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O MOMENTO DE  
ESCOLHERMOS O  

MELHOR CAMINHO

ASSEMBLEIA DIGITAL

Chegou o momento de decidirmos o nosso 
futuro. Afinal, os cooperados da Civia também são 
sócios da Cooperativa, participando dos resultados 
financeiros. Por este motivo, é tão importante que 
você acompanhe as Assembleias de seu Posto de 
Atendimento. 

O evento, que neste ano acontecerá no formato 
digital, reforçará o nosso compromisso por meio da 
transparência que faz parte da história da Civia. Nas 
Assembleias, apresentaremos todas as conquistas 
ao longo do último ano, assim como o plano de 
trabalho para 2021. 

Confira a data da sua Assembleia no 
aquivoceparticipa.coop.br e programe-se para 
votar e conhecer também quem é o delegado 
que representará seu Posto de Atendimento na 
Assembleia Geral Ordinária (AGO). Participe e  
exerça o cooperativismo!
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COMO NOSSAS AÇÕES NOS 
CONECTAM AO FUTURO?
Já está disponível, na plataforma 
PROGRID, o vídeo sobre os resultados 
de 2020 e os projetos para 2021. Acesse 
gratuitamente www.progrid.coop.br e 
escolha o curso Assembleia Civia 2021.

REPRESENTAÇÃO POR DELEGADO
São candidatos eleitos a delegado titular e 
suplente na Assembleia de Grupo de Cooperado 
em seu Posto de Atendimento, o qual tem o 
papel de levar os votos dos cooperados, do 
respectivo Posto de Atendimento, à Assembleia 
Geral Ordinária, que acontecerá no dia  
29 de abril, às 19h, em formato Digital. O 
delegado tem mandato de um ano e as 
inscrições são abertas no site da cooperativa 
ou nos Postos de Atendimento. Os candidatos 
que estão de acordo com todos os critérios, são 
validados para participar da eleição.  
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Balancete mensal 28/02/2021

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

298.300
2.878 

97.206 
192.962 

4.162 
1.092

14.867
8.630 

11.434 
26

(5.223)
313.167

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 do Exercício

7.416
7.092 

324
(3.081)

(511)
(419) 

(2.151)
4.335

(3.765)
1.618 

175
(2.343) 
(2.574) 

(641)
570

PASSIVO Valores em mil (R$)

Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo

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

267.798
231.367 

66.985 
164.382 

28.230 
8.201

45.369
41.176
 3.135 

488 
570

313.167

Diretor Executivo/Administrativo: Gilmar Luiz Facchini
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme

CRC-SC 025638/O-8

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

Rendimentos das Aplicações Fevereiro 2021 (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)

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA
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%

Entenda o Balancete

São os depósitos (saldos), em conta corrente 
de pessoas físicas e jurídicas, disponíveis para 
movimentação.

O que são DEPÓSITOS À VISTA?

Números da Cooperativa
Principais números até Fevereiro/2021 (em R$ mil)

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

+47 mil
192.962

3.135
313.167
66.985

164.382
45.369

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 3,19% a.m. 
0,30% a.m. + CDI até 1,59% a.m.
0,40% a.m. + CDI até 1,70% a.m.
0,70% a.m. + CDI até 1,98% a.m.

3,69% a.m. + TR  até 7,99% a.m. + TR
1,30% a.m. + TR até 3,52% a.m. + TR

0,49% a.m. + CDI até 3,19% a.m.
1,60% a.m. até 2,28% a.m. 

1,95% a.m. + TR até 7,97% a.m. +TR
0,90% a.m. +TR até 2,49% a.m. +TR

0,40% a.m. + CDI até 1,29% a.m.

Prazo
Até 72 meses

Até 120 meses
Até 180 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.

Fevereiro 2021

Parceria Sebrae

Consultoria de  
inovação aos cooperados

O programa Agentes Locais de Inovação (ALI), lançado pelo 
Sebrae, em parceria com Civia, proporcionou a 80 cooperados Pessoa 
Jurídica (micro e pequenas empresas), a oportunidade de receberem 
gratuitamente a consultoria para desenvolvimento e inovação 
do seu negócio. A segunda turma já foi aberta e temos outros 
cooperados empreendedores Civia que ingressaram no programa. 
O acompanhamento pelo ALI tem a inovação como meio de geração 
de resultados concretos para as empresas participantes. Em alguns 
meses uma terceira turma será formada, abrindo novas vagas. 

Caso seja um cooperado Civia micro ou pequena empresa,  
sinalize seu interesse para receber mais informações através do e-mail 
oqs@civia.coop.br.  Aproveite os benefícios de ser um cooperado Civia.

QUER PARTICIPAR DA TERCEIRA TURMA?
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Informativo
Jornalista Responsável: Michele Wilke
Edição e Diagramação: DNA Editora - 47 3209-1315 
contato@dnaeditora.com.br  -  dnaeditora.com.br

Acesse a versão 
digital e confira o 
conteúdo completo 
deste informativo.

Expediente Versão Web
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Crédito Imobiliário

Ajudamos a  
realizar seu sonho

Se você está pensando em comprar o 
primeiro imóvel ou trocar a casa ou mesmo 
comprar um terreno, nós temos a solução 
ideal para você. O Crédito Imobiliário Civia 
tem muitas vantagens: agilidade no processo 
de escrituração, economia nas taxas e 
podemos chegar até 90% do valor total 
do imóvel financiado (consulte condições). 
Você sabia que sua movimentação e 
participação na cooperativa, também 
revertem em benefícios para você adquirir 
melhores taxas? Procure o seu Posto de 
Atendimento e conheça nossas opções de 
créditos e financiamentos para você realizar 
o seu sonho.

Instagram

É uma parceria muito boa desde o começo. O atendimento é 
ótimo e tudo que eu preciso ou tenho dúvida a equipe me ajuda. 
Temos a conta pessoal e da empresa e, em pouco tempo que 
estamos ali, conseguimos conquistar muitas coisas em menos 
de um ano como cooperados. A Civia foi rápida e nós acabamos 
de assinar os papéis e realizar a compra da nossa casa própria. 

Este foi o melhor presente de ano novo. A 
expectativa é que, cada vez mais, a gente cresça 
com essa parceria.

Cooperado, 
Peterson Zanotto

Confira nosso perfil no Insta!
Se você quer ficar ainda mais próximo da Cooperativa, estando 

por dentro de todas as novidades, siga nosso @civiacoop no 
Instagram. Por meio desta ferramenta digital, compartilhamos 
informações importantes que envolvem o cooperativismo, assim 
como as melhores soluções e serviços para você. Afinal, o foco do 
cooperativismo de crédito são as pessoas e a conexão que criamos 
com elas, que foi facilitada ainda mais com a utilização das redes 
sociais. Fique atualizado vem com a gente! 

Use o QR Code para acessar o 
@civiacoop no Instragram:

Banco de imagens
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 Imposto de Renda

Faça sua declaração 
corretamente

É normal ficarmos em dúvida sobre quem deve declarar 
o Imposto de Renda e de que forma os dados devem ser 
preenchidos no sistema da Receita Federal do Brasil. Além 
disso, todos os anos podem ocorrer mudanças nas formas 
de declaração. Só não esqueça de um detalhe importante: 
os valores referentes aos rendimentos das Cotas de Capital 
da Cooperativa devem ser declarados. Disponibilizamos 
na Conta Online ou pode se informar em qualquer  
Posto de Atendimento. 

Outra informação importante é que a restituição do IR é 
sempre feita na conta do contribuinte. Para isso, ao fazer a sua 
declaração, informe no campo indicado o número do Banco 
(085), da sua Cooperativa (0112) e da sua conta na Civia. Em 
caso de dúvidas, a Civia oferece um curso com orientações 
básicas para Declaração do IRPF, disponível na programação  
do PROGRID EAD.

Trabalhe Conosco

Faça parte do 
nosso time!

Progrid

Passaporte PROGRID
Convidamos todos nossos cooperados para 

uma viagem incrível pelo cooperativismo e 
educação. Se você é cooperado da Civia, não 
perca essa oportunidade de aprender e ainda 
ganhar brindes! Uma trilha de cursos específica 
está disponível em nossa plataforma de ensino 
à distância PROGRID: www.progrid.coop.br. Veja 
como funciona o passo a passo.
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facebook.com/civia.coop 47 99118-5183 0800 647 2200@civiacoop

Para você que tem imposto a 
receber, é possível realizar o 
adiantamento da sua restituição do 
IR com a Civia, com taxa de 1,80% 
a.m. e prazo de até 270 dias para 
pagar. Ficou interessado? Consulte 
o Posto de Atendimento.

QUER ANTECIPAR A 
DEVOLUÇÃO DO SEU IR?

Você sabia que a Civia foi certificada 
como uma ótima empresa para 
trabalhar pela GPTW (Great Place to 
Work)? Então, não perca tempo! Confira 
em nosso site www.civia.coop.br em 
Trabalhe Conosco as vagas disponíveis 
e cadastre seu currículo.

 Ser um colaborador de uma 
Cooperativa filiada ao Sistema 
Ailos significa a oportunidade de 
desenvolvimento profissional e 
pessoal, já que acreditamos em um 
trabalho com propósito, no qual 
podemos transformar as pessoas e a 
nossa comunidade. Vamos fazer juntos 
um mundo melhor?
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