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A Crevisc cumpre o seu princípio democrático com 
total transparência por meio dos eventos assembleares. 
Os eventos são organizados para que os cooperados 
conheçam os resultados da Cooperativa no ano que 

passou, os planos para 2021 e participem da 
decisão sobre a proposta de distribuição das 

sobras, que serão votadas na Assembleia 
Geral Ordinária (AGO).

Este ano, a Pré-Assembleia da 

Corticeira (PA02) acontece no dia 25 de fevereiro, às 
19h, e a Pré-Assembleia do Amizade (PA03) acontecerá 
no dia 2 de março, às 19h, ambas no formato digital. Já 
a Assembleia Geral Ordinária, ocorrerá em 16 de março, 
às 19h, também de forma on-line. Para participar da 
Assembleia, acesse: aquivoceparticipa.coop.br/crevisc

Participe! Você faz parte da Cooperativa, exerça 
seu direito de opinar, defender suas ideias e 
trazer sugestões.

PARTICIPE DAS DECISÕES 
DA SUA COOPERATIVA
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EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

CANAIS DE ATENDIMENTO

Conte com a Crevisc para 
realizar seus sonhos

A Cooperativa perto de você

Um novo ano inicia e com ele novos projetos e metas são 
traçados. Para cada sonho, a Crevisc tem uma solução sob 
medida. Nossa Cooperativa tem opções de empréstimos 
e financiamentos pessoais para o que você precisar, com 
diversas vantagens: taxas inferiores ao mercado, dinheiro 
liberado direto na sua conta corrente, liberação rápida e com 
menos burocracia.

Com o período de férias e ainda em meio à 
pandemia, os canais digitais para acesso a sua 
conta são uma forma segura e prática de realizar 

pagamentos, fazer transferências, contratar crédito e 
tirar as dúvidas necessárias. Desta forma, você conta 
com a Cooperativa de onde estiver.

Uma equipe bem cuidada é uma equipe motivada. 
Por isso, pensar na tranquilidade e bem-estar dos 
seus colaboradores e familiares reflete no sucesso 
da empresa.

A Crevisc oferece, em parceria com a Icatu, o Seguro 
de Vida em Grupo. Uma modalidade com contratação 

simples e diferentes opções de coberturas para 
colaboradores e sócios.

O melhor de tudo é que os planos são 
personalizados de acordo com o perfil do seu negócio. 
Ficou interessado? Procure seu Posto de Atendimento 
para saber mais.

O ano que passou foi de grandes desafios, mas 
serviu para motivar ainda mais a Crevisc em seguir 
seu propósito e evoluir. Em 2020, apesar de todas as 
diversidades, a Cooperativa manteve seu crescimento: 
16% em admissões e 36% em ativos.

SEGUROS

CRESCIMENTO

Seguro personalizado para o seu negócio

Crevisc fecha 2020 
com números positivos Resultados de 2020

12 anos de atuação

03 Postos de Atendimento

42 colaboradores

1.299 participações no PROGRID

+ de 117 milhões em ativos

+ de 69 milhões em operações 
de crédito

+ de 35 milhões em depósitos à vista

+ de R$ 43 milhões em depósitos 
a prazo

Resultado: R$ 2,6 milhões

Você pode adquirir: 

- Imóveis;

- Automóveis;

- Caminhões;

- Máquinas e equipamentos.

• App Ailos: por meio do aplicativo, você pode consultar extrato, lançamentos futuros, saldo da 
conta, entre outros. Também pode contratar crédito, realizar pagamento, transferências e 
muito mais.

• App Ailos Cartões: No App Ailos Cartões é possível ter toda a gestão do cartão, conferindo o limite 
disponível, data de fechamento da fatura, consulta de faturas passadas, além de conseguir gerar 
um cartão virtual.

• Conta Online: na Conta Online, você tem acesso a diversos serviços: alteração de senha, boletos e 
cheques emitidos, consulta de agendamento, entre outros.

• Chat: tire suas dúvidas em tempo real, qualquer dia da semana, das 8h às 20h.

São centenas de lojistas conveniados oferecendo ótimas 
oportunidades de negócios para você:

- Negocie o preço à vista, com o fornecedor, e financie com 
a Cooperativa;

- Parcelas debitadas na sua conta corrente, na data escolhida;

- Contratação de crédito feita diretamente na loja.

Financiamento Pessoal

Confira os canais disponíveis de autoatendimento:

Financiamento direto na loja 
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Informativo

PROGRID EAD

Aprendizado em 
qualquer lugar, 
a qualquer hora

Toda hora é hora de aprender. Com o 
PROGRID EAD, você tem acesso a diversos 
cursos, de forma on-line, e estuda de onde 
estiver, a qualquer hora do dia. Confira 
alguns conteúdos disponíveis:

Saber lidar com as emoções, as suas 
e as dos outros, é a chave para uma vida 
realizada. O curso Inteligência Emocional 
aborda o autocontrole, autoconsciência e 
gerenciamento das emoções.

O curso Pílulas do Cenário Econômico 
traz informações mensais para você 
ficar por dentro da situação financeira e 
econômica do país, com conteúdos rápidos 
e dinâmicos.

Não perca tempo, acesse progrid.coop.br 
para se desenvolver na vida, na carreira e 
nos negócios!

Números da Cooperativa

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

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

69.840
35.840
43.162
25.275
117.725

2.667

*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.

Janeiro 2021

Rendimentos das Aplicações Janeiro 2021 (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

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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