
Aqui na Crevisc você faz parte de um grande time: o dos 
Fazedores, pessoas que fazem acontecer. E agora chegou 
o momento de você fortalecer o seu papel no nosso time, 
participando das Pré-Assembleias e da Assembleia Geral 
Ordinária, que acontece no dia 31 de março, às 19h30, no 
Salão da Paróquia Senhor Bom Jesus. 

Nesses eventos, você fica por dentro dos resultados 

conquistados pela Cooperativa em 2019, dos planos para 
2020 e ainda decide sobre a forma de distribuição das 
sobras. Para saber a data e local das Pré-Assembleias, 
acesse www.aquivoceparticipa.coop.br/crevisc ou 
fale com nossa equipe de atendimento e confirme 
presença. Participe e vamos, juntos, em busca de novas  
realizações e conquistas.

SUA PRESENÇA 
NOS FORTALECE
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Desenvolvimento 
para o cooperado  
e a comunidade

Sabia que, ao utilizar os serviços e produtos da 
Crevisc, você economiza e ainda gera resultados para 
você e sua comunidade? A economia acontece porque 
a Cooperativa possui taxas de juros mais baixas se 
comparadas ao mercado. E os rendimentos das suas 
aplicações são maiores do que a média das outras 
instituições financeiras. Assim, com a economia das 

taxas somadas ao rendimento das aplicações e também 
ao benefício das sobras ao final do ano, você promove 
o que chamamos de Resultado Econômico e Social. 
Em 2019, os cooperados da Crevisc geraram o valor 
total de R$ 15.182.517,00. Você consegue verificar qual  
o valor que você gerou diretamente nos Postos  
de Atendimento.

RESULTADO ECONÔMICO E SOCIAL

Dicas para declarar seus rendimentos
Já é hora de pensar na Declaração do Imposto 

de Renda Pessoa Física. Para declarar os saldos e 
valores movimentados na Crevisc, acesse o Informe 
de Rendimentos na Conta Online ou solicite no Posto 
de Atendimento. Ao finalizar sua declaração, lembre-
se de indicar sua conta da Cooperativa para receber 
a restituição, preenchendo os campos do número do 
banco (085), agência (0111) e o número da sua conta 
na Crevisc. Caso você desejar antecipar o valor da 
restituição, a Crevisc conta com uma linha de crédito 
específica para essa finalidade. O prazo final para  
declaração é dia 28 de abril.

Sabia que também é possível 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 
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. Exerça a sua cidadania, 
decidindo para onde vão os tributos que você paga. Acesse 
receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/
educacao-fiscal/projeto-destinacao e saiba mais. 

 IMPOSTO DE RENDA 

Resultado Econômico e Social:  
R$ 15,2 milhões

Banco de im
agens



3

SEGURO AILOS RESIDÊNCIA

 CHEQUE ESPECIAL

Mudamos para melhor
O nosso seguro residencial mudou para melhor! Isso 

para atribuir mais qualidade na proteção da sua família 
e patrimônio. Assim, todos os seguros residenciais 
contratados em parceria com a seguradora Chubb foram 
migrados para a HDI Seguros e os cooperados que 
tinham contratos ativos foram avisados pela Cooperativa 
por meio de SMS e push no app Ailos. Mas fique tranquilo 
que todas as coberturas contratadas foram mantidas e 
ainda com mais benefícios. Agora, você pode personalizar 
o seguro de acordo com as suas necessidades.
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Assistência:
•  Capitais e regiões metropolitanas | 3003 5390
•  Demais localidades | 0800 434 4340 - Opção 1 - 1 – 2

Aviso de Sinistro:
•  Capitais e regiões metropolitanas | 3003 5390
•  Demais localidades | 0800 434 4340 - Opção 1 - 2
•  Via site | www.hdi.com.br/segurado

HDI Seguros - Ailos Residência

Novas regras, mesma tarifa
Você já deve saber que o Banco Central fez alteração na 

cobrança de juros e tarifas do Cheque Especial (limite de 
crédito). Em outras instituições financeiras isso pode ter uma 
grande diferença, mas aqui na Crevisc sabe o que mudou 

para você como cooperado? NADA! Isso mesmo! Aqui na 
Cooperativa, os juros cobrados sempre foram inferiores, além 
de não cobrarmos tarifa mensal de manutenção do limite. 
Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe.

Acompanhe com a gente
A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 

lançou em suas redes sociais o programa Minuto 
Coop. Os vídeos vão ao ar semanalmente nos perfis do 
Facebook, Twitter e Youtube da OCB, trazendo as notícias 

mais relevantes do cooperativismo brasileiro, envolvendo 
a atuação da OCB, do Sescoop e da CNCoop. Acesse  
www.somos.coop.br/2019/04/04/no-ar-o-minuto-coop/  
assista e saiba mais. 

Banco de imagens
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Informativo

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

Números da Cooperativa

Principais números até Fevereiro/2020 (em R$ mil):

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

57.039
14.318
39.119

22.398
85.484

498

*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

-
-

Março 2020

*Taxas e prazos sujeitos à variação.

Somos 3 milhões 
fazendo a diferença

Desde 2002, o Sistema Ailos, por meio 
do PROGRID, tem levado conhecimento e 
conscientização aos cooperados e comunidade 
com os cursos oferecidos tanto presencial 
quanto EAD, com temas voltados à educação 
cooperativista e financeira, empreendedorismo, 
cultura e bem-estar, competências profissionais, 
cidadania e meio ambiente. O resultado: 3 
milhões de participações em eventos de educação 
e desenvolvimento com novos conhecimentos 
e prontos para fazer a diferença. O PROGRID 
proporciona experiências que promovem a 
educação e o desenvolvimento, seguindo o 5° 
princípio cooperativista: Educação, Formação 
e Informação. Confira os cursos online no site 
www.progrid.coop.br e a agenda presencial no 
site da Crevisc www.crevisc.coop.br. 

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA Aplicação Programada

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
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Taxa contratada
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95%
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95%
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96%

97%

98%

99%

100%
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100%

101%
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100%

101%
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103%
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105%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

101%

102%

103%

104%

105%

106%

107%

108%

109%

Março 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

**Taxa pós fixada.
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3 MILHÕES
DE PARTICIPAÇÕES
NO PROGRID

D
ivulgação


