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Aqui na Civia, a participação de cada cooperado 
faz toda a diferença, pois somos um time. 
Diariamente, você tem acesso a serviços com taxas 
mais atrativas, crescimento pessoal e profissional de 
forma contínua por meio do PROGRID e contribui no 
desenvolvimento sócio econômico da comunidade. 
Agora, chegou a vez de você participar das decisões e  
resultados da Cooperativa. 

Faça a sua parte e mostre a força do nosso 

time de fazedores, participando da Assembleia 
de Grupo de Cooperado, que acontece em 
março. Um encontro onde compartilhamos 
os resultados de 2019 e decidimos o rumo da 
nossa Cooperativa. Para saber mais sobre a 
Assembleia de Grupo de Cooperado, acesse  
www.aquivoceparticipa.coop.br/civia ou fale com 
nossa equipe de atendimento. Vamos, juntos, 
construir o futuro da nossa Cooperativa.

SUA PRESENÇA 
NOS FORTALECE
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POUP

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA Aplicação Programada

INVEST

Rendimentos das Aplicações

Até R$ 29.999,99

De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a 99.999,99

De R$ 100.000,00 a 199.999,99

De R$ 200.000,00 a 499.999,99

De R$ 500.000,00 a 999.999,99

De R$ 1.000.000,00 até R$ 1.999.999,99

Acima de R$ 2.000.000,00

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

Acima de R$ 10,00

Mês

Faixa de valor Faixa de valor

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

1080 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

94%

95%

96%

97%

98%

103%

105%

107%

Taxa contratada

94%
95%
96%
97%
98%

Taxa contratada

94%

96%

97%

95%

96%

98%

99%

98%

99%

100%

105%

107%

109%

97%

98%

99%

104%

106%

108%

100%

101%

102%

107%

109%

111%

 

101%

102%

103%

104%

105%

109%

111%

113%

104%

105%

106%

107%

108%

111%

113%

115%

110%

111%

112%

113%

114%

115%

116%

117%

Janeiro 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

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

Indicadores Econômicos

Selic Meta a.a. (Reunião Copom 11/12/19) 4,50%

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

Mês

Mês

Caderneta de Poupança

CUB2006***

TR CDI Selic

INCC

% % %

Variação (%)

Aplic. até
03/05/12

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

Aplic. após
03/05/12

0,2588
0,2711
0,2871
0,3153

 0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,3766*
0,3747
0,3804
0,4792

%

0,18
0,65
0,17
0,18

R$

1.933,84
1.930,32

1.917,81
1.914,60

0,3766*
0,3747
0,3804
0,4792

---
0,14
0,15
0,12

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Janeiro.

Salário Mínimo R$ 1.039,00 Janeiro de 2020

*Taxas sujeitas a variação.

Taxas de Juros das Operações de Crédito

Taxas

0,49% a.m. + CDI até 2,83% a.m. 

0,40% a.m. + CDI até 1,29% a.m.

0,60% a.m. + CDI até 1,70% a.m.

0,82% a.m. + CDI até 1,98% a.m.

3,69% a.m. + TR  até 7,99% a.m. + TR

1,62% a.m. + TR até 3,52% a.m. + TR

0,60% a.m. + CDI até 2,89% a.m.

1,80% a.m. até 1,98% a.m. 

1,95% a.m. + TR até 7,97% a.m. +TR

1,30% a.m. +TR até 3,15% a.m. +TR

0,40% a.m. + CDI até 1,29% a.m.

Prazo

Até 72 meses

Até 120 meses

Até 120 meses

Até 60 meses

180 dias

180 dias

Até 72 meses

Até 48 meses

180 dias

180 dias

Até 120 meses

Janeiro 2020

Crédito para Você

Crédito Pessoal

Fotovoltaica

Compra ou Reforma de Imóvel

Aquisição de Automóvel

Cheque Especial

Antecipação de Recebíveis (cheques)

Crédito para Sua Empresa

Crédito Empreendedor

Microcrédito (Crédito para Microempresas)

Cheque Especial

Antecipação de Recebíveis (cheques e títulos)

Fotovoltaica

Balancete mensal 31/12/2019

Diretor Executivo
Gilmar Facchini

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 
CRC-SC 025638/O-8

ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)PASSIVO

Circulante e Realizável a Longo Prazo 228.227

Disponibilidades  2.237

Relações Interfinanceiras  75.155

Operações de Crédito  144.941

Outros Créditos  4.908

Outros Valores e Bens  986

Não Circulante  12.709

Investimentos  7.029

Imobilizado  9.326

Intangível  52

(–) Depreciação / Amortização Acumulada  (3.698)

Total do Ativo  240.936

Receitas da Intermediação Financeira  39.369

Operações de Crédito  35.734

Depósitos Intercooperativos  3.635

Despesas da Intermediação Financeira  (18.103)

Operações de Captação no Mercado  (6.406)

Operações de Empréstimos e Repasses  (2.389)

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa  (9.308)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira  21.266

Outras Receitas / Despesas Operacionais  (17.852)

Receitas de Prestação de Serviços  8.182

Outras Receitas Operacionais  751

Despesas de Pessoal  (11.079)

Despesas Administrativas  (12.682)

Outras Despesas Operacionais  (3.024)

Resultado Operacional 3.414

Resultado não Operacional  (134)

Resultado do Exercício 3.280

Circulante e Exigível a Longo Prazo  202.838

Depósitos  163.201

   Depósitos à Vista 41.822

   Depósitos a Prazo  121.379

Relações Interdependências  2

Obrigações por Empréstimos e Repasses  34.015

Outras Obrigações 5.620

Patrimônio Líquido  38.098

Capital Social  33.429

Reserva de Sobras  1.389

Sobras do Ano  3.280

Total do Passivo  240.936

Este grupo tem a função de registrar os bens destinados à 
manutenção das atividades de uma instituição e é composto 
por máquinas, equipamentos, imóveis, veículos e outros.

O que é IMOBILIZADO?

Entendendo o balancete

Números da Cooperativa
Principais números até dezembro de 2019 (em R$ mil):

Número de cooperados

Operações de crédito

Reserva de sobras

Total do ativo

Depósitos à vista

Depósitos a prazo

Patrimônio líquido 

+37 mil

144.941

1.389

240.936

41.822

121.379

38.098

*Confira o balancete completo no Posto de Atendimento ou no site: www.civia.coop.br

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*
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Informativo Acesse a versão 
digital e confira o 
conteúdo completo 
deste informativo.

Expediente VERSÃO WEB

Crédito

Na Cooperativa, o seu 
sonho vira realidade 

Você bem representado

Confira as fotos dos comitês cooperativos 
na versão digital do informativo

D
iv

ul
ga

çã
o

“Nós já tínhamos uma filha biológica e desejávamos 
adotar um filho. Fomos ao fórum e entramos na fila 
de adoção. Quando saiu eram quatro irmãos e, então, 
seríamos em sete. Voltamos para casa já começando a 
quebrar parede para fazer o quarto para as crianças. 
Uma amiga indicou a Cooperativa, falando sobre 
adquirir um consórcio ou empréstimo e assim abrimos 
uma conta na Civia. Este ano, adotamos mais dois 
filhos e o nosso carro já não daria para toda a família. 
Precisávamos de uma Kombi para nove pessoas. Então 
pensamos:  “Socorro! É a Cooperativa!” Entramos em 
contato para pedir crédito e adquirimos a Kombi.  
Hoje, nossas duas Kombis são financiadas pela  

Civia e estamos no aguardo do consórcio para 
reformar a casa. 

Gostamos muito da Cooperativa e eu sempre indico 
porque nos ajudou muito. Conseguimos uma Kombi 
do dia para a noite. Os juros em instituições financeiras 
normalmente são altos, mas os juros na Civia são 
muito mais acessíveis”.

Para representar você, a Cooperativa Civia 
conta com os comitês cooperativos em seus 
Postos de Atendimento. O objetivo desses 
comitês é trazer sugestões e informações, auxiliar 
na divulgação de eventos e contribuir para 
melhorar a comunicação entre a Cooperativa e 
o seu quadro social. Todos os nossos Postos de 
Atendimento já tiveram seus comitês elegidos 
para este ano, exceto o de Mafra e São Mateus 
do Sul, que foram inaugurados recentemente.  
Os comitês são um elo entre os interesses dos 
cooperados e a Cooperativa.

Seja um expositor
A Civia está com inscrições abertas para a Feira de 

Oportunidades, uma grande vitrine para o negócio 
local, um evento de parcerias, fortalecimento da marca 
e geração de negócios. Se você é um cooperado e 
possui um negócio em uma das cidades participantes: 
São Bento do Sul, Campo Alegre ou Piên, fale com 
a equipe de seu Posto de Atendimento, consulte 
o regulamento e inscreva-se! Os empreendedores 
das cidades participantes que não são cooperados 
Civia podem se associar com sua conta jurídica até 
7 de fevereiro e se inscrever. Não fique de fora,  
seja um expositor!

Confira o depoimento da cooperada 
Grasiele O. Pickcius:
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facebook.com/Civia.Coop linkedin.com/company/civia-cooperativa-de-creditotwitter.com/civiacoop

Fôlego para o início de ano
Crédito 

O ano começou e com ele novas responsabilidades, 
compromissos e contas para pagar. Se você ainda 
não se planejou financeiramente e as faturas de 
cartão, impostos e despesas com material escolar 
começaram a chegar, fique tranquilo! A Civia pode te 
ajudar a quitar as contas de início de ano de maneira 
tranquila, oferecendo crédito rápido, com taxas justas 
e você ainda recebe de volta parte dos juros pagos no 
retorno das sobras. Além disso, você pode contratar 
o crédito direto pelo seu aplicativo. Conte com a Civia, 
consulte as condições no seu Posto de Atendimento 
ou em nossos canais digitais.

Pagar e receber  
nunca foi tão fácil

Chegou a hora de evoluir na sua forma de pagar e 
receber. Com a nova função Ailos Pag do seu App Ailos, 
esquecer a carteira em casa não é mais uma desculpa. 
Com praticidade e agilidade, o Ailos Pag permite que 
você realize pagamentos e receba, entre contas do 
Sistema Ailos, via QR Code, direto no seu celular e sem 
taxas. A nova função, disponível para Pessoa Física, 
permite ainda o controle de movimentação por meio 
de notificações e comprovantes de pagamento. Para 
utilizar o Ailos Pag, acesse o App Ailos e fique por 
dentro de mais  essa novidade da sua Cooperativa.

Os frutos do 
envolvimento 
dos cooperados

Cotas de Capital

A Civia iniciou o ano distribuindo o resultado 
positivo conquistado em 2019. No dia 3 de janeiro, 
os cooperados receberam os Juros sobre o Capital, 
que foi creditado nas suas Cotas de Capital. Os 
juros são calculados com base no valor investido 
pelos cooperados durante o ano, passando a 
fazer parte da Cota de Capital de cada associado. 
Por sua vez, as cotas são a fonte de recursos 
da Cooperativa, responsáveis pela geração de 
estabilidade, solidez e pela possibilidade das 
ofertas de empréstimos com juros baixos. Este 
ano, as Cotas de Capital foram remuneradas para 
5,10%, tendo rendimento maior que a poupança, 
que é de 4,26%. Para conferir o valor recebido, 
basta acessar sua conta no menu “Investimentos”, 
em seguida “Cotas de Capital” e “Consultar”. É 
possível também investir para ganhar mais, com 
a possibilidade de um plano mensal, que credita 
diretamente na Cota de Capital na data definida 
pelo cooperado, podendo realizar novos depósitos 
sempre que quiser.

Ailos Pag
RÁPIDO, 
PRÁTICO
E SEM TAXAS.

A NOVA
FUNÇÃO

DO SEU
APP

AILOS

PARA
PAGAR 
E RECEBER
NA HORA

AILOS 
PAG

Divulgação

D
ivulgação


