
E os planos de expansão não param. Os moradores de Matinhos (PR) receberam em dezembro o 
Posto de Relacionamento e contam com os serviços da Crevisc. Em janeiro, a Cooperativa 
inaugura oficialmente uma Sala de Negócios em Pontal do Paraná (PR) e ainda no primeiro 
semestre um Posto de Atendimento em Paranaguá (PR).

Buscando levar o cooperativismo para mais regiões, a Crevisc tem 
expandido sua atuação com a missão de construir relacionamentos e 
transformar a vida das pessoas e da comunidade.

É nessa premissa que a Cooperativa celebra um ano de cooperativismo no Litoral do Paraná, com a 
inauguração da primeira unidade, em Guaratuba (PR). 

“São“São 365 dias, mais de mil cooperados, sete milhões de operações de créditos e nove milhões de ativos 
que entraram para a nossa história. Queremos garantir uma instituição financeira com estrutura 
completa e de fácil acesso para todos. Com isso, também proporcionamos novos empregos e estamos 
presentes com ações sociais dentro dos bairros de todas as comunidades que recebem a atuação”, 
celebra Ederson Piaz, Diretor Executivo da Crevisc.

Matinhos (PR)

Pontal do Paraná (PR)

Guaratuba (PR)

ESPALHANDO O
COOPERATIVISMO
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Venha fazer parte do futuro da sua Cooperativa
O dia mais importante para a sua Cooperativa está chegando. 

É na Assembleia Geral Ordinária que compartilhamos os 
resultados do ano anterior com os cooperados e são tomadas 
as decisões para o próximo ano. 

PorPor isso, a participação de todos é importante para que 
fiquem por dentro das atualizações, expressem suas opiniões 
e votem. O resultado guiará os próximos passos da Crevisc. 

Fique de olho no próximo informativo e nas nossas redes 
sociais para saber a agenda completa. 

Crevisc em Movimento 
Para promover a qualidade de vida da nossa comunidade por meio de 
atividades físicas, o dia 6 de novembro foi marcado pela 2ª edição da 
Crevisc em Movimento. Com percursos de três quilômetros de 
caminhada ou cinco quilômetros de corrida, mais de 300 pessoas 
participaram. 

AlémAlém dos adultos, o evento também contou com a participação das 
crianças. A Caminhada Kids, com percursos de 50 a 300 metros, 
recebeu 25 pequenos e muita diversão. 

O cooperativismo também esteve presente com uma ação social. 
Para realizar a inscrição, os participantes doaram alimentos não 
perecíveis. No total, 200kg de alimentos foram destinados ao 
projeto Fome de Amor.

Cuidado com sorteios falsos nas redes sociais 
Participar de sorteios nas redes sociais pode parecer inofensivo, mas é preciso ter cuidado para não 
cair em ciladas. Promoções falsas, realizadas apenas para coletar os seus dados pessoais, são cada vez 
mais comuns. 

PorPor isso, ao participar desses sorteios, desconfie caso solicitem 
dados como número da sua conta, do seu cartão de crédito ou da 
sua senha da Cooperativa. Lembre-se: não estamos realizando 
nenhum tipo de sorteio para que você concorra a pacotes de 
viagens e outros prêmios do tipo. 

Sempre que precisar, entre em contato conosco no SAC 0800 647 
2200 ou converse com a nossa equipe nos Postos de Atendimento. 
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Chegou a hora de realizar os seus sonhos 
O consórcio funciona da seguinte maneira: o cooperado escolhe o melhor plano com o intuito de 
realizar sua conquista. São três formas possíveis de contemplação: sorteio, lance fixo e lance livre.

Entre os benefícios, o cooperado também aprende organização financeira e a poupar, já que terá que 
separar o valor para pagar as parcelas da carta de crédito. Veja o consórcio ideal para você:

Ficou interessado? Faça uma 
simulação sem compromisso no QR 
Code ao lado ou procure o seu Posto 
de Atendimento ou Relacionamento.

Comprar ou construir 
a casa própria.

Conquistar um carro novo 
ou seminovo com até 10 

anos de fabricação.

Fazer um intercâmbio ou 
a viagem dos sonhos.

Investir na minha empresa.

Consórcio de imóveis.

Consórcio de carros.

Consórcio pessoal.

Consórcio de serviços.

O MEU SONHO: POSSO 
CONTAR COM:
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POUP
Valor
Até R$ 49.999,99

FÁCIL FUTURO
30 Dias
94%

60 Dias
95%

90 Dias
96%

181 Dias
98%

361 Dias
101%

721 Dias
104%

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
De R$ 500.000,00 até R$ 999.999,99
Acima de R$ 1.000.000,00Acima de R$ 1.000.000,00
Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

FÁCIL FUTURO
30 Dias
96%
98%
100%
102%
104%

60 Dias
97%
99%
101%
103%
105%

90 Dias
98%
100%
102%
104%
106%

181 Dias
100%
102%
104%
106%
108%

361 Dias
103%
105%
107%
109%
111%

721 Dias
106%
108%
110%
112%
114%

1080 Dias
108%

1080 Dias
110%
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 referência: Obs: Rentabilidade Pré-Fixada. Indicador de referência: 
CDI* do dia da aplicação. Prazo 90 dias.

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%

*CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro: Fonte: B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 
Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio.

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

Rendimento das aplicações | Novembro de 2022 (em % do CDI)
Confira a rentabilidade dos seus investimentos na Cooperativa:
Sujeito à dedução de imposto de renda.

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

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação / Amortização Acumulada

Total do ATIVO

192.975
1.149
60.457
6.581

122.703
1.934
151151

4.527
6.593
19

(2.085)

197.502

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

162.560
125.661
41.346
84.315
31.763
5.136

34.94234.942
26.665
5.017
3.260

197.502

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
Ingressos e receitas de prestação de serviços
Outros ingressos e receitas operacionais
Dispêndios e despesas de pessoal
Dispêndios e despesas de provisões passivas
Outros dispêndios e despesas administrativasOutros dispêndios e despesas administrativas
Outros dispêndios e despesas operacionais

RESULTADO DO EXERCÍCIO

31.509
26.052
5.457

(16.724)
(7.537)
(2.602)
(6.585)(6.585)

14.785

(11.525)
3.420
680

(6.774)
(461)
(6.902)(6.902)
(1.488)

3.260

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diretor Executivo / Operações: Ederson Cristiano Piaz
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3

Balancete mensal - 30/11/2022

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. 
*** Sujeito a análise de crédito.

TAXAS (A.M.)
CDI + 0,79%** à 3,43%
CDI + 0,79%** à 2,43%
CDI + 0,36%** à 2,13%
CDI + 0,79%** à 2,82%
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

-
--

Taxas de juros das operações de crédito | Novembro de 2022

Conheça o cooperado 
“Entre tantos eventos pensados para as comunidades, a Crevisc em 
Movimento atrai novas pessoas para o mundo do esporte. É um 
importante incentivo para as pessoas saírem da rotina e se 
movimentarem. 

AchoAcho admirável a Cooperativa se importar e dedicar tanto para o 
bem-estar dos cooperados. Nesta edição, tive a honra de ficar em 
primeiro lugar. O meu objetivo nunca foi de competição e sim de atingir os 
meus objetivos pessoais.

AA vitória foi gratificante e me fez refletir sobre o resultado da prova. Para me preparar, sempre que vou 
participar de uma corrida coloco uma meta pessoal de tempo ou distância. Além dos treinos, é 
necessário se alimentar e descansar bem, e, contar com acompanhamento profissional. Com certeza 
estarei presente na próxima edição para defender meu título (risos)”.

Guilherme Kuhn
Cooperado do PA01, 
Centro de Guaramirim. 
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