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O Sistema Ailos chegou à marca de 1 milhão 
de cooperados. A Crevisc e mais 12 cooperativas 
de crédito, alcançam um grande marco 
com esta conquista. Nossa missão é levar o 
desenvolvimento sustentável para as comunidades e 

transformar vidas.
Este número representa a essência cooperativista, 

que contribui para construção de um mundo mais 
justo e igualitário. Agradecemos a todos pela parceria 
e por acreditarem em nós!

JÁ SOMOS 1 MILHÃO DE 
VIDAS TRANSFORMADAS

Confira o vídeo de agradecimento a todos na versão digital do informativo



Existem diversos tipos de golpes financeiros 
aparecendo com frequência no cenário atual, como 
clonagem de cartão, transações com criptomoedas, 
leilões, sites e boletos falsos. Para se proteger, é 
necessário ficar atento, evitar propostas mirabolantes, 
sites duvidosos, corretoras não credenciadas ou 
pouco transparentes.

A Cooperativa não envia colaboradores na sua 
casa para recolher cartão, fechar contratos de serviço 
e também nunca solicitará suas senhas. Nossas 
equipes atendem somente nos Postos de Atendimento 
e conectados ao nosso sistema. Se alguém procurar 
você em nome da Crevisc, entre em contato com o 
SAC 0800 647 2200.

SEGURANÇA

Cuidado com os golpes
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Quer uma alternativa de crédito simples e de fácil 
acesso? A Crevisc oferece financiamento direto nas 
lojas conveniadas. São inúmeros lojistas com ótimas 
oportunidades para você. É possível negociar o 
preço à vista com o fornecedor e financiar a compra 
com a Cooperativa.

FINANCIAMENTO

Crédito direto na loja

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

- Contratação de crédito feita 
diretamente na loja.

Vantagens

Banco de Imagens
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Banco de Imagens

Todo ano, de março a abril, é o momento de 
declarar seu imposto de renda. No programa da 
Receita Federal é necessário informar dados como 
saldos em conta e de aplicações e valores referente aos 
rendimentos de Cotas de Capital. Estas informações 
estão disponíveis no seu Informe de Rendimentos, que 
pode ser emitido pela Conta Online ou solicitado ao 
Posto de Atendimento da Cooperativa. 

Se você precisar antecipar sua restituição, a Crevisc 
tem uma linha de crédito que oferece facilidade e juros 
baixos, além de benefícios do retorno das sobras sobre 
os juros pagos. Para contratar, o cooperado precisa ter 
cadastrado a Crevisc como instituição na qual receberá 
a restituição. Informe corretamente os dados, como 
número do banco (085), agência (0111) e o número 
da sua conta no campo indicado na declaração.

IMPOSTO DE RENDA

Hora de declarar o Imposto de Renda

No início de 2021, a Crevisc creditou os Juros sobre 
o Capital para as Cotas de Capital de cada cooperado. 
Em 2020, o valor dos juros depositados sobre o capital 
foi de 2,86%. O cálculo é feito com base na média do 
valor mantido nas Cotas de Capital durante o ano 
pelo cooperado.

Os Juros ao Capital correspondem a remuneração 
anual das cotas, de acordo com os resultados da 
Cooperativa. Quanto maior o seu saldo de Cotas Capital, 
maior será o rendimento. Para saber o valor que foi 
depositado, confira o extrato do Capital na sua Conta 
Online ou diretamente no Posto de Atendimento.

JUROS AO CAPITAL

O Juros sobre o 
Capital já foi creditado
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Informativo

Números da Cooperativa

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

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

69.359
29.480
47.853
25.557

116.677
362

*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.

Março 2021

Rendimentos das Aplicações Março 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%

Banco de Im
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PROGRID EAD

Incentivo para 
os Jovens

Jovens, a partir de 15 anos, que 
desejam ingressar no mercado 
de trabalho agora podem contar 
com o auxílio do PROGRID. O curso 
Iniciando no Mercado de Trabalho 
ajuda a despertar para a importância 
do autoconhecimento, da construção 
e manutenção de uma mentalidade 
de crescimento. Além disso, dá dicas 
e explora as novas competências 
exigidas na atualidade.

Traz ainda seis passos para que 
o jovem conheça os caminhos para 
administrar seu salário, com foco na 
estabilidade e ascensão financeira. 
Confira o conteúdo do curso em: 
cutt.ly/7kjOneE.
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