
As férias que você merece
Conte com a Crevisc para férias ainda mais tranquilas. Vai viajar? 
Contrate o seguro da sua residência, do automóvel, de viagem e de 
vida. Há opções para todas as possibilidades. E, para curtir os dias 
com mais comodidade, você pode programar os pagamentos. O 
App Ailos proporciona o pagamento de boletos, salários ou do que 
você precisar. Além disso, o aplicativo 
está disponível para iOs e Android 
em qualquer lugar do mundo. em qualquer lugar do mundo. 
Para baixar procure por Ailos 
ou acesse o QR Code ao lado. Android iOS

Boas festas!
Estamos cada vez mais próximos de 
uma nova caminhada de 365 dias. 
Aproveite o ano novo para transformar 
o que passou em aprendizado e abrir o 
coração para novas experiências. Que 
todos tenham muita saúde, felicidades 
e sucesso. São os votos da Crevisc para 
nossos cooperados e a comunidade.nossos cooperados e a comunidade.
Feliz Natal e um próspero Ano Novo! 

Na Crevisc, o Dia das Crianças foi 
marcado por sorrisos. Organizamos 
quatro campanhas em prol da data, 
com contação de histórias, 
distribuição de guloseimas, brindes e 
muito mais. São pequenos gestos que 
nos conectam com a nossa essência 
cooperativista. cooperativista. Descubra mais sobre 
cada ação na página 3.

Um café especial 

“Faça uma criança feliz”

Contação de histórias

Mais de 300 sorrisos em Guaramirim
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Em apoio à quarta edição da campanha “Faça uma 
Criança Feliz” de Guaratuba/PR, a Crevisc doou 
doces e guloseimas que foram distribuídos para 
os pequenos nos bairros mais carentes da cidade. 

A ação foi desenvolvida para levar sorrisos e 
tornar o dia dessas crianças mais alegre.

“Faça uma criança feliz”

Realizamos uma contação de histórias on-line para as crianças 
das escolas da rede municipal de Guaramirim. Ao todo, foram 
contemplados mais de 800 alunos da rede municipal, dos anos 
iniciais até o ensino fundamental. 

Além das histórias, cada um ganhou um mimo da Cooperativa: Além das histórias, cada um ganhou um mimo da Cooperativa: 
um baldinho de pipoca e uma garrafa de água reutilizável 
personalizada com o nome do Projeto Coopera Educa, do qual 
a iniciativa faz parte.

Contação de histórias

No final de semana que antecede o Dia das Crianças, nossos colaboradores 
foram às ruas de Guaramirim para distribuir kits de baldinhos de pipoca, 
guloseimas e garrafas reutilizáveis. A intenção foi presentear às crianças e 
apresentar os serviços e benefícios da nossa Cooperativa para os papais. 

No final do dia, foram entregues mais de 300 kits. 

Mais de 300 sorrisos em Guaramirim

Também em comemoração à data, 
oferecemos um café especial para 
todas as pessoas que frequentam a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Guaramirim. 

Nossos colaboradores estiveram na Nossos colaboradores estiveram na 
instituição, conheceram os espaços e 
aproveitaram o momento no local. 
Também foram enviados kits de 
guloseimas para as crianças que 
frequentam o local duas vezes por 
semana e, por isso, não estavam no 
dia do café. Uma parceria de anos, dia do café. Uma parceria de anos, 
esse é sempre um momento que 
reforça o nosso propósito e nos 
motiva a fazer mais. 

Um café especial

AÇÕES PARA O DIA DAS CRIANÇAS
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Impulsione o seu negócio com a sua Cooperativa! Você 
conhece os benefícios do Parcelamento/Financiamento Crevisc? 
Em outubro, incluímos novas linhas de crédito, com opções de 
taxas para cada segmento. No app Ailos Lojista, o 
empreendedor encontra funcionalidades que facilitam o 
processo. E quem aposta nesse serviço, garante um material de 
apoio completo de divulgação para o seu espaço, com banners, 
balões, adesivos de vitrine, placas para o carro e camisetas. balões, adesivos de vitrine, placas para o carro e camisetas. 
Conheça mais no Posto de Atendimento mais próximo. Faixa de divulgação do Financiamento Crevisc

Vender ficou ainda mais fácil
LOJISTAS 

Na Crevisc tem! Para você e o seu negócio, na Cooperativa sempre há opções de crédito ideais para as 
suas necessidades. O Crédito Rápido é a solução para quem quer manter as contas no azul e precisa 
quitar despesas extras. Já os cooperados empreendedores podem contar com o Crédito MEI e realizar o 
sonho de expandir o seu empreendimento, possibilitando reformas, aquisição de novas matérias-primas 
e até investimento para treinamentos da equipe. Aproveite as melhores soluções com as menores taxas. 

Qual é o crédito que você precisa? 
CRÉDITO

Para auxiliar nossos cooperados 
empreendedores no fortalecimento de 
networking, realizamos em outubro um 
Encontro de Negócios. O evento reuniu 
empresas de diversos setores e cada 
participante pôde apresentar seu 
negócio. No fim das apresentações, os 
empreendedores trocaram cartões, empreendedores trocaram cartões, 
ampliaram suas experiências e 
encontraram novas soluções para as 
demandas do próprio núcleo. 

Portas abertas 
para o futuro da 
sua empresa 

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Inauguramos em novembro o novo posto de 
atendimento da Crevisc no Bairro Rio Branco, em 
Guaramirim. A novidade faz parte do cronograma 
de expansão, previsto no planejamento 
estratégico para o período entre 2021 e 2025. 

Queremos levar uma instituição financeira com 
estrutura completa e de fácil acesso para todas 
as regiões. Também atuamos gerando novos as regiões. Também atuamos gerando novos 
empregos e estamos presentes com ações sociais 
dentro do bairro. 

Em breve, o próximo a sair do papel é o Posto 
de Atendimento de Guaratuba (PR), previsto 
para inaugurar em janeiro de 2022.

A Crevisc cada vez 
mais perto de você

INAUGURAÇÃO EM RIO BRANCO



Nossa Cooperativa 
reescrevendo histórias
“Nos cinco anos que sou cooperado da Crevisc, a Cooperativa mudou a 
minha vida. Quando cheguei do Haiti no Brasil, me tornei cooperado e por 
meio do empréstimo acertei burocracias e conquistei estabilidade. Na 
segunda vez que contratei o serviço foi ainda mais especial, consegui trazer 
a minha família para morar comigo. Sou muito grato pela Crevisc ter me a minha família para morar comigo. Sou muito grato pela Crevisc ter me 
proporcionado esses momentos. O serviço de empréstimo tem a melhor taxa 
da região, o atendimento é diferenciado e na Cooperativa consigo guardar e 
render meu dinheiro, sendo a melhor opção para crescer financeiramente.” Cabonel Joseph, cooperado 

da Crevisc desde 2017.

QUEM É O COOPERADO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens

NÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

128.996
627

39.634
87.433
963
339

7.9407.940
5.263
4.002
19

(1.344)

136.936

ATIVO (Mil R$)

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações

PATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 
Reservas de Sobras 
Sobras ou Perdas do Ano

Total do PASSIVO

108.054
90.019
38.265
51.754
13.951
4.084

28.88228.882
22.506
3.673
2.703

136.936

PASSIVO (Mil R$)

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaProvisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas de Prestação de Serviços
Outras Receitas Operacionais
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Outras Despesas OperacionaisOutras Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado Não Operacional

RESULTADO DO EXERCÍCIO

15.046
13.620
1.426

(4.999)
(1.582)
(372)
(3.045)(3.045)

10.047

(7.289)
2.439
52

(4.445)
(4.169)
(1.166)(1.166)

2.758
(55)

2.703

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diretor Executivo / Operações: Ederson Cristiano Piaz
Contador(a): Adriana Schmitz Imme - CRC-SC 038350/O-3

Balancete mensal - 31/10/2021

POUP
Valor
De 30.000,00 até R$ 49.999,99

FÁCIL FUTURO
30 Dias
101%

60 Dias
102%

90 Dias
103%

181 Dias
104%

361 Dias
107%

721 Dias
110%

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

INVEST
Valor
De R$ 50.000,00 até R$ 99.999,99
De R$ 100.000,00 até R$ 199.999,99
De R$ 200.000,00 até R$ 499.999,99
Acima de R$ 500.000,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

FÁCIL FUTURO
30 Dias
103%
105%
107%
109%

60 Dias
104%
106%
108%
110%

90 Dias
105%
107%
109%
111%

181 Dias
106%
108%
110%
112%

361 Dias
109%
111%
113%
115%

721 Dias
112%
114%
116%
118%

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
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
Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de 
referência: CDI* do dia da aplicação.

TAXA CONTRATADA
94%
95%
96%
97%
98%

APLICAÇÃO PROGRAMADA
VALOR
A partir de R$ 10,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de 
referência: CDI*

TAXA CONTRATADA
94%

Rendimento das aplicações - Outubro de 2021 (em % do CDI)

As aplicações da Crevisc são garantidas pelo Fundo 
Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

CRÉDITO 
Crédito Pessoal    
Automóvel    
Aquisição de Imóveis    
Crédito Empreendedor    
Cheque Especial e Limite Empresarial    
Antecipação de recebíveis (títulos, cheques)Antecipação de recebíveis (títulos, cheques)   
*Taxas e prazos sujeitos à variação.       
**Taxa pós fixada.        

TAXAS (A.M.)
CDI + 0,79%** à 3,14%
CDI + 0,79%** à 2,18%
CDI + 0,36%** à 1,88%
CDI + 0,79%** à 2,57%
3,87% à 6,89% + TR
2,12% à 2,82%2,12% à 2,82%

PRAZO
Até 120 meses
Até 60 meses
Até 240 meses
Até 120 meses

-
--

Precisando de crédito? Dispomos de várias linhas para lhe ajudar:
Taxas de juros das operações de crédito - Outubro de 2021

ENTENDA O BALANCETE
Despesas de Pessoal
Representa os valores relativos a despesas com folhas de pagamento, benefícios e capacitação 
de colaboradores.
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