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Este cenário da pandemia nos trouxe muitas 
incertezas, insegurança e preocupações, mas, nós, 
da Civia, sempre estivemos ao lado dos cooperados 
para apoiá-los. Por isso, pensando em você e no seu 
negócio, definimos soluções especiais para que você 
possa dar continuidade aos seus sonhos e passarmos 
por este momento ainda mais fortalecidos. Aqui, você 
encontra crédito facilitado, benefício INSS, excelentes 
formas de parcelamentos e renegociações, com taxas 
competitivas em relação ao mercado. 

 Mas diante de tudo isso, também entendemos que 
é o momento de priorizar a saúde de todos. Sendo 
assim, nossos Postos de Atendimento estão abertos 
para atendimento presencial das 9h às 10h, para 
grupos de risco, e das 10h às 16h, para demais públicos 
sem acesso aos canais digitais. Nossa recomendação 
continua sendo a prevenção e a dica é utilizar os 
nossos canais digitais, assim você se conecta conosco 
de qualquer lugar e evita sair de casa. Saiba mais na 
página 4.

Para proporcionar momentos especiais de convívio 
familiar em casa, também estão disponíveis 21 histórias 
com conteúdo educativo e cultural na plataforma do 
PROGRID EAD progrid.coop.br, e também no YouTube 
do Sistema Ailos. Todas as histórias contam com 
janela de libras e também com Legenda para Surdos 
e Ensurdecidos (LSE). Legal, né? Juntos, vamos superar 
mais este momento. Conte com a sua Cooperativa!

VOCÊ É A NOSSA PRIORIDADE

CIVIA

Fotos D
ivulgação

Acesse a contação de histórias – Civia Conta – através 
do PROGRID EAD (progrid.coop.br)



Entenda o Balancete

Balancete mensal 31/05/2020
ATIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Realizável a Longo Prazo
Disponibilidades
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Não Circulante
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Depreciação/Amortização Acumulada
Total do Ativo

236.518
2.755

80.932
148.881

2.891
1.059

13.447
7.266

10.329
50

(4.198)
249.965

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em 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 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 Operacionais
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado do Exercício

17.182
16.033

1.149
(8.995)
(1.985)

(922)
(6.088)

8.187
(7.947)

3.562
285

(4.735)
(5.622)
(1.437)

240
12

252

PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo

Relações Interdependências
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas Acumuladas
Sobras ou Perdas Do Ano
Total do Passivo

210.609
171.783

41.822
129.961

5
33.258

5.563
39.356
36.221

2.053
830
252

249.965

Os chamados “ativos intangíveis” são bens e direitos que não têm 
existência física, tal como é o caso de uma marca, um software ou 
uma patente. Portanto, são bens que não podem ser tocados.

O que é o INTANGÍVEL?

Diretor Executivo
Gilmar L. Facchini

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

Novas linhas de crédito 

Cooperando com você
A Cooperativa Civia sempre esteve ao seu lado trazendo 

soluções financeiras para o seu negócio. Conheça as 
novas linhas de crédito, com taxa de juros reduzidas e 

aumento de prazos de carência para o 1º pagamento. 
A contratação para empréstimos e financiamentos 
podem ser feitos via WhatsApp (47) 99118-5183.

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

Rendimentos das Aplicações Maio 2020 (em % do CDI)

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

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

Mês

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

60 dias
(%CDI)

95%
96%
97%
98%
99%

104%
106%
108%

90 dias
(%CDI)

96%
97%
98%
99%

100%
105%
107%
109%

181 dias
(%CDI)

98%
99%

100%
101%
102%
107%
109%
111%

361 dias
(%CDI)

101%
102%
103%
104%
105%
109%
111%
113%

721 dias
(%CDI)

104%
105%
106%
107%
108%
111%
113%
115%

1080 dias
(%CDI)

110%
111%
112%
113%
114%
115%
116%
117%

94%
95%
96%
97%
98%

103%
105%
107%

30 dias
(%CDI)

APLICAÇÕES PRÉ-FIXADAS
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%

APLICAÇÃO PROGRAMADA
Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

94%

Prevcoop

Garanta um 
futuro tranquilo

Com o Prevcoop, você pode 
desfrutar cada momento do 
presente sem deixar de planejar 
o futuro, garantir o bem-estar de 
quem você ama, realizar sonhos 
e garantir uma aposentadoria 
tranquila. Com taxas menores que 
a média de mercado e rentabilidade 
diferenciada, o Prevcoop tem opções 
para cada perfil de cooperado, com 
planos que cabem no seu bolso. 
Procure o seu Posto de Atendimento 
e invista hoje para realizar seus 
projetos de vida amanhã.
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É natural se preocupar com o futuro, e 
precisamos estar preparados. A Cooperativa 
Civia tem um plano de previdência privada cheio 
de vantagens, por isso o cooperado Fernando 
Schroeder migrou seu plano de previdência 
de outra instituição financeira para a Civia. 
“Um dia estava no caixa e me ofereceram 
a previdência, marcamos um dia para me 
explicarem e migrei todo o meu plano”. 

Claro que o cooperado sabe dos diferenciais 
do plano de previdência, mas como ele mesmo 
disse: “o mais atrativo na Civia é o que vem 
oferecendo aos cooperados, as facilidades 
e, claro, o atendimento que é muito bom 
aqui na Cooperativa”. Obrigado, Fernando, 
por escolher a Civia, pois essa é a nossa 
missão, trazer soluções financeiras para nossos 
cooperados e comunidade local.

Fernando Schroeder 
Cooperado

Números da Cooperativa
Principais números até Maio/2020 (em R$ mil)

Número de cooperados
Operações de crédito
Reservas de sobras
Total do ativo
Depósitos à vista
Depósitos a prazo
Patrimônio líquido

+40 mil
148.881

2.053
249.965

41.822
129.961
39.356

Taxas de Juros das Operações de Crédito

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

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

*Taxas sujeitas à variação.
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Linhas de crédito disponíveis

Linhas Empresariais

Social | Pré-fixada
Com garantia veículo

1,45% 120 48

1,55% 120 48Social | Pré-fixada
Com garantia aval terceiro

0,98% 120 48Social | Pós-fixada 0,80% + CDI
Com garantia veículo

1,08% 120 48Social | Pós-fixada 0,90% + CDI
Com garantia aval terceiro

0,93% 120 120Imóvel Garantia | Pós-fixada
0,75% + CDI Com garantia imóvel

SGC I
Pré-fixada

1,33% 90 48

0,68% 90 48SGC II
Pós-fixada | 0,50% + CDI

0,93% 360 36SGC III
Pós-fixada | 0,75% + CDI

1,03% 540 30SGC IV
Pós-fixada | 0,85% + CDI

0,63% 120 18SGC Especial
Pós-fixada | 0,45% + CDI

Parceria SGC
(consulte cidades atendidas)

CARÊNCIA
(dias)

CARÊNCIA
(dias)

PRAZO
(meses)

PRAZO
(meses)

TAXA*
(a.m.)

TAXA*
(a.m.)

* Nas taxas acima foi considerado o CDI de Junho 2020: 0,18% a.m.
** As taxas podem sofrer alteração sem aviso prévio. Todas as propostas serão submetidas a análise de crédito. Consulte prazos e condições.
** Operações em parceria com a Sociedade Garantidora de Crédito do Norte de Santa Catarina.
Cidades contempladas: São Bento do Sul, Rio Negrinho, Corupá, Mafra, Porto União e Piên.
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Assembleia digital 

Participe, seu voto é muito importante para nós 
Os eventos assembleares presenciais suspensos, devido às ações de 

combate à Covid-19, agora foram retomados e irão acontecer de forma 
digital. Durante as Assembleias digitais, os cooperados irão conhecer os 
resultados de 2019 e os planos para a Cooperativa, além de elegerem o 
delegado que representará seu grupo na Assembleia Geral Ordinária.

Confira a data e o horário do seu evento no site 
aquivoceparticipa.coop.br ou no site da Cooperativa 
Civia. Programe-se, vote do conforto da sua casa ou 
de onde estiver e venha ajudar a construir o futuro 
da sua Cooperativa. 

facebook.com/civia.coop linkedin.com/company/civia-cooperativa-de-creditotwitter.com/civiacoop

Ailos Aproxima

Negociei.com.vc 

Uma vitrine para seu negócio

Plataforma de negociação digital

Com a pandemia do coronavírus, os empreendedores locais, mais do 
nunca, estão precisando do nosso apoio para manterem seus negócios 

prosperando. Por isso, a Civia e o Sistema Ailos criaram algumas ações que 
fazem parte do movimento “Negócio local é bom negócio para todos”. 

Uma delas é o Ailos Aproxima, uma vitrine desenvolvida para os 
cooperados empreendedores poderem anunciar seus produtos e 

serviços, de maneira gratuita, gerando visibilidade e aproximando 
quem quer comprar de quem quer vender. Baixe agora mesmo 
o App Ailos Aproxima pelo Google Play ou App Store ou acesse 
ailosaproxima.coop.br e contribua com a economia da sua comunidade.

Em tempos de pandemia o recado é: se puder, fique em casa. Por isso, a Civia oferece 
uma nova plataforma de negociação online, onde os cooperados podem renegociar suas 
dívidas, sem sair de casa. A plataforma digital conta com geração de boletos imediato 
via celular ou computador. Acesse negociei.com.vc e aproveite essa oportunidade com 
descontos atrativos e troque os pesadelos das cobranças pelo sossego das contas 
quitadas. Agora é hora de replanejar. Mesmo de longe, estamos juntos!
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