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Agosto é um mês de comemoração para todos nós. 
Este ano, mais ainda, pois além de completarmos 12 
anos e nos orgulharmos de fazer parte da história 
de Guaramirim, que completou 71 anos, também 
celebramos a marca de 12 mil cooperados, um 
número alcançado com muita dedicação, confiança 
e cooperação. Durante esse tempo, evoluímos e 
transformamos números em desenvolvimento num 
círculo de prosperidade, somando mais de 96 milhões 
de ativos e 3 Postos de Atendimento.  

No dia do aniversário da Crevisc (6 de agosto), 

festejamos com todos nossos cooperados e 
colaboradores a nossa nova casa no Centro, que 
passou a atender na rua Antônio Zimmermann, 214 
(próximo à loja de R$ 1,95), em um espaço mais 
moderno e com mais comodidade aos cooperados. 
A cooperação faz parte da nossa história, por isso, 
vamos, juntos, continuar transformando vidas e 
gerando oportunidades por meio do cooperativismo. 
Aproveitamos esta data especial para agradecer a 
você, cooperado, por estar ao nosso lado e nos ajudar 
a construir essa história de sucesso!

HÁ 12 ANOS 
COOPERANDO COM VOCÊ
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PROGRID EAD

Distribuição das sobras

Educação financeira na infância

No dia 7 de julho foi realizada a Assembleia 
Geral Ordinária de forma online. No evento, foram 
apresentados os resultados do ano anterior, os planos 
para 2019 e também a proposta de Distribuição 
das Sobras, que foram votados e aprovados pelos 
cooperados. Este ano, a Cooperativa distribuiu 
R$ 797 mil em sobras, que foram creditados em sua 

cota capital, conforme votado e definido na Assembleia 
Geral. A distribuição das sobras é o resultado da 
participação de todos os cooperados, que unidos como 
um verdadeiro time de Fazedores contribuem para o 
bom resultado da Cooperativa. Quanto mais você 
utiliza os produtos e serviços da Crevisc, maior será o 
resultado a ser distribuído e maior será o seu retorno.

Nada melhor que aprender de forma divertida e 
lúdica, não é mesmo? Por isso, o Coopera Educa ganha, 
em outubro, uma versão online na plataforma do 
PROGRID (progrid.coop.br), com desenhos animados, 
cartilhas, atividades, vídeos interativos, músicas 
exclusivas, jogos e uma área para pais e educadores.  
Além disso, no PROGRID EAD você ainda pode assistir 

com seus filhos as 21 histórias que fazem parte do 
Ailos Conta, disponíveis também no canal do YouTube 
do Sistema Ailos. Assim, as crianças aprendem a 
terem uma relação saudável com o dinheiro de 
maneira mais leve, pois acreditamos que é assim que 
se constrói uma sociedade mais sustentável para as 
futuras gerações.

Em agosto, a comemoração é em dose dupla. É 
o mês que celebramos nosso aniversário junto com 
a nossa cidade natal. Para não deixar passar em 
branco essas duas datas tão especiais para todos, 
lançamos uma promoção exclusiva aos cooperados, 
na qual era preciso responder à pergunta “O que 
significa cooperação para você?” e concorrer a brindes 
especiais. Durante o mês de agosto foram realizados 
sorteios semanais e os ganhadores podem ir retirar 
seus brindes na nossa nova sede, na Rua Antônio 
Zimmermann, 214, Centro. Agradecemos a todos que 
participaram e tornaram essa data ainda mais especial.

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Parabéns aos ganhadores

Banco de Im
agens

- Adriana Alves

- Alécio da Silva

- Aline Schoffen Pasternack

- Cassimiro de Jesus Nalepa

- Claudio Augusto Stoinski

- Cleber Roberto Schmitz

- Cleiton Adriano Melchioretto

- Daniela de Azevedo

- Danielle Klassen

- Deolinda Jagelsky Nunes

- Douglas Lima Chame

- Elisabeth Lemke Dalpiaz

- Edson Francisco Pellense Ferreira

- Elisangela dos Passos Silveira

- Eloir Aparecida da Silva

- Elton Paulo Melchioretto

- Fabiana Rodrigues

- Frantielli de Campos Giordeni

- Gedeão Casas

- Gislaine Tereza Leffer de Liz

- Guilherme Felipe Ranch

- Isabel Regina Tomelin Duarte

- Itamar dos Santos

- Josiane Oliveira dos Santos Padilha

- Josuel Anselmo dos Santos

- Juliana Guterres Carvalho

- Lorena Aparecida da Silva Souza

- Luciana Ferreira

- Luis Antonio da Roza Muniz

- Maicon Luis de Mello

- Manoela Buzzi

- Marcelo Eccel

- Marcelo Luis Safanelli

- Marta Aparecida Alves

- Maxwell Henrique Proença da Rocha

- Moisés Monteiro da Silva

- Paulo Henrique Ramos

- Reginaldo Mendes dos Santos

- Renata Angélica Lauermann Pereira

- Rodrigo Correa

- Ronaldo de Souza Santos

- Sérgio Aparecido Pereira Siqueira

- Simone de Fátima Matos

- Taiane Dione Nunes Santos

- Terezinha Bellarmino Borba

- Tiago Venturi

- Vanderlei Edson da Rosa

- Vanessa Adaiane Lopes Pinzeger

Confira os ganhadores

- Faça da mesada uma aliada na educação financeira para as crianças.

- Estimule o hábito de poupar.

- Ensine a criança a comprar o que é realmente útil.

- Converse sobre o seu trabalho e porque é pago por ele.

- Explique o que é o cartão de crédito.

- Inclua a criança em alguma decisão financeira.

Dicas para uma educação financeira
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facebook.com/crevisc linkedin.com/company/crevisctwitter.com/crevisc
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Informativo

VOCÊ SABIA?

Diferença entre 
cooperativa e banco

Ser uma cooperativa implica em alguns 
pontos muito relevantes, pois trata-se de um 
modelo de negócio colaborativo. O banco é 
formado por uma sociedade capital e visa 
lucro para seus sócios. Já uma Cooperativa 
de Crédito é uma associação de pessoas, 
sem fins lucrativos, que divide os resultados 
entre todos os seus cooperados. Aderindo 
aos serviços de uma Cooperativa, você tem 
taxas mais baixas e ainda conta com um 
Fundo Garantidor de Crédito, que protege 
os cooperados nos casos de eventualidades. 
Fazer parte da Crevisc é fazer parte do 
movimento da economia colaborativa. 

Números da Cooperativa

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

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

62.671
21.629
42.472
24.638

1 03.375
2.167

*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.

Setembro 2020

Rendimentos das Aplicações Setembro 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

Aplicação Pré-Fixada 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%

- Você é um associado (dono), não 
é cliente.

- Distribuição das sobras financeiras 
vão para os cooperados.

- Cada associado tem direito a voto 
em Assembleia, contribuindo nas 
decisões da Cooperativa.

- Foco no desenvolvimento da 
comunidade que atua.

- Taxas especiais e linhas de crédito 
atrativas.

- Sem manutenção de conta na 
Crevisc, você investe em sua cota 
capital.

- Valorizamos e crescemos em 
parcerias.

- Relacionamento próximo.

Aqui na Crevisc é assim:
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