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Amamos quando você vem nos visitar na 
Cooperativa, mas entendemos que o momento 
é de cuidarmos da saúde de todos, evitando a 
disseminação do Coronavírus. Além de todas as 
recomendações de prevenção, uma dica é utilizar 
os nossos canais digitais para fazer suas transações, 
assim você se conecta conosco de qualquer lugar 
e evita circular em locais públicos. Você consegue 
realizar diversas operações utilizando os nossos 
canais: aplicativos Ailos e Ailos Cartões, Conta 
Online, Chat no site da Cooperativa, SAC e, 
agora, através também do WhatsApp (confira 
na página 2 nossos canais digitais). Mais 
do que nunca, contamos com a força da 
cooperação e vamos, juntos, superar os 
desafios e permanecermos firmes no 
nosso propósito de cooperar e seguir 
em frente.

ESTAMOS 
CONECTADOS
COM VOCÊ
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AÇÕES

DIA DAS MÃES

CONSCIENTIZAÇÃO

Pensando em você e no seu negócio

Força materna

Com a cooperação, 
sairemos dessa fortalecidos

Entendemos que este cenário de incertezas que 
estamos vivendo gera insegurança e preocupação, 
mas o nosso propósito é fazer a diferença na vida das 

pessoas. Por isso, pensando em você e no seu negócio, 
definimos algumas ações para que possamos, juntos, 
passar por esse período.

Sejam colaboradoras ou cooperadas, muitas dessas mulheres 
também brilham em outro papel: o de mãe. Nesse, elas são todas 
iguais e o amor é o que as impulsiona. Mesmo em momentos bons ou 
difíceis, como este em que estamos vivendo, elas têm uma coragem 
especial para realizar todas as tarefas da vida, buscando o equilíbrio e 
a leveza para conciliar os desafios da maternidade com a profissional. 
Tudo isso vai passar, mas a força materna ficará para sempre, pois elas 
continuarão trabalhando e educando os filhos para fazerem a diferença 
e cooperar para construir um mundo melhor. A Crevisc parabeniza 
todas as mães pelo seu dia!

Mesmo com a liberação do governo para a volta 
ao trabalho e atividades normais do dia a dia, as 
recomendações continuam as mesmas: fique em 
casa e só saia se for necessário, utilize os nossos 
canais digitais e previna-se. Sabemos que a pandemia 
provocou uma crise econômica, principalmente para os 
pequenos negócios. Por isso, quando for realizar suas 
compras, seja presencial ou delivery, dê preferência ao 
comércio local (padaria, supermercado, feira, salão de 

beleza, lanchonetes, entre outros). Compre de quem 
está perto de você e também indique para a família 
e amigos. Assim, você ajuda a manter os postos de 
trabalho de quem atua ali e o fluxo econômico da sua 
região. Fortaleça o negócio local, que é bom para você 
e para todos. E não se esqueça, os cuidados com a 
saúde devem ser diários e contínuos, pois atitudes 
simples fazem toda a diferença e podem ajudar a 
salvar vidas. 

SERVIÇOS

Realize suas transações financeiras 
pelos canais digitais

APP Ailos 
Transferência, saldos e extratos, 
pagamentos de boletos, entre outros.

App Ailos Cartões 
Incentivamos o uso do aplicativo para fazer 
a gestão dos seus gastos com cartão, suas 
compras, faturas, limites e saldo. E ainda 
utilizar o cartão virtual para as compras na 
internet com mais segurança.

Conta online 
Transferência, saldos e extratos, emissão 
de boletos. Contratar crédito pré-aprovado, 
pagamentos, simulações de empréstimos 
pessoal e empreendedor, entre outros.

Crédito facilitado 
Para auxiliar você neste momento, reduzimos nossas taxas, ampliamos os prazos de pagamento e 
expandimos a carência para novos contratos ou refinanciamentos.

Isenção de IOF nas operações de crédito 
Conforme Decreto 10.305/2020 anunciado pelo governo federal, desde o dia 3 de abril, o Sistema Ailos 
passou a isentar a alíquota de IOF de todas as operações de crédito contratadas e operações em atraso, 
no período entre 3 de abril a 3 de julho de 2020.

Autoatendimento 
Os Postos de Atendimento estão abertos para atendimento presencial reduzido, adotando algumas 
medidas e horários diferenciados para manter a segurança e saúde dos cooperados e colaboradores. 
Mas você também pode fazer suas operações sem sair de casa, por meio da Conta Online e dos 
Aplicativos Ailos e Ailos Cartões, Chat em nosso website e SAC 0800 647 2200.

Prorrogação da validade dos cartões Ailos 
Os cartões Ailos com validade para os meses de março, abril, maio e junho foram automaticamente 
prorrogados para 31/07/2020. A utilização do cartão permanece a mesma. Os saques poderão ser 
realizados nos caixas eletrônicos do Sistema Ailos, Rede 24h e Rede Saque e Pague. Para compras 
realizadas pela Internet, reforçamos a orientação da utilização do cartão virtual, gerado pelo app Ailos 
Cartões, informando a nova data de vencimento (31/7/2020).

Benefício INSS 
Os beneficiários do INSS permanecem com seus pagamentos normalmente, sem a necessidade da 
realização da prova de vida, por um período de quatro meses – a contar de março, conforme publicado 
na Portaria 373/2020, no Diário Oficial da União (17/03). O INSS reforça também que os segurados não 
precisam se deslocar para ter acesso aos serviços ou pedir um benefício. Basta acessar o Meu INSS 
através do gov.br/meuinss ou ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Mais uma novidade! Agora você pode entrar em contato conosco via WhatsApp (47) 99118-5183
O atendimento é direcionado para a Cooperativa e Posto de Atendimento do cooperado.

Lave as mãos com água e 
sabão várias vezes ao dia.

Quando for tossir ou 
espirrar, cubra o nariz e a 
boca com o antebraço.

Utilize o álcool em gel 70%.

Confira algumas dicas para você se prevenir:

Não compartilhe 
objetos pessoais.

Use máscaras.

Evite ambientes 
cheios e contato físico.

Cartões Débito/Crédito 
Incentivamos o uso dos cartões para evitar o saque 
presencial nos Postos de Atendimentos.

Caixa Eletrônico 
Pagamentos, depósitos, saques, extratos e transferências.

Chat crevisc.coop.br 
Esclareça suas dúvidas em tempo real, qualquer dia da 
semana entre 8h e 20h.

SAC 0800 647 2200 
Antecipação de empréstimos, inclusão de faturas em 
débito automático, bloqueio de cartão, inclusão e resgate 
de investimento, contraordem de cheques em caso de 
perda ou roubo e simulação de empréstimo.
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Conheça as medidas da Crevisc para ajudá-lo neste momento:
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facebook.com/crevisc linkedin.com/company/crevisctwitter.com/crevisc
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Informativo

PROGRID EAD

Capacite-se 
sem sair de casa

Que tal aproveitar os cursos 
disponíveis na plataforma de ensino a 
distância do Progrid para aprender a 
qualquer hora, sem sair de casa e nem 
pagar nada por isso? Além dos mais de 
100 cursos existentes, agora a plataforma 
tem uma novidade. São 35 novos cursos 
ministrados por palestrantes conhecidos 
nacionalmente, como o filósofo, jornalista 
e professor Clóvis Barros Filho, que aborda 
a escolha dos valores para guiar nossas 
ações e reações aos dilemas do cotidiano 
e do trabalho. Já no curso com a jornalista 
e escritora Lilian Pace, você descobrirá 
a importância de consumir de forma 
consciente e usar adequadamente os 
recursos naturais em casa ou no trabalho, a 
fim de gerar impactos positivos e promover 
a sustentabilidade. Acesse progrid.coop.br 
e comece hoje mesmo a aprimorar seus 
conhecimentos pessoais e profissionais.

POUP

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA APLICAÇÃO PROGRAMADA

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

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 a 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

Acima de R$ 10,00

Mês

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

93%

94%

95%

96%
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98%
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101%

Faixa de valor Taxa contratada
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99%
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102%
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104%

105%
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107%

108%

109%

Maio 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

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

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)
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Números da Cooperativa

Principais números até Março/2020 (em R$ mil)

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

56.435
14.597

38.058
22.846
90.146

769

*Confira o balancete completo no Posto de Atendimento ou no site: 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)

Prazo
Até 120 meses
Até 60 meses

Até 120 meses
Até 120 meses

-
-

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%

*Taxas e prazos sujeitos à variação.
**Taxa pós fixada.
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