
Há 12 anos, a Civia vem transformando vidas e 
gerando oportunidades por meio do cooperativismo. Ao 
completarmos mais um aniversário, agradecemos aos 
mais de 43 mil cooperados por escolherem a Cooperativa 
como sua instituição financeira. Sentimos orgulho 
em olhar para trás e ver tudo o que conquistamos e 
ajudamos nossos cooperados a conquistarem, sabendo 
que mantemos nossa essência de fazer a diferença na 

vida de cada um, dando o apoio necessário na conquista 
de seus objetivos e ajudando a realizar sonhos.

Seguimos crescendo com segurança e solidez, e 
nossos cooperados são os protagonistas dessa história. 
Cada novo cooperado dá mais força à nossa missão, que 
é promover o desenvolvimento econômico e social por 
meio de soluções financeiras. Obrigado por fazer parte 
dessa história!
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2008
Já filiada à Cecred, hoje Sistema Ailos, 
o primeiro Posto de Atendimento foi 
inaugurado em São Bento do Sul, no 
dia 12 de agosto, com o nome berço 
da Cooperativa: SCRcred. Iniciamos 
com 47 cooperados, 3 municípios de 
área de atuação, 2 colaboradores e 
1 Posto de Atendimento.

2014
No mês de 
novembro, a 
SCRcred chega 
à região do Vale 
do Iguaçu, tendo 
a oportunidade 
de integrar a 
Credmilsul.

2020
Hoje, somos mais de 43 
mil cooperados, 
22 municípios de área 
de atuação, 
145 colaboradores, 
13 Postos de 
Atendimento e 2 Postos 
de Relacionamento.

2018
A Cooperativa mudou de nome, deixando 
de ser SCRcred e, agora, se chamando 
Civia, que remete à cidadania e à vida, 
valorizando o olhar coletivo e para a 
comunidade. Da mesma forma, a Cecred 
passou a se chamar Ailos. O Sistema 
Ailos é formado por 13 cooperativas de 
crédito, a qual a Civia faz parte.



Entenda o Balancete

Balancete mensal 31/08/2020

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

263.860
3.056

97.000
159.061

3.860
883

14.104
8.014

10.574
50

(4.534)
277.964

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

27.485
25.766

1.719
(13.146)

(2.833)
(1.227)
(9.086)
14.339

(12.674)
5.903

461
(7.720)
(8.969)
(2.349)

1.665
19

1.684

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

235.900
195.430

51.626
143.804

14
31.535

8.921
42.064
37.635

2.745
1.684

277.964

As contas do passivo registram a origem dos recursos da 
empresa ou instituição. Essas contas contábeis representam 
as obrigações da empresa com terceiros. No passivo estão 
contemplados os depósitos dos cooperados, impostos a 
recolher, entre outros.

O que é o PASSIVO?

Diretor Executivo
Gilmar L. Facchini

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

Crédito Consignado Público

Taxas mais 
baixas para você

Se você é servidor público e está precisando 
de uma graninha pra colocar tudo em dia, o 
empréstimo consignado da Civia é a solução de 
crédito para você. Com taxas a partir de 0,99% ao 
mês, o desconto é direto na folha de pagamento, 
tem prazos diferenciados e ainda atuamos com 
portabilidade. Ideal para você que procura 
economia e juros baixos.

App Ailos e Seja Ailos

Tudo o que você 
precisa em um 
só aplicativo

Agora, você pode fazer o download de 
apenas um único aplicativo, pois o App 
Seja Ailos foi incorporado ao App Ailos, 
uma forma de simplificar a admissão 
digital e ter acesso a tudo o que precisa 
em só lugar. Essa novidade traz ainda 
mais praticidade e agilidade, pois após a 
finalização do processo de admissão, você 
poderá fazer transações financeiras já no 
próprio aplicativo Ailos.

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

Rendimentos das Aplicações Agosto 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)

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%

Crédito

Realize seus sonhos
Se você está pensando na aquisição da casa própria 

ou na compra ou troca do tão sonhado automóvel, saiba 
que a Civia tem a solução sob medida para você já sair 
com a chave na mão. Com o financiamento veicular ou 
imobiliário da Cooperativa você conta com atendimento 

personalizado, parcelas que cabem no seu bolso, além 
de economizar com despesas reduzidas para avaliação 
mercadológica e registro do contrato imobiliário. Tudo 
isso com agilidade na análise e liberação da proposta de 
crédito. Com a Civia, você investe no que é seu!

Sistema Ailos

Aqui, você faz parte
Fazemos parte do Sistema Ailos, que integra 

13 cooperativas de crédito. Essa conexão gera 
solidez e dá forças para reafirmamos nossos 
princípios, valores e propósito, sempre mantendo 
a essência de fazer a diferença na vida das pessoas, 
entregando possibilidades para que todos tenham 
acesso à realização de seus sonhos. E por você 
confiar e fazer parte da Civia, o Sistema Ailos atingiu 
a marca de 900 mil cooperados em julho. Juntos, 
somos mais fortes!
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“Eu sou cooperado há sete anos, desde que a Cooperativa abriu seu Posto de Atendimento 
no bairro Serra Alta, em São Bento. Atualmente, eu tenho Seguro de Automóvel, de Vida, 
Poupança Kids e Seguro Residencial. Sempre faço minhas transações e pagamentos pelo 
aplicativo, movimento a conta e já tive outros produtos contratados, como empréstimos 
e financiamentos. Durante o tornado que passou por Santa Catarina, eu tive prejuízo na 
minha casa. Parte do telhado foi destruído e precisei arrumar. Na hora do ocorrido, cerca 
de 20h40, ficamos sem luz na região. Mas, a gerente do Posto de Atendimento, Priscila 
Sluminsky, me auxiliou com o Seguro Residencial. Assim, eu comprei as telhas e contratei 
um profissional. Depois, o seguro me ressarciu parte do valor gasto. A Cooperativa me 
ajudou muito nesse processo”.

Sandro Krisz
Cooperado

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

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

+43 mil
159.061

2.745
277.964

51.626
143.804
42.064

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.
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Assembleia Geral Ordinária Cooperação

Transparência 
e democracia

Gesto que Transforma

Pela primeira vez, a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) aconteceu de forma digital, 
no dia 29 de julho. Todos os delegados eleitos, 
tanto nos eventos presenciais quanto online, 
representaram seu grupo na AGO, onde foram 
apresentados os resultados de 2019, o plano de 
trabalho de 2020 e a distribuição das sobras. Este 
ano, a Cooperativa distribuiu R$ 3,3 milhões em 
sobras, sendo parte como remuneração do capital 
do cooperado, aplicação ao Fundo de Assistência 
Técnica Educacional e Social (Fates) e um adicional 
ao Fundo de Reserva; proposta votada e definida 
na Assembleia de Grupo de Cooperados. A Civia 
agradece a participação dos cooperados.

Você que é nosso cooperado já 
sabe que um simples gesto pode 
transformar uma comunidade. Na 
ação Gesto que Transforma, mantendo 
a sua fatura do cartão de crédito 
no digital, você ajuda iniciativas que 
beneficiam a comunidade e o meio 
ambiente, cooperando ainda mais no 
desenvolvimento da sua região. Os 
cooperados que solicitaram o cartão Ailos 
após o dia 27 de agosto, automaticamente 
irão receber a fatura somente de forma 
digital. Um gesto simples que feito por 
milhares de pessoas pode gerar uma grande 
transformação. Participe e apoie, sem pagar nada a mais 
por isso. Acesse gestoquetransforma.com.br e saiba mais.

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

Dia das Crianças

Aprenda brincando
A melhor maneira de ensinar as 

crianças a terem uma relação saudável 
com o dinheiro é por meio de uma 
educação financeira. Poupando hoje, fica 
mais fácil planejar o futuro.

Sabe aquele brinquedo que você gostaria 
muito de COMPRAR? Basta se PLANEJAR, 
ECONOMIZAR um pouquinho da 
mesada e INVESTIR seu DINHEIRO na 
COOPERATIVA. Assim, suas economias 
vão RENDER, você poderá PESQUISAR 
o melhor preço e PECHINCHAR um 
desconto, pagando à vista. Quem 
POUPA, conquista o que deseja!

Encontre as palavras 
em destaque no quadro
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