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O Dia Internacional das Cooperativas (#CoopsDay) 
2021 foi celebrado em 3 de julho. Para marcar a data, 
nasceu o Dia C, um movimento do SESCOOP que 
incentiva as Cooperativas a desenvolverem ações de 
responsabilidade social voluntárias, colocando em 
prática os valores e princípios cooperativistas. A Crevisc 
abraçou mais uma vez esta causa nas comunidades onde 
está presente e promoveu uma Campanha do Agasalho.

A ação angariou roupas de inverno, cobertores e 

edredons em seus Postos de Atendimento. No dia 3 
de julho, a Cooperativa realizou um Drive Thru para 
incentivar ainda mais arrecadações. Durante o evento, 
foram distribuídos diversos brindes personalizados 
da Crevisc e pipoca. As doações serão feitas para o 
Projeto Coração do Bem, de Guaramirim.

A união fez a força para aquecer quem precisa, 
transformando necessidade em oportunidades de 
ajudar ao próximo!

CREVISC EM AÇÃO PARA 
AJUDAR O PRÓXIMO
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O Pix chegou para facilitar ainda mais as transações e o dia 
a dia dos cooperados. E você sabia que não é preciso ter uma 
chave para enviar um Pix? Você pode fazer a transferência 
mesmo se esquecer de pedir a chave ou quando o recebedor 
ainda não tiver cadastrado uma. Dentro do App Ailos, ao 
acessar o Pix, escolha a opção “Pagar com chave Pix” e em 
seguida selecione “Conta do recebedor”. Depois, basta 
preencher os dados como em uma TED e pronto. A transação 
é instantânea, mesmo para outras instituições, e não tem 
custo. Aproveite essa facilidade!

Você já conhece o canal digital de compra e venda Ailos Aproxima? É um site 
onde os cooperados da Crevisc encontram produtos de outros cooperados, desde 
vestuários, decoração, automóveis e até serviços. O presente de Dia dos Pais que você 
está procurando pode estar lá!

Se você possui uma marca ou é prestador de serviços, pode anunciar de 
forma gratuita e ter sua própria loja on-line. O canal está disponível no site 
ailosaproxima.com.br e pelo Aplicativo Ailos Aproxima. A venda é feita direto pela 
plataforma, com cartão de crédito e Pix.

Guiado pelos pilares cooperativistas, o Ailos Aproxima foi criado para apoiar o 
crescimento dos negócios locais e facilitar as compras dos cooperados.

Ser pai é estar próximo, caminhar ao lado e se 
conectar. O cooperado Valmir Crespim está sempre 
junto de suas filhas Maryana Karoline (9 anos) e Maria 
Eduarda (10 meses). Ele as acompanha de perto 
desde a hora que acordam e procura passar a maior 
parte do tempo com elas. Nos momentos de lazer, 
costumam passear e andar de bicicleta. “Estamos 
sempre juntos, nossa ligação é muito forte. Eu me 
sinto privilegiado e presenteado por Deus por ter duas 
filhas lindas e maravilhosas. Elas são meu orgulho e 
me motivam”, descreve Valmir. “Para mim, ser pai é 
a coisa mais importante. Todo pai deveria valorizar 
seus filhos”, completa. A Crevisc deseja a todos os seus 
cooperados e colaboradores um Dia dos Pais de muito 
amor e conexão!

PIX AILOS APROXIMA

DIA DOS PAIS

Faça um Pix para quem não tem chave Solução para quem vende e para quem compra

Uma conexão 
de amor

Banco de Imagens
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Costumo usar o Pix para 
Pessoa Física ou para Pessoa 
Jurídica na minha empresa, 
Zanella Aro Sport. É uma forma 
muito segura para realizar 
transferências, tanto para o 
cliente quanto para mim. Além 
de ser muito prática e rápida”.

Dóris Marise Kinas
Cooperada da Crevisc há 10 anos

Acesse o QR Code 
e entre no
Ailos Aproxima

Com a finalidade de aproximar nossos 
cooperados da Cooperativa, foi realizado o 
evento Conhecendo a Crevisc. O encontro 
digital iniciou com o questionamento: “o 
que fez você se tornar um cooperado da 
Crevisc?”. Após a reflexão, foi abordada a 
história do cooperativismo no mundo e os 
princípios cooperativistas. Em seguida, houve 

a apresentação dos Dirigentes da Crevisc e 
Gestores dos Postos de Atendimento, além dos 
números e do Plano de Trabalho da Cooperativa.

Os cooperados puderam entender também 
a diferença entre Instituições Financeiras e 
Cooperativas de Crédito e ficaram sabendo um 
pouco mais sobre as ações sociais realizadas 
junto à comunidade.

BOAS-VINDAS

Cooperados e Cooperativa mais próximos
Ba

nc
o 

de
 Im

ag
en

s

2 3



Conselho Editorial CREVISC: Franciele Hemkemaier Troscki - Jornalista Responsável: Ana Paula Lauth
Edição e Diagramação: DNA Editora -  47 3209-1315 - contato@dnaeditora.com.br  -  dnaeditora.com.br

Informativo

Números da Cooperativa

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

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

78.196
37.519

52.262
26.295

129.453
1.373

*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.

Junho 2021

Rendimentos das Aplicações Junho 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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SERVIÇOS

Recarregue
seu celular de 
onde estiver

Muitas vezes, no momento em que 
mais precisamos, ficamos sem créditos. 
Mas recarregar o celular com a Crevisc é 
muito fácil! Você pode fazer isso a qualquer 
hora e de onde estiver pelo App Ailos, 
pela Conta Online, pelo SAC ou ainda em 
nossos caixas eletrônicos. Basta informar 
a operadora, número da linha, data para 
efetivação e o valor. Depois confirme e o 
valor é debitado automaticamente da sua 
conta-corrente. Mais uma comodidade para 
você aproveitar!

facebook.com/crevisc linkedin.com/company/crevisctwitter.com/crevisc@crevisc_coop
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