
Aqui na Civia, sabemos que crescer é um trabalho 
em conjunto. É por isso que, ao completarmos 13 anos 
de história, no mês de agosto, agradecemos aos nossos 
mais de 52 mil cooperados que a cada dia estimulam 
o nosso propósito de fazer juntos um mundo melhor.

Com os princípios e valores do cooperativismo, 
hoje movimentamos mais de R$ 365 milhões de ativos 
e somamos 16 Postos de Atendimento, em Santa 
Catarina e no Paraná. Em agosto, estamos expandindo 
nossa atuação, abrindo nossas primeiras unidades 

em Canoinhas e Irati (página 2) e ainda temos novas 
inaugurações previstas para este ano. 

Oferecendo soluções financeiras que transformam 
vidas, assumimos o papel de realizadores de sonhos 
e olhamos para o futuro com o compromisso de 
promover ainda mais o cooperativismo e benefícios a 
toda comunidade. Queremos diariamente unir forças 
e criar conexões para consolidar o nosso crescimento 
mútuo de forma sustentável, levando qualidade de 
vida e desenvolvimento a todos.

INFORMATIVO 44 - JUL/AGO 2021

civia.coop.brCIVIA

HÁ 13 ANOS
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ

Banco de Im
agens

PR

SC



Balancete mensal 30/06/2021

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

346.431
3.575

112.240
225.262

3.120
2.234

14.784
8.630

11.846
26

(5.718)
361.215

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

24.640
23.019

1.621
(10.567)

(2.258)
(966)

(7.343)
14.073

(12.367)
5.501

426
(7.213)
(8.545)
(2.536)

1.706
(3)

1.703

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 do Ano
Total do Passivo

312.544
248.258

79.539
168.719

4
55.461

8.821
48.671
43.443

3.525
1.703

361.215

Entenda o Balancete

São registrados nesta conta os valores captados junto a outras 
instituições, inclusive em órgãos oficiais. Na Cooperativa, 
tais recursos se destinam aos repasses de linhas de crédito 
específicas para os cooperados.

O que são OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES?

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

CRC-SC 025638/O-8

Rendimentos das Aplicações Junho 2021 (em % do CDI)

Obs: Rentabilidade Pós-Fixada. Indicador de referência: CDI*
CDI julho/2021: 0,3556%

Em junho, o IPCA+ acumulado nos
últimos 12 meses foi 8,35%.

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$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA

POUP

INVEST

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturo

60 dias
(%CDI)

97%
98%
99%

104%
106%
108%

95%
96%

90 dias
(%CDI)

98%
99%

100%
105%
107%
109%

96%
97%

181 dias
(%CDI)

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

98%
99%

361 dias
(%CDI)

103%
104%
105%
109%
111%
113%

101%
102%

721 dias
(%CDI)

106%
107%
108%
111%
113%
115%

104%
105%

1080 dias
(%CDI)

112%
113%
114%
115%
116%
117%

110%
111%

Valor

96%
97%
98%

103%
105%
107%

94%
95%

30 dias
(%CDI)

Posto de Relacionamento

Estamos chegando 
em Canoinhas e Irati

A partir de julho e agosto, os municípios de Canoinhas (SC) e 
Irati (PR) contam com Postos de Relacionamento da Civia. Com 
as inaugurações, estaremos mais próximos da comunidade 
oferecendo soluções financeiras com rentabilidade acima da 
média, taxas reduzidas e educação gratuita.

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

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

+52mil
225.262

3.525
361.215
79.539

168.719
48.671

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

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

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

APLICAÇÃO IPCA+

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Consulte a tabela de rentabilidade no site 
civia.coop.br, Investimentos Financeiros.

Taxa contratada

94%

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.

Junho 2021

Canoinhas (SC) - Rua Três de Maio, 169, Centro
Irati (PR) - Avenida Vicente Machado, 40, Centro

Venha nos visitar:
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Financiamento

Seu imóvel
ainda mais especial

A Civia quer tornar a realização do sonho da 
casa própria ainda mais inesquecível. Para isso, 
aprimorou o fluxo da análise de propostas para 
entregar mais facilidade e agilidade aos cooperados 
que querem adquirir ou trocar de imóveis. 

Com o lema “Um Imóvel para Chamar de Meu”, 
apresentamos a solução ideal para a compra com 
a melhor relação de custo-benefício.

Conselho Fiscal

Mudanças no 
Conselho Fiscal

Encerram mandato:

Eleitos pela Assembleia:

A função do Conselho Fiscal é acompanhar 
e fiscalizar continuamente as ações da 
administração e as contas da Cooperativa. Ele 
é composto para representar diferentes grupos 
de interesses e regiões de atuação. A reunião 
de posse dos dois novos Conselheiros da Civia 
ocorreu no dia 22 de junho. Agradecemos aos 
representantes que passaram o cargo e damos 
as boas-vindas aos novos integrantes.

Herton Scherer
Cooperado há 13 anos

Casciane Antunes
Cooperada há 12 anos 
em Rio Negrinho / SC

Gelásio Sehnem
Cooperado há 6 anos

Roberto Maguelniski
Cooperado há 3 anos 
em General Carneiro / PR

Informativo
Jornalista Responsável: Ana Paula Lauth
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

D
ivulgação

“Recorri ao financiamento Civia devido às 
tentativas frustradas e gastos desnecessários 
em outra instituição. Na Civia, o atendimento 
foi muito bom. A Gerente, atenciosa, nos 
explicou que não teria a necessidade de 
realizar mudanças em nosso projeto e assim 
que o financiamento fosse aprovado, eu e meu 
marido administraríamos o dinheiro. Sem falar 
no apoio que os funcionários da Cooperativa 
nos deram. Além de agilidade nas transações, 

oferecem vantagens aos 
cooperados e facilitam o 
crédito. A Civia se tornou uma 
família para nós”.

Kenelin Aparecida Saleski Rickel
Cooperada

Fotos D
ivulgação

D
iv

ul
ga

çã
o

Taxas competitivas;

Processo ágil;

Economia nas taxas cartorárias.

Confira:
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Consuma de forma consciente
O crédito é uma maneira de obter 

dinheiro antecipado para pagar futuramente. 
De forma sensata, você pode usá-lo para 
alguma emergência ou para o consumo de 
bens duráveis e serviços.

A compra de um carro é um dos 
principais motivos para uso de crédito 
hoje. Vamos observar um exemplo: João 
comprou um carro zero km, financiando 
R$ 39 mil em 60 parcelas de R$ 965,00 com 
taxas de juros mensais de 1,4%. Ao quitar a 
última parcela, o total pago pelo João será 
R$ 57.903,60, sendo R$ 18.903,60 de juros. 
Um valor alto, certo? Contudo, João pode 
obter uma redução significativa da taxa de 
juros caso antecipe o pagamento de algumas 
das parcelas antes do prazo estipulado 
em contrato.

facebook.com/civia.coop

47 99118-5183 0800 647 2200

@civiacoop Use o QR Code para acessar o
@civiacoop no Instagram e ficar
por dentro de todas as novidades!

• Antes de contratar 
uma linha de crédito, 
confira as condições 
contratuais e o Custo 
Efetivo Total (CET).

• Preste muita atenção 
à taxa de juros.

Fique 
atento

Divulgação

Série Educação 
Financeira

Começamos, nessa 
edição, a nova coluna de 
Educação Financeira com 
o objetivo de contribuir 
para que as suas decisões 
sejam mais autônomas e 
conscientes ao administrar 
o seu dinheiro. A cada 
Informativo você receberá 
dicas sobre um tema 
diferente que ajudará na 
hora de organizar sua 
vida financeira.

Crédito

Portanto, ao solicitar crédito, 
organize as suas despesas e 
planeje o orçamento de acordo 
com a sua receita disponível. É 
necessário atenção redobrada 
para que você não pague muito a 
mais por um produto ou crie um 
superendividamento.

Procure um dos Postos de 
Atendimento da Civia e tire 
suas dúvidas.

Dia C Cooperar para 
mover e transformar

O Dia de Cooperar 2021 foi comemorado em 
3 de julho e, para marcar a data com responsabilidade 
social nas comunidades, a Civia participou de um 
grande movimento de voluntariado e solidariedade. A 
Cooperativa promoveu uma campanha de arrecadação 
de alimentos nos seus Postos de Atendimento, 
beneficiando hospitais e instituições assistências da 
região. Todos que doaram receberam uma muda 
de árvore para compensar as emissões de CO2 da 
Cooperativa. Atitudes simples movem o mundo! 

Fotos Divulgação

• Evite utilizar o 
cheque especial, 
essa modalidade 
de crédito tem as 
maiores taxas de 
juros do mercado.

• Mantenha sempre 
seu cadastro 
atualizado, essas 
informações são 
essenciais na 
hora da análise 
de crédito.

• Reflita mais sobre 
seu comportamento 
em relação ao 
dinheiro e faça os 
cursos de Gestão de 
Finanças Pessoais 
em progrid.coop.br.

DESCUBRA O QUE É
ESSA NOVIDADE

30/08 a 05/09
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