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Cooperar com o seu desenvolvimento e da 
comunidade sempre foi a nossa principal motivação 
para enfrentar cada novo desafio. Agora, é hora 
de usarmos ainda mais a força da cooperação 
para manter a economia da nossa região 
ativa. Sabemos que os empreendedores locais 
sentiram os efeitos econômicos causados pela 
pandemia do coronavírus e, agora, mais do que 
nunca, precisam do nosso apoio para manterem 
seus negócios prosperando.  

Por isso, a Crevisc e o Sistema Ailos criaram o 
movimento “Negócio local é bom negócio para 
todos”. A iniciativa surgiu para apoiar ainda 
mais nossos cooperados empreendedores para 
que, juntos, possamos seguir em frente. Entre 
as ações que fazem parte dessa iniciativa está 
o Ailos Aproxima, uma plataforma online que 
reúne produtos e serviços de cooperados Pessoa 
Jurídica. Se você é empreendedor e quer trazer 
mais visibilidade ao seu negócio, ou se você é 
consumidor e quer comprar do comércio da sua 
região, conheça o Ailos Aproxima. Confira mais 
informações sobre a plataforma na página 2. 
Vem com a gente!

É HORA DE 
COOPERAR
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DICAS

Segurança e praticidade

DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO 

Momento de cooperar 
com o próximo

O Dia de Cooperar (Dia C), proposto pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), coincide com o Dia Internacional do Cooperativismo 
(DIC), celebrado mundialmente no primeiro sábado de julho (neste ano, 
dia 4). O tema do Dia Internacional das Cooperativas 2020 é “Cooperativas 
para a Ação Climática”. O objetivo é propor à comunidade cooperativa 
global que busquem soluções para as mudanças climáticas, que está 
colocando em risco vidas e meios de subsistência, interrompendo 
ecossistemas vitais para as pessoas e o planeta. 

Este dia vem como uma oportunidade de fazermos ainda mais pelo 
próximo. Por isso, a Crevisc arrecadou mais de 1,7 mil peças de roupas, 
que foram doadas para entidades carentes de Guaramirim no mês de 
maio. Vamos, juntos, fazer acontecer!

A tecnologia tem sido nossa maior aliada neste 
momento de isolamento social para realizarmos 
nossas operações sem sair de casa. A Cooperativa 
oferece uma série de serviços digitais que você 
consegue realizar através da Conta Online ou do seu 

APP Ailos com a mesma segurança dos nossos Postos 
de Atendimento, porém é preciso aproveitar todas as 
nossas soluções com proteção, sem cair em golpes. 
Então, confira algumas dicas de segurança e alguns 
serviços digitais nas tabelas abaixo:

• SMS com link solicitando senhas são 
falsos, não abra. 

• Não receba visitas de pessoas 
estranhas em nome da Cooperativa.

• Verifique a autenticidade dos boletos, 
o código da Cooperativa é 085.

• Em caso de suspeita, entre em 
contato conosco por meio do SAC 
0800 647 2200.

O Ailos Aproxima é uma das ações que fazem parte 
do movimento “Negócio local é bom negócio para todos”. 
Essa plataforma online foi criada para ser uma grande 
vitrine de produtos e serviços locais, aproximando quem 
quer comprar de quem quer vender, gerando novas 
oportunidades. Assim, fazemos girar a roda da economia, 
mesmo neste momento difícil pelo qual estamos passando. 
Nela, os cooperados Pessoa Jurídica poderão ofertar seus 
produtos e serviços, de forma gratuita, e negociar os meios 
de pagamento diretamente com o comprador. 

O Ailos Aproxima está disponível para download no 
Google Play, App Store e no site ailosaproxima.coop.br. 
Acesse e se cadastre através do Google, Facebook ou e-mail. 
Movimentando a economia do seu bairro, você movimenta 
a economia local, praticando o cooperativismo.

AILOS APROXIMA 

Aproximando você e a comunidade
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Dicas de segurança

• Aplicação programada

• Débito Direto 
Autorizado (DDA)

• Crédito Online

• Transferências e TEDs

Algumas operações que você 
pode fazer de maneira digital

• Pagamento de boletos

• Débito Automático

• Recarga de celular

• PROGRID EAD

AILOS CONTA 

A vida é feita de 
boas histórias

Era uma vez uma concha mágica... Toda história sempre 
mexe com a imaginação das crianças, não é mesmo? Essa 
é apenas uma das 21 histórias que fazem parte do projeto 
Ailos Conta, disponíveis no canal do YouTube do Sistema 
Ailos e na plataforma do PROGRID EAD (progrid.coop.br), 
onde toda a comunidade pode acessar. O objetivo é auxiliar 
as escolas neste momento desafiador de isolamento 
social, além de proporcionar momentos especiais de 
convívio familiar e muita imaginação. Todos os vídeos 
foram disponibilizados gratuitamente para Secretarias 
de Educação do Estado e contam com janela de libras e 
também com Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE). 

A inciativa recebeu uma homenagem da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina (Alesc) por oportunizar 
conteúdos educativos e culturais para secretarias de 
educação, famílias e por envolver artistas locais. Legal, né?
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DIA DOS PAIS

Melhor amigo
Seja nos momentos com ou sem 

coronavírus, você é pai e a rotina 
continua. Ser pai é praticar o amor 
incondicional e o perdão. É vibrar e torcer 
a cada nova conquista do filho. Praticar 
o diálogo. Deixar pra lá as tentativas 
que não deram certo. Ter coragem de 
expressar os sentimentos e as emoções. 
Este momento difícil vai passar, mas o 
pai, super-herói e amigo, sempre estará 
de braços abertos e com muitas histórias 
para contar. A Crevisc parabeniza todos 
os pais pelo seu dia!
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PROGRID EAD

Mais dinâmica
Cooperado, você já conferiu as 

melhorias na plataforma do PROGRID 
EAD? Em junho, a plataforma ganhou 
novas funções, ficou mais dinâmica e 
disponibilizou um novo curso “Conhecendo 
mais a Crevisc”. Agora, você tem uma 
ótima oportunidade para ficar por dentro 
de toda a trajetória, propósito e soluções 
de serviços e produtos da Cooperativa 
e ainda pode receber dicas de cursos 
de acordo com o seu perfil, com mais 
facilidade para acessar os conteúdos. 
Aproveite para conhecer o PROGRID EAD 
(progrid.coop.br), conferir todas as 
melhorias e desfrutar dos conteúdos 
disponíveis de onde você estiver.

Divulgação

Números da Cooperativa

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

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

62.865
17.411

40.314
23.677
96.014

1 .331

*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.

Maio 2020

Rendimentos das Aplicações Maio 2020 (em % do CDI)

Obs: Rentabilidade Pós Fixada. Indicador de referência CDI*.

Obs: Rentabilidade Pós Fixada. 
Indicador de referência CDI*.

Rentabilidade Pré Fixada. Indicador de referência CDI do dia da aplicação.

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

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 R$ 1.999.999,99
Acima de R$ 2.000.000,00

Mês

Aplicação Pós-Fixada

POUP

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%

93%
94%

95%
96%
97%
98%
99%

100%
101%

94%
95%

96%
97%
98%
99%

100%
101%
102%

95%
96%

97%
98%
99%

100%
101%
102%
103%

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

Aplicações Pré-Fixadas Aplicação Programada
Faixa de valor

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

Taxa contratada

94%
95%
96%
97%
98%

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%
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