamente juntos em eventos como este.
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AILOS PAG 

Facilidade na palma da sua mão
Sabia que agora o seu App Ailos conta com uma nova 

ferramenta que traz facilidade na palma da sua mão? É o 
Ailos Pag, uma nova opção para pagamentos e recebimentos 
através do seu aplicativo. Com a ferramenta você paga e 

recebe via QR Code e sem taxas. É mais praticidade e agilidade 
na sua rotina. Com as movimentações através do Ailos Pag, 
você conta com maior controle por meio de notificações e 
comprovantes. Atualize o seu aplicativo e confira!
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Bom negócio
Ser cooperado na Crevisc é contar com uma série de 

benefícios e facilidades. Entre eles está a oportunidade 
de encontrar boas opções de bens à venda. Se você está 
procurando casa, apartamento, terreno ou veículo para 
comprar, em nosso site você encontra várias opções com 
condições especiais. Os bens disponíveis sem restrições e 
pendências são de todas as cooperativas filiadas ao Sistema 
Ailos, com preços acessíveis e negociação facilitada. Ficou 
interessado? Acesse o site www.crevisc.coop.br/bens-a-venda  
e confira! Você também pode realizar uma simulação de 
pagamento no seu Posto de Atendimento.

BENS À VENDA 

Decida os rumos da sua Cooperativa
Temos um encontro com você, cooperado, para 

realizar a apresentação dos resultados do ano que passou 
e decidir os rumos da sua Cooperativa para 2020. Este 
ano, as Pré-Assembleias serão em março. Os eventos são 
organizados para que você participe da prévia da decisão 
sobre a proposta de distribuição das sobras, que será 

votada na Assembleia Geral Ordinária, no dia 31 de março. 
A sua participação é fundamental para a consolidação do 
cooperativismo. Como parte fundamental da Cooperativa, 
é seu direito opinar e defender suas ideias trazendo 
sugestões. Confira a agenda dos eventos assembleares 
em nosso site www.aquivoceparticipa.coop.br e participe! 

ASSEMBLEIAS
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COTAS DE CAPITAL 

CRÉDITO

Rendimentos 
para você

Fôlego para início de ano

Os juros sobre o Capital referentes ao 
exercício de 2019 já foram depositados 
nas Cotas de Capital dos cooperados. Eles 
são calculados com base na média do 
capital mantido nas cotas dos cooperados 
durante o ano. Para conferir o valor que 
você recebeu, basta acessar sua conta 
online, selecionar o menu “Investimentos”, 
em seguida “Cotas Capital” e “Consultar”.

Para investir na Cota Capital e 
receber mais no ano seguinte, você tem 
a possibilidade de realizar um plano 
mensal. Com o plano, o valor é creditado 
todos os meses na Cota Capital, na data 
definida pelo cooperado. Também é 
possível realizar outros depósitos sempre 
que quiser. As cotas também são a fonte 
de recursos da Cooperativa, gerando 
estabilidade, solidez e possibilitando a 
oferta de empréstimos com juros baixos.

Com as comemorações e presentes de final de ano, 
às vezes gastamos um pouco mais do limite, não é 
verdade? E em janeiro não faltam contas para pagar, 
como impostos e matrículas escolares. Pensando nisso, 

a Crevisc oferece linhas de crédito seguras e com juros 
baixos para dar aquele fôlego nas contas do início do 
ano. Consulte as condições diretamente no seu Posto de 
Atendimento ou canais digitais e inicie o ano tranquilo.
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Informativo

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

Números da Cooperativa

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

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

56.457
16.136

39.012
21.978

86.665
3.324

*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%
CDI + 0,97% à 2,28% 
CDI + 0,97% à 1,88%

CDI + 0,97% à 2,27%
3,87% à 6,89%+TR

2,12% à 2,82%

Prazo
Até 120 meses
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 120 meses

-
-

Janeiro 2020

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Realize seus 
sonhos

Chegamos a mais um início de ano e esse 
é o momento em que paramos para refletir e 
fazer novos planos. Seja aquela viagem dos 
sonhos, a aquisição de um veículo ou de um 
apartamento, os seus sonhos precisam de 
recursos e planejamento. Pensando nisso, 
o PROGRID EAD conta com o curso GFP – 
Gestão de Finanças Pessoais, com aulas 100% 
online e gratuitas. Inspirado nos cadernos 
do curso de Gestão de Finanças Pessoais 
do Banco Central do Brasil, em parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo, o curso conta com um 
conteúdo que ajudará você a refletir mais 
sobre seus comportamentos em relação 
ao dinheiro, melhorando as suas decisões 
financeiras para atingir seus planejamentos. 
Nosso objetivo final é gerar bem-estar para 
você e sua família. Ficou interessado? Acesse 
o nosso site www.progrid.coop.br e participe!

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%

Janeiro 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.

Banco de im
agem
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