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Ao colocar em prática o propósito de “Fazer a 
Diferença na Vida das Pessoas”, a Crevisc doou 
R$ 7.500,00 ao Hospital Santo Antônio de Guaramirim. 
O valor foi arrecadado por meio de duas ações sociais 
realizadas em 2021.

Uma delas foi a Assembleia Geral Ordinária, 
onde cada cooperado que exerceu seu voto, além 
de ajudar com as decisões da Cooperativa,  reverteu 
R$ 10,00. Foram 115 votantes, o que representou um 
total de R$ 1.150,00, também complementados pela 
Crevisc para chegar a R$ 5.000,00.

Outra ação aconteceu no Lançamento do 
Planejamento Estratégico 2030 da Central Ailos, 

ocorrida em fevereiro. Cada participação também 
revertia R$ 10,00. O valor arrecadado de R$ 2.251,35 foi 
complementado pela Crevisc, totalizando R$ 2.500,00.

A soma foi doada ao Fundo Solidário de Guaramirim, 
que é uma iniciativa da Associação Empresarial de 
Guaramirim (ACIAG), em prol do Hospital Santo 
Antônio, no combate à pandemia. Para o Diretor 
Geral do hospital, Valmor Busnello, a iniciativa é de 
extrema importância. “A ação trará retorno em forma 
de um bom atendimento para toda comunidade. 
Com essa e outras doações, vamos adequar uma ala 
que estava abandonada para ofertar quase 15 novos 
leitos”, destaca.

A CREVISC FAZENDO
A DIFERENÇA

Tiago de Jesus

Entrega do cheque simbólico pela
Crevisc ao Hospital Santo Antônio

de Guaramirim



A Crevisc agradece aos mais de 250 
acessos à nossa Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), que ocorreu dia 16 de março, de 
forma on-line. Entre outros assuntos, 
foram aprovados os planos de trabalho da 
Cooperativa para 2021, os demonstrativos 
financeiros e a distribuição de sobras de 
2020, que já foram depositadas nas Cotas dos 
cooperados. Antes desse evento, também 
foram realizadas as Pré-Assembleias, 
que contribuíram ainda mais para o 
desenvolvimento sustentável da Cooperativa. 
A Crevisc faz ainda um agradecimento 
especial a todos os seus colaboradores pela 
dedicação no período assemblear.

Os primeiros meses do ano são sempre um desafio 
quando o assunto é finanças, não é mesmo? São 
diversas contas a pagar e ainda estamos em um período 
de incertezas. A boa notícia é que existem formas de se 
organizar para que o ano siga no azul. Preste atenção 
nessas dicas do especialista em Gestão de Finanças da 
Ailos, Diogo Anderson Angioleti.

Esse é um amor que não se explica, apenas sente. 
É cuidado, carinho e muita força, para estar sempre 
presente. Com múltiplas tarefas e inúmeras cobranças, 
elas conseguem desempenhar o seu papel da melhor 
forma possível. Administrando seu tempo para poder 
oferecer um colo, um apoio, um conselho. Ser mãe é 
abdicar das próprias prioridades para ver o filho sorrir. 
A Crevisc parabeniza todas as mães pelo seu dia!

Temos uma novidade para quem gosta de estar 
sempre atualizado. O Progrid EAD, além de contar com 
o site (www.progrid.coop.br), agora tem seu aplicativo 
próprio. Desta forma, você pode aproveitar os mais 
de 130 cursos disponíveis, estudar de onde estiver, 
diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora 
mesmo na App Store ou Google Play.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA FINANÇAS
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Organização 
Faça um orçamento doméstico familiar com previsão anual. Desta forma, é mais fácil conquistar 
objetivos e fugir das tentações. Coloque as informações em uma planilha, aplicativos ou mesmo 
em um caderno de anotações.

Seja prático 
Anote tudo o que você ganha e o que você gasta ou pensa em gastar. Separe em grupos as 
receitas (salário e qualquer renda extra) e as despesas. Tenha um plano para seus investimentos, 
seja uma viagem ou qualquer outro sonho. Poupar com um objetivo em mente nos ajuda a ter 
mais compromisso.

Disciplina e dedicação 
Liste suas dívidas e crie um plano de ação. Verifique as contas e priorize as que têm juros, além de 
analisar quais são mais fáceis de renegociar. Tenha uma reserva financeira para não passar por 
esses momentos de dificuldade.

Invista 
Poupar é diferente de investir. Poupar é gastar menos do que ganha e guardar o dinheiro que 
sobrou. Investir é escolher um produto financeiro que se adeque ao seu perfil. Pesquise e conte 
com a orientação da nossa equipe para ajudar.

Programe-se para o lazer 
Faz parte ter alguns gastos não essenciais, mas precisamos fazer com que sejam pensados com 
cuidado, para não trazerem dívidas indesejáveis no futuro ou ainda impedir a realização de 
projetos importantes.

O aplicativo Ailos Aproxima está com mais 
uma novidade. Além de oferecer pagamento 
por cartão e frete via Correios, a plataforma 
agora também aceita pagamentos via Pix. 
Para realizar o pagamento é simples: acesse 
o perfil, Formas de Recebimento, selecionar o 
Pix e preencher sua chave CNPJ já cadastrada 
na Cooperativa. O Pix não tem custo para o 
cooperado PJ durante o período experimental 
e é uma forma de oferecer facilidade para 
quem compra. Aproveite!

NOVIDADE

Ailos Aproxima 
agora com Pix
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Informativo

Números da Cooperativa

Principais números até Março/2021 (em R$ mil)

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

70.643
33.610
48.974
25.704

121.885
952

*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 2021

Rendimentos das Aplicações Maio 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
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100%
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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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MOVIMENTO

Parceria entre 
Fiesc e PROGRID

O Sistema Ailos acredita que a educação 
é capaz de transformar vidas, carreiras 
e negócios. Por este motivo, firmou uma 
parceria em apoio ao Movimento Santa 
Catarina pela Educação, por meio do 
PROGRID. O Movimento é uma iniciativa 
da Federação das Indústrias do Estado 
de Santa Catarina (Fiesc) para ampliar a 
escolaridade e qualificação profissional dos 
trabalhadores catarinenses.

A plataforma tem o objetivo de ser um 
canal de comunicação entre as pessoas 
que procuram emprego e as empresas que 
possuem vagas. O PROGRID disponibiliza, 
dentro da plataforma da Fiesc, cursos de 
diferentes temáticas, como: Competências 
Socioemocionais, Finanças Pessoais, 
Inglês e Matemática Financeira. Confira os 
cursos disponíveis no site do Movimento: 
msce.santacatarinapelaeducacao.com.br.
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