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Este ano foi atípico para todos. Com a chegada 
da pandemia da Covid-19, tivemos que nos 
superar, reinventar, inovar e mudar a forma de nos 
relacionarmos. E fizemos isso juntos, pois somos feitos 
de cooperação. 

Quando nos unimos, chegamos cada vez mais 
longe, ajudando a transformar o mundo, promovendo 
conquistas e realizando sonhos. A prova disso é que já 

somamos 12 mil histórias juntas com a nossa de 12 anos.
Atitudes ao longo de 2020 espalharam o espírito 

cooperativista e fortaleceram o desenvolvimento 
social e econômico da nossa comunidade. São simples 
gestos, mas que transformam todos à nossa volta. A 
Crevisc agradece a cada um de seus cooperados por 
compartilharem o melhor de si neste ano que passou e 
deseja um 2021 cheio de oportunidades e realizações.

SOMOS FEITOS
DE COOPERAÇÃO

Fotos Divulgação



DICA

CONSÓRCIOS

Faça seu dinheiro render mais

Conquiste o seu sonho 
de forma programada

Se você recebeu ou irá receber a primeira parcela 
do 13° salário, uma dica é aplicá-lo na Crevisc e fazê-
lo render. A Cooperativa oferece opções de aplicação 
com rendimentos acima da média de mercado, 

garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo 
de Crédito (FGCoop) e o benefício do retorno das 
sobras proporcionalmente aos juros obtidos, além da 
segurança de aplicar seus recursos com quem confia. 

Você sabe o que é o FGCoop?

Esse fundo é uma garantia de que você, cooperado, está protegido. Isso porque, quando você faz 
uma aplicação financeira na Crevisc, o seu dinheiro está garantido em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

Vantagens

- Taxas inferiores à média do mercado;

- Parcelas sem juros;

- Opções de crédito e prazo que cabem 
no seu bolso;

- Aquisição por lance ou sorteio.

Qual o seu sonho? Seja ele uma casa ou uma cozinha 
nova, uma cirurgia plástica, um carro ou caminhão para 
o seu negócio, planeja que dá. Os consórcios da Crevisc 
são uma ótima alternativa para conquistar seu sonho. E 
você sabia que não depende apenas de sorte? Se você 
já tiver uma reserva financeira para dar um bom lance, 
as suas chances de contemplação aumentam ainda 
mais. A contemplação acontece por sorteio, lance fixo 
ou lance livre. Realize seus sonhos com a Crevisc.

AILOS APROXIMA

Novidade no 
pagamento 
das compras

Você já deve conhecer o Ailos Aproxima, 
uma plataforma que reúne os produtos e 
serviços de cooperados Pessoa Jurídica 
da região, de forma gratuita, gerando 
visibilidade e aproximando seu negócio 
da comunidade. A novidade é que agora 
você pode oferecer pagamento com cartão 
de crédito e frete com entrega direta ao 
cliente. Para que ele consiga utilizar essas 
facilidades, o vendedor (cooperado Pessoa 
Jurídica) precisa configurar/habilitar 
estes itens na sua conta. O cooperado 
vendedor receberá o valor na conta da 
Cooperativa em D+30, como já praticado 
no mercado. Baixe o app Ailos Aproxima 
pelo Google Play ou Apple Store ou acesse 
ailosaproxima.coop.br.

Chegou o Pix, o novo meio de pagamentos 
e transferências do Banco Central, disponível 
no Aplicativo Ailos. Com o Pix é assim: você 
e seus amigos podem fazer transferências a 
todo momento diretamente para os números 
de celular uns dos outros. Já os cooperados 
Pessoa Jurídica podem usar esse novo meio 
para facilitar muito mais a venda.

Como fazer o cadastro de chaves do Pix? 
O cadastro está disponível no Aplicativo Ailos e é 100% online. É só abrir o aplicativo, clicar na área 
do Pix e seguir os passos informados. Depois, é só cadastrar, de maneira simples, as chaves que 
você tiver preferência.

Quantas chaves podem ser cadastradas? 
Cada Pessoa Física pode ter até 5 chaves e Pessoas Jurídicas até 20. Ou seja: o Pix possibilita o 
cadastro de mais de um e-mail ou número do celular.

A maquininha Stone é a uma opção fácil e segura para você receber os 
pagamentos. Ela possui taxas personalizadas para o seu negócio e para o seu 
volume de vendas.  Outras vantagens da maquininha, são: rapidez, bateria 
duradoura, já vem com chip, bobina grátis, comprovante impresso, bateria 
recarregável, garantia ilimitada. Procure seu Posto de Atendimento e saiba mais!

PIX

PARCERIA

A maneira mais 
prática de 
pagar e receber

- Transferências eletrônicas e pagamentos em até 10 segundos, para todas as instituições 
financeiras particiantes.

- Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e em todos os dias do ano.

- Gratuito para Pessoa Física, sem taxas de transferência.

- As transferências podem ser feitas por QR Code, gerado pelo app, ou informando uma chave 
de endereçamento.

- O processo de cadastramento de chaves já está disponível no Aplicativo Ailos.

Vantagens

Conheça sua nova maquininha
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PROGRID EAD

Novos cursos 
profissionalizantes

Quer fazer um curso profissionalizante e 
sair com o certificado na mão? Então acesse 
o PROGRID EAD (progrid.coop.br), se inscreva 
e garanta sua vaga, pois elas são limitadas 
e exclusivas aos cooperados. São dois 
cursos profissionalizantes ministrados pela 
Proway: Programação e desenvolvimento 
de sistemas, para jovens que desejam se 
capacitar para ingressar na área ou para 
adultos que desejam mudar o rumo da 
carreira. E o curso de Mídias Sociais para 
Negócios, para empreendedores informais e 
formais, tanto para os que já estão presentes 
nos canais digitais quanto para aqueles 
que visualizam a necessidade de migrarem 
para o digital.

Números da Cooperativa

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

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

67.543
29.204
43.349
25.276
111.861

2.581

*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.

Novembro 2020

Rendimentos das Aplicações Novembro 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%
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