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Somos mais de 4,9 milhões de associados e estamos presentes em 23 

estados brasileiros e no distrito federal em 2 mil agências, distribuídas em 

108  cooperativas. Temos mais de  30 mil colaboradores  e pelo 9º ano 

consecutivo, ficamos entre as  Melhores Empresas para Você Trabalhar 

segundo a revista Você S/A, pelo sétimo ano consecutivo, figuramos no 

ranking Melhores & Maiores da revista Exame, em 2020  fomos a  2ª 

instituição com maior liberação de crédito rural.
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
A capacidade de adaptação, a mudança de rumos e o alinhamento de objetivos é algo natural no cotidiano da 

gestão de qualquer organização. Porém, o ano de 2020 trouxe desafios que impactaram de forma 

significativa não só a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP, mas toda a humanidade. Foi o ano em que 

fomos pegos pela maior pandemia do século, que infelizmente custou muitas vidas em todo o planeta, e 

também trouxe consequências para a economia e impactos em nosso modo de vida. Porém, com extrema 

maturidade, profissionalismo, e um esforço gigantesco de nossas equipes no Paraná, Santa Catarina e São 

Paulo, conseguimos nos adaptar e seguir cumprindo com nosso principal objetivo: ser um instrumento 

financeiro para o desenvolvimento de nossos associados e das comunidades onde estamos inseridos. 

O ano de 2020 marcou um acontecimento muito especial para a nossa cooperativa. Em fevereiro 

completamos nosso aniversário de 30 anos, uma história de muito trabalho, de muito esforço, e de grandes 

resultados, que só foram possíveis por conta da contribuição de nossos colaboradores, e principalmente de 

nossos associados, que acreditaram em uma ideia. A Sicredi Parque nasceu em Mariópolis, em 7 de fevereiro 

de 1990, por conta da dedicação de 27 sócios fundadores. Hoje somos uma instituição formada por mais de 

58 mil associados e que possui R$ 1,2 bilhão de ativos.

As comemorações programadas foram impactadas pelos efeitos da pandemia de Covid-19, e quando mais 

quisemos ficar próximos dos associados, foi preciso que ficássemos distantes. Ainda assim, realizamos uma 

grande e exitosa campanha promocional, que prestigiou os associados de toda a nossa área de atuação, com 

brindes, motocicletas e um Jeep Compass 0 Km.

Diante de tantos desafios, nossa cooperativa não fugiu a sua responsabilidade de cuidar das pessoas. Nossos 

colaboradores atuaram de forma extraordinária diante de um período de tanta instabilidade, buscando 

formas de contornar essa situação, muitos deles trabalhando de suas casas, para que nossos associados não 

ficassem desamparados.
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Clemente Renosto
Presidente da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP

Criamos a campanha Máscaras do Bem, que permitiu a doação de mais de 10 mil máscaras e tecido em toda nossa 

área de atuação, este que foi um acessório tão fundamental para reduzir a propagação da covid-19. Em conjunto 

com o sistema Sicredi, desenvolvemos a campanha Eu Coopero com a Economia Local, para incentivar o consumo 

e oferecer ferramentas para que as empresas buscassem alternativas nesse período de tanta instabilidade. Apesar 

das dificuldades, em 2020 seguimos com nosso projeto de expansão, inaugurando agências nas cidades de  

Pontal (SP), Faxinal dos Guedes (SC) e Sertãozinho (SP). A cooperativa também adquiriu o terreno para a 

construção de sua nova Sede Administrativa, na cidade de Pato Branco (PR), um passo importante que ilustra 

tanto os frutos de nosso passado de muito trabalho, quanto um futuro de grande prosperidade. Diante de tudo 

isso, a única palavra possível para representar este ano é gratidão. Apesar de todas as dificuldades, apesar de 

todos os desafios que se colocaram em nosso caminho, nossa cooperativa seguiu prosperando, e o mais 

importante, continuou promovendo o desenvolvimento e o cuidado com nosso ativo mais precioso: as pessoas.

Sicredi Parque das Araucárias PR / SC/ SP
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No Sicredi, o associado conta com a solidez e a segurança
de um sistema que crece e evolui há 118 anos.

Associados Coordenadores
de núcleo Cooperativas

Sul/Sudeste

PR/SP/RJ

Centro Norte

Brasil Central

Norte/Nordeste

São os donos do negócio e têm direito a 
voto com peso igual nas decisões da 
cooperativa, independente do volume 
de recursos aplicados. Vinculam-se às 
cooperativas filiadas, integralizando 
cotas de capital.

São os representantes eleitos pelos 
associados. Têm o papel de levar os 
assuntos de interesse e as decisões do 
núcleo para as assembleias gerais da 
cooperativa.

Principal elo com os associados. São as instâncias decisórias 
primárias do Sistema. Têm como objetivos estimular a formação de 
poupança, administrar os recursos e conceder empréstimos aos 
associados, além de prestar serviços próprios de uma instituição 
financeira convencional por meio de suas agências.

Junto com as cooperativas, são as 
controladoras da SicrediPar. Difunde-
mo cooperativismo de crédito e 
efetuam a supervisão das cooperati-
vas singulares filiadas, apoiando-as 
nas atividades de desenvolvimento e 
expansão.

Estrutura de apoio
à cooperativa

Centrais
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CONSELHO FISCAL

Banco
Cooperativo
Sicredi

Empresas controladas

Sicredi Cartões

Administradora
de Consórcios Sicredi

Corretora
de Seguro Sicredi

Administradora
de bens Sicredi
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SICREDIPAR
Conselho de
Administração

CONFEDERAÇÃO SICREDI

Banco Cooperativo Sicredi

É o centro de serviços compartilhados 
entre as empresas e as entidades que 
integram o Sicredi.

Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro, desen-
volve e disponibiliza produtos e serviços financeiros. É 
responsável pela estrutura centralizada de gestão de riscos 
do Sistema e administração em escala dos recursos. Tem 
como parceiros estratégicos o Rabo Partnerships B.V., e a IFC.

Fundação Sicredi

CAS - Centro Administrativo Sicredi

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)

É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena as 
decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participação direta e 
formal das cooperativas de crédito na gestão corporativa e dar maior 
transparência à estrutura de governança. O Conselho de Administração 
se reúne mensalmente para discutir e deliberar acerca dos temas 
estratégicos e sistêmicos.

Monitora o cumprimento dos deveres
legais e estatutários da administração

Mantém viva a essência do cooperativismo, 
por meio de iniciativas educacionais e 
culturais cooperativas e sustentáveis aderen-
tes à estratégia, contribuindo com qualidade 
de vida aos associados, colaboradores e 
sociedade.

Tem por objeto principal prestar garantia de depósitos, 
na forma, condições e limites previstos em regulamen-
tos próprios, aos associados das cooperativas. Suas 
reservas são constituídas por contribuições mensais 
ordinárias e extraordinárias das cooperativas ao fundo, 
ressarcimentos e recuperação de ativos.

É a sede da SicrediPar, do Banco Cooperati-
vo e suas empresas controladas, da Funda-
ção, da Sicredi Fundos Garantidores (SFG) e 
da Confederação. Desenvolve soluções e 
auxilia as cooperativas no atendimento das 
necessidades dos associados.

Confederação
Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Fundação
SIcredi



A Cooperativa Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP atua nas regiões Sudoeste do Paraná, Noroeste de 

São Paulo, Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina, conta com mais de 358 colaboradores e atende mais de 

56 mil associados em 31 agências em uma área de atuação de 27 municípios.
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31
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56 mil 1.7

79635827

Nossos números

Santa Catarina

A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SPAtuação Regional

Abelardo Luz
Água Doce
Caçador
Fraiburgo
Galvão
Ouro Verde
Ponte Serrada
São Domingos
Tangará
Treze Tílias
Videira
Faxinal dos Guedes
Quilombo

Área em expansão da Sicredi Parque das Araucárias PR SC SP 

Paraná

Agências

Clevelândia
Cel.Dom.Soares
Coronel Vivida
Honório Serpa
Palmas
Pato Branco Centro
Pato Branco Zona Sul
Pato Branco Zona Norte
Mangueirinha
Mariópolis
Vitorino

São Paulo
Sertãozinho
Batatais
Jardinópolis
Ribeirão Preto Alto da Boa Vista
Ribeirão Preto Centro
Ribeirão Preto Avenida Saudade
Pontal
Cravinhos

bilhões em recursos tatais

milhões em crédito

associadosagências

cidades

estados

colaboradores

26
Resultado de

Milhões



Aniversário da Sicredi Parque
é celebrado com jantar

O aniversário de 30 anos da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP foi celebrado com um jantar no Clube 

Grêmio Mariopolitano, em Mariópolis (PR), cidade onde a cooperativa foi fundada em 07 de fevereiro de 

1990.   

Estiveram presentes no evento personalidades que marcaram a história da instituição, além de lideranças 

como o presidente do Sistema Sicredi e da Central PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, o presidente executivo 

do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, e o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva.

Mais de 500 convidados participaram do jantar, entre associados, conselheiros, colaboradores e lideranças 

locais.

O jantar de confraternização foi um momento de relembrar a história da cooperativa, celebrar as 

personalidades que fizeram parte de sua trajetória e prestar homenagens. Foram entregues medalhas 

comemorativas aos ex-presidentes, à conselheiros, à lideranças políticas dos vários municípios onde a 

cooperativa atua e a outros homenageados.

Um dos destaques do evento foi a apresentação ao público da música composta em homenagem a 

cooperativa, interpretada ao vivo por Juliane Baseggio e Marcelo Archetti, autores da canção.

“Ao longo desses 30 anos, o Sicredi se reestruturou para realmente atender as necessidades não só dos 

associados, mas de toda a sociedade. Trabalhamos para manter um sistema financeiro que possa viabilizar 

o investimento de nosso associado, que ele possa gerar resultado para suas empresas, para suas vidas, 

contribuindo assim para as comunidades onde vivem”, disse Clemente Renosto, presidente da Sicredi 

Parque e um dos membros fundadores da cooperativa.
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Cápsula do
tempo

No jantar de aniversário da cooperativa foi 

apresentada ao público pela primeira vez a 

cápsula do tempo dos 30 anos da Sicredi Parque. 

A cápsula recebeu recebeu uma cópia do 

cerimonial do evento; a medalha comemorativa 

do aniversário, que foi entregue as 

personalidades que se destacaram ao longo da 

história da instituição; um exemplar do jornal 

Diário do Sudoeste, de Pato Branco, edição do dia 

07 de fevereiro de 2020, onde foi publicada uma 

peça publicitária alusiva ao aniversário; um 

exemplar da edição especial de aniversário do 

informativo institucional Conexão Sicredi, 

mensagens dos colaboradores, além de outros 

itens.

O fechamento da cápsula foi realizado no dia 18 

de dezembro, durante o evento que marcou o 

sorteio do grande prêmio da campanha 

Aniversário Premiado Sicredi. A cápsula do 

tempo será colocada na nova sede administrativa 

da Sicredi Parque, e deverá ser reaberta em 

2040, quando a cooperativa completará 50 anos 

de fundação.
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Campanha Aniversário
Premiado Sicredi 

Ao longo do ano de 2020  a Sicredi Parque das Araucárias realizou a promoção Aniversário 

Premiado Sicredi, campanha que sorteou diversos prêmios aos associados que realizaram 

negócios com a cooperativa. 

A promoção chegou ao fim no dia 18 de dezembro, com o sorteio do grande prêmio da 

campanha, um veículo Jeep Compass. Por conta da pandemia de Covid-19 o evento foi 

realizado com um número reduzido de pessoas e transmitido ao vivo nas redes sociais da 

cooperativa. 

O ganhador do veículo foi o associado Oneide Neudi Grieser, da cidade de Quilombo (SC). 

Oneide é um pequeno agricultor, de vida simples, que passou por várias dificuldades ao 

longo de sua trajetória. Em 2001 a família perdeu a casa em um incêndio e precisou 

recomeçar. Há cerca de um ano, ele perdeu um genro, outro momento de dificuldade na 

história da família.

Ao longo do ano, a promoção também distribuiu, por meio das raspinhas premiadas, 

milhares de brindes do Sicredi, além de sortear 24 motocicletas Yamaha Factor 125i ED, 

entre os associados participantes da promoção em todas as regiões de atuação da 

cooperativa
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Ribeirão Preto Avenida Saudade, 
Batatais, Sertãozinho - SP



Ari Reisdoerfer  (1990/1992), Helio Bellan (1992/2007) e Clemente Renosto (2007/atual).
Presidentes da cooperativa

Em 2020 foi veiculada na imprensa e nas redes sociais da cooperativa uma campanha publicitária especial de 

comemoração aos 30 anos da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP. O objetivo da campanha foi contar a 

história da instituição a partir do ponto de vista de  associados, colaboradores e outros personagens 

fundamentais para o seu desenvolvimento. São pessoas que atuam em diferentes segmentos, de vários 

municípios de nossa área de atuação, que forneceram histórias de superação, crescimento pessoal e 

profissional, que ajudaram a ilustrar o poder de transformação do cooperativismo de crédito e do Sicredi em 

particular. A partir de seus relatos foram produzidas peças publicitárias como vídeos e anúncios. Histórias 

como a de Fabio Vedelago Burille e Alcimar Gerhard, diretores da cooperativa, que dedicaram a grande parte 

de suas carreiras a instituição. Também integram a campanha Nelson de Bortoli, Paulo Arboit, Inácio 

Hilleshein, Clovis Bellan Sirivaldo Barbieri, Andrey Herget, e os três presidentes da cooperativa ao longo 

desses 30 anos, Ari Reisdoerferm, Helio Bellan e Clemente Renosto.

Ações Institucionais
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Marcelo Archetti e Juliane Baseggio, 
compositores e intérpretes da canção
de aniversário da cooperativa

Fabio Vedelago Burille,
Diretor executivo

Clovis Bellan
Associado (Pato Branco – PR)

Sirivaldo Barbieri
Associado (Treze Tílias -SC)

Alcimar Gerhard
Diretor de operações

Paulo Arboit
Conselheiro (Mangueirinha-PR)
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EXPANSÃO E ESTRUTURA
Sicredi Parque inaugura três novas agências

Faxinal dos Guedes - SC

Pontal - SP

Sertãozinho - SP

Apesar da pandemia de Covid-19, a Sicredi Parque das Araucárias seguiu com seu plano de expansão 
inaugurando três novas agências no ano de 2020. Em 27 de fevereiro foi realizada a inauguração da  agência 
de Pontal (SP), e no dia 09 de outubro, a inauguração da agência de Sertãozinho (SP). Com isso, a 
cooperativa passou a ter sete agências na região noroeste de São Paulo, sendo as demais em Batatais, 
Sertãozinho e Ribeirão Preto (3).

No dia 2 de outubro, a cooperativa inaugurou sua primeira agência no município de Faxinal dos Guedes, 
região oeste de Santa Catarina, e a décima terceira da Sicredi Parque no estado. Com as três novas 
inaugurações, a cooperativa chegou ao número de 31 agências distribuidas no sudoeste do Paraná, oeste e 
meio oeste de Santa Catarina, e Noroeste de São Paulo.
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Sede administrativa passa
por adequações

O ano de 2020 representou uma série de trasnformações na estrutura da Sede Administrativa da Sicredi 
Parque das Araucárias PR/SC/SP, que passou por uma reforma. Entre as principais mudanças está a 
readequação da áreas de trabalho do primeiro piso, que passaram a ser organizadas de modo a  facilitar a 
maior convivência entre as áreas.

A mudança mais significativa foi a criação de um novo ambiente, pensado para estimular a convivência entre 
os colaboradores em momentos de descontração. O espaço de convivência foi projetado de forma 
convidativa, com locais para descanso, jogos, e decoração agradável para desfrutar de pausas durante o 
expediente.

Inspirado em ambientes semelhantes proporcionados por grandes empresas do Vale do Silício, como Google 
e Facebook, o espaço de convivência é um local dinâmico, com a proposta de garantir bem-estar e estimular 
a criatividade, oferecendo assim melhores condições de trabalho para nossos colaboradores.
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Sicredi Parque adquire terreno 
para nova sede administrativa

No dia 25 de setembro, a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP consolidou a aquisição de um terreno, 
onde será construída a nova sede administrativa da cooperativa. A decisão da compra foi tomada durante 
reunião do Conselho de Administração.

Localizado nas margens da BR-158, em Pato Branco, o terreno de aproximadamente 5 mil metros quadrados 
fica em uma posição estratégica, pois a rodovia é uma importante via de ligação para o município, além de 
estar em uma região de expansão, próximo a grandes empresas, ao fórum, as universidades locais e ao 
aeroporto. 

Para marcar a ocasião, os conselheiros de administração assinaram um documento simbólico, que também 
estará na cápsula do tempo da cooperativa, que será aberta no ano de 2040. A cápsula é uma das ações 
comemorativas do aniversário de 30 anos da Sicredi Parque, completos em fevereiro de 2020. A expectativa 
é de que as obras iniciem no primeiro semestre de 2021, com conclusão prevista para até dois anos. 
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CRESCIMENTO
Sicredi Parque das Araucárias ultrapassa a marca
de R$ 1 bilhão em ativos em 2020 

A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 

ultrapassou em 2020 a marca de R$ 1 bilhão 

em ativos, que em linhas gerais é o conjunto 

de recursos financeiros e econômicos que 

são administrados pela organização. O 

número ilustra o crescimento da cooperativa 

em seus 30 anos de história.

De acordo com Fabio Vedelago Burille, 

diretor executivo da Sicredi Parque, o feito 

coloca a instituição em um seleto grupo de 

cooperativas que possuem pelo menos R$ 1 

bilhão de ativos. “É importante também 

porque mostra o quanto o associado tem 

confiado na sua cooperativa, uma vez que a 

principal base desses ativos são os 

investimentos e as aplicações dos 

associados”, acrescenta o diretor.

Além disso, o número também oferece 

subsídios para que a Sicredi Parque das 

Araucárias alcance o objetivo de se tornar 

uma das maiores cooperativas de crédito do 

país. Também representa um novo patamar 

de oportunidades de negócios, pois a marca 

ilustra a credibilidade e o potencial da 

instituição e do cooperativismo de crédito 

em gerar riquezas e desenvolvimento. “Nos 

garante a expectativa de que podemos 

continuar crescendo mais e mais, pois temos 

uma base sólida, números e reservas 

robustas que nos permitem essa expansão”, 

completa Burille.

Mais do que possibilitar retorno financeiro para seus associados e comunidades onde está inserida, a 

cooperativa também amplia de forma equivalente sua contribuição para o desenvolvimento social, cultural e 

para a preservação do meio ambiente.
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Dentro dessa dinâmica, os associados também participam da gestão do sistema Sicredi, pois o Conselho de 
Administração da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP participa da escolha dos conselheiros da Central 
PR/SP/RJ, que por sua vez elegem os membros dos Conselho de Administração da Sicredi Participações 
(SicrediPar), holding controladora do sistema.

GOVERNANÇA

Conselho de Administração

Os associados da Sicredi Parque das Araucárias 
PR/SC/SP têm participação ativa no processo de 
gestão da cooperativa. A cada quadriênio são 
eleitos os coordenadores de núcleo, 
representantes dos associados na Assembleia 
Geral Ordinária (AGO). Representados pelos 
coordenadores de núcleo, os associados também 
elegem os membros do Conselho de 
Administração, órgão responsável pela estratégia 
da cooperativa e pela escolha da diretoria.
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Clemente Renosto - Presidente | Orlei Roncaglio - Vice- Presidente | Braulio Noe Valle Junior
Carmen Gonçalves da Silva Fischer | Ismael Raimundo Conte | Luiz Carlos de Mello
Hélio Antonio Bellan | Paulo Giovani Arboit | Nilto Jose Lago | Rodrigo Antonio Zardo
Olivete Joanita Rotava. 
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Conselho Fiscal

Efetivos: Adelar José Francescon / Ivaldir Natal Boesing / 
Ivete Maria Sobieray Suplentes: Marcos Koghofer / Nerio 
Demarco

Diretoria

Fabio Vedelago Burille
Diretor Executivo

Alcimar Gerhard
Diretor de Operações

A cada dois anos também são eleitos na Assembleia Geral Ordinária (AGO), os membros do Conselho Fiscal, 
órgão que monitora o cumprimento dos deveres legais e estatutários da admnistração.

Os membros da diretoria da Sicredi Parque são indicados pelo Conselho de Admnistração. Os diretores são 
responsáveis pela gestão executiva do negócio.

21
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Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Programa Pertencer

PARTICIPAÇÃO

Com o objetivo de estimular a participação de seu 

quadro de associados nos processos decisórios da 

cooperativa, a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 

promove o Programa Pertencer.  Os associados 

integram o programa por meio das assembleias de 

núcleo, encontros anuais realizados em todos os 

municípios de nossa área de atuação, além de 

orientações e treinamentos sobre o modelo a estrutura 

organizacional e a governança do sistema Sicredi e da 

cooperativa, além de outras informações pertinentes. 

Além das assembleias, o presidente da cooperativa 

também realiza uma prestação de contas no segundo 

semestre aos coordenadores de núcleo da cooperativa.
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PARTICIPAÇÃO 
NAS ASSEMBLEIAS

5.150
ASSOCIADOS

2.135

7.285
TOTAL

*Considerando as 16 
assembleias realizadas 

Assembleias
O protagonismo dos associados é exercido durante as assem-

bleias de núcleo, encontro onde são tomadas as decisões a 

respeito dos rumos da cooperativa, e onde também são 

apresentados os balanços, relatórios e demais esclarecimen-

tos sobre os trabalhos da cooperativa no ano anterior. 

Também são abordados temas como eleição de delegados de 

núcleo e suplentes, o relatório da gestão; demonstrativo e 

destinação de resultados; parecer da auditoria; parecer do 

Conselho Fiscal, entre outros assuntos.

Durante as assembleias também foram realizadas ações de 

comemoração ao aniversário de 30 anos da cooperativa. Os 

associados puderam conhecer a campanha promocional 

Aniversário Premiado Sicredi, o vídeo com a música composta 

por Marcelo Archetti e Juliane Baseggio especialmente para 

as comemorações, e os demais materiais comemorativos que 

estão sendo veiculados nas mídias sociais e imprensa. Em 

todas os encontros realizados também foi servido bolo de 

aniversário para celebrar o momento em conjunto com os 

associados.

As assembleias são abertas e promovidas em todas os muni-

cípios da área de atuação da cooperativa. 

O ano de 2020, porém, foi atípico por conta da pandemia de 

Covid-19. Por conta das medidas de prevenção a doença que 

preconizam o distanciamento social, parte do calendário de 

assembleias do ano precisou ser cancelado. Foram promovi-

das 16 assembleias até o dia 16/03 de 2020, que contaram 

com a participação de 5150 associados e 2135 convidados,  

totalizando, portanto, 7285 participantes.

Não foram realizadas as assembleias nos municipios catari-

nenses de Ponte Serrada; Água Doce; Caçador; Tangará; 

Videira; Fraiburgo e Treze Tílias. No estado de São Paulo 

foram canceladas as assembleias de Ribeirão Preto, Batatais 

e Jardinópolis.

Os cancelamentos não prejudicaram o processo assemblear, 

pois até aquele momento 70% das assembleias já haviam 

sido realizadas, percentual que viabilizou, a realização da 

Assembleia Geral Ordinária (AGO).
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Assembleia 
Geral Ordinária

Distribuição de
resultados

Diretores e presidente durante a Assembleia Geral Ordinária

As deliberações aprovadas nas assembleias de 

núcleo são encaminhadas para a Assembleia Geral 

Ordinária (AGO), reunião que conta com a partici-

pação dos delegados de núcleo, e onde são 

ratificadas as decisões aprovadas pelos associa-

dos nas assembleias de núcleo. 

Amparada pela Medida Provisória nº 931, de 

30/03/2020, a Sicredi Parque das Araucárias adiou 

sua Assembleia Geral Ordinária do dia 

18/04/2020, para o dia 24/04/2020. A decisão 

também foi tomada por conta das medidas de 

prevenção a pandemia de Covid-19.

Na nova data, a AGO foi realizada de forma 

remota, por vídeo conferência. Parte dos coorde-

nadores de núcleo esteve presente na sede admi-

nistrativa, em Pato Branco, em reunião organizada 

em conformidade com as medidas de distancia-

mento recomendadas pelas autoridades de saúde. 

Porém, a grande maioria dos coordenadores 

participou a distância, a partir das agências de 

suas cidades.

A distribuição de resultados é um dos principais 

diferenciais de uma instituição financeira coopera-

tiva. Além de poder participar das decisões, os 

associados também recebem parte dos rendimen-

tos obtidos pela cooperativa no ano anterior.

Em 2020, a Sicredi Parque distribui cerca de 

R$ 5,5 milhões entre juros ao capital e participa-

ção nos resultados. Esse volume de recursos 

representa a distribuição de 100% do resultado a 

disposição da AGO.
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Comitê Mulher

Programa Mulherar promoveu 

treinamento de forma integrada

com a Central  

Em 2020, membros do comitê jovem 
participaram do curso Jovens Líderes

Comitê Jovem

Promover o protagonismo feminino, estimular a 

participação das mulheres na governança da 

cooperativa, e desse modo ampliar sua presen-

ça em cargos de gestão e posições estratégicas 

da institituição é um dos principais objetivos do 

Comitê Mulher. A iniciativa é praticada por meio 

de encontros, debates, eventos e outras ações 

envolvendo associadas e colaboradoras.

Por conta das medidas de prevenção ao avanço 

da pandemia de Covid-19, as ações do Comitê 

Mulher foram realizadas de forma remota, 

integradas com a Central PR/SP/RJ. Entre as 

ações estão a formação de líderes por meio do 

treinamento Mulherar, e o Summit Mulher, 

evento promovido em 10 de novembro pela 

Central e transmitido pela internet.

A programação contou com palestras e 

reflexões sobre a posição da mulher na socieda-

de contemporânea, a importância do envolvi-

mento de homens e mulheres na busca pela 

inclusão e diversidade, entre outros temas. A 

ativista Maria Paula, a psicóloga  Gisele Accioly 

e a diretora do Programa Global Women's 

Leadership Network (GWLN) do Conselho 

Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU, 

na sigla em inglês), Eleni Giakoumopoulos, 

estiveram entre as participantes.

A renovação de lideranças é fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade, este que é um 

dos princípios do cooperativismo. A cooperativa 

estimula o protagonismo entre a juventude por 

meio do Comitê Jovem, grupo formado por 

associados que participam de uma de atividades 

como palestras e treinamentos para o desenvol-

vimento de várias competências, e também 

sobre o cooperativismo e seus valores, e a gover-

nança do Sicredi em particular. Além disso, o 

comitê promove diversas ações junto a comuni-

dade.

Em 2020, as atividades do Comitê Jovem foram 

impactadas pela pandemia de Covid-19, o que 

reduziu o número de projetos realizados de 

forma presencial. Foram priorizados os treina-

mentos on-line, como o curso Jovens Líderes. 

Entre os objetivos do curso estavam a análise do 

contexto e dos desdobramentos da pandemia de 

Covid-19, o impacto dos modelos mentais no 

comportamento, além de dicas práticas sobre 

resiliência e determinação, entre outros temas. 

Alguns dos resultados foram o desenvolvimento 

de visão sistêmica; entendimento do cenário 

atual e impactos nos negócios de forma ampla, 

estímulo para reflexão sobre impactos no Sicredi, 

entre outros.
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RELACIONAMENTO 
COM O ASSOCIADO

Exposições e eventos

Festa da Uva, em Mariópolis -PR

Rota das Araucárias, evento de cicloturismo
teve duas etapas em 2020

Expo Videira, em Videira - SC
Contribuir com o desenvolvimento da comunidade é 

um dos princípios do cooperativismo.  A Sicredi Parque 

das Araucárias PR/SC/SP busca exercer esse funda-

mento participando ativamente de várias iniciativas, 

como eventos, feiras setorias, mostras culturais e 

competições esportivas. Ao longo do ano, a cooperativa 

contribui com essas iniciativas por meio de patrocínios 

ou outras iniciativas, além de estar presente com estan-

des.

Em 2020, porém, as medidas de prevenção ao avanço 

da pandemia de covid-19 não permitiu a realização de 

muitos desses eventos tradicionais nas várias cidades 

da área de atuação da Sicredi Parque.

Até meados do mês de março, a cooperativa pôde estar 

presente na tradicional Festa da Uva, principal feira 

setorial da cidade de Mariópolis/PR, onde a Sicredi 

Parque das Araucárias foi fundada. Na ocasião, a coope-

rativa esteve presente com um estande, onde os 

visitantes puderam conhecer os produtos e serviços da 

primeira instituição financeira cooperativa da América 

Latina.

Também foram realizadas duas etapas da Rota das 

Araucárias, circuito de cicloturismo que seria realzado 

ao longo do ano em várias cidades do Paraná e Santa 

Catarina. Também até meados de março, foram realiza-

das as etapas de Mariópolis (PR), durante a Festa da 

Uva, e em Clevelândia (PR).

Ambas as competições reuniram dezenas de ciclistas, e 

em Clevelândia, o evento também possibilitou a arreca-

dação de recursos para entidades assistenciais.

26

Sicredi Parque das Araucárias PR / SC/ SP



Patrocínios esportivos

Várias equipes esportivas contaram com o apoio do Sicredi no ano de 2020. Por meio dessas parcerias, a 
cooperativa reforça a sua marca junto a comunidade, além de contribuir com o desenvolvimento das 
modalidades, incentivar a prática esportiva, e estimular o desenvolvimento local.

A equipe de futsal de Pato Branco contou com o 
patrocínio master da Sicredi Parque das Araucárias. Na 
temporada 2020, o time participou de competições 
como o Campeonato Paranaense – Série Ouro, a 
Supercopa de Futsal, a Liga Nacional de Supercopa de 
Futsal (LNF), principal competição de futsal do Brasil.

A equipe é duas vezes campeã da LNF (2018 e 2019), 
além de possuir os títulos da Liga Regional Sul e da 
Taça Brasil.

A cooperativa seguiu com sua parceria com a 
Associação dos Amigos do Esporte Mariopolitano 
(AAEMA), que em 2020 disputou o Campeonato 
Paranaense – Série Prata. Mariópolis -PR. 

O time de futsal de Palmas - PR contou novamente 
com o patrocínio da cooperativa na temporada 2020, 
quando disputou o Campeonato Paranaense – Série 
Ouro, principal divisão da modalidade no estado do 
Paraná, e também da Liga Paraná.
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ADAF 

A  Associação Domingosoarense dos Amigos do 
Futsal (ADAF) também foi patrocinada por mais 
uma temporada pela Sicredi Parque das 
Araucárias. O time participou do Campeonato 
Paranaense – Série Bronze. – Coronel Domingos 
Soares - PR.

Um novo projeto esportivo na cidade de Pato 
Branco - PR também contou com o apoio da 
cooperativa: O Pato Handebol.

Com o patrocínio do Sicredi, o Coronel Futsal, 
time de futsal da cidade de Coronel Vivida - PR, 
disputou o Campeonato Paranaense – Série Prata. 
A equipe conquistou o acesso para a primeira 
divisão da competição na temporada 2021. 

PATO HANDEBOL

CORONEL FUTSAL

Em 2020, Patrocinamos o time do Botafogo de 
Riberião Preto - SP, durante sua particiapação na 
Copa Sao Paulo de Futebol Junior em janeiro de 
2020.

BOTAFOGO



Sustentabilidade

Ações locais também são realizadas
pelas agências

Garantir a preservação do meio ambiente é um dos 
propósitos fundamentais da Sicredi Parque das 
Araucárias PR/SC/SP. Por isso a cooperativa 
mantém uma série de projetos, ações e atividades 
de sustentabilidade ambiental. 

Uma das ações mais significativas é o programa de 
neutralização de emissão de gases causadores do 
efeito estufa por meio do plantio de árvores. 
Através de uma análise minuciosa de todos os seus 
processos administrativos, a instituição calcula a 
quantidade de CO² emitida no período de um ano, e 
também a quantidade de árvores necessárias para 
neutralizá-los. 

Em parceria com a Fundação Sicredi, em 2020, a 
cooperativa neutralizou o impacto das atividades do 
ano de 2019 e também de 2015, com árvores 
remanescentes de outros plantios. As árvores são 
plantadas em conjunto com associados e entidades 
parceiras, como forma de promover a educação 
ambiental. 

A cooperativa mantém uma parceria com o Parque 
Estadual das Araucárias, em Santa Catarina, que 
fornece as mudas para a realização do plantio. A 
Sicredi Parque é uma das principais mantenedoras 
da área, que preserva uma das maiores florestas de 
araucária do mundo.

Comitê de 
sustentabilidade

O Sicredi também formou o Comitê de 

Sustentabilidade, que promove ações de 

sustenta a partir de três eixos de atuação:  

Relacionamento e cooperativismo; Soluções 

Responsáveis e  Desenvolvimento Local. Por 

meio da estratégia de ação do comitê, a 

cooperativa atende a diversos dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU).

Diversas ações de sustentabilidade ambiental 

também são realizadas localmente pelas 

equipes das agências. Um exemplo foi a 

distribuição de mudas nativas, promovidas no 

dia da árvore em São Domingos (SC). Na 

ocasião foram  distribuídas para a comunidade 

680 mudas de árvores nativas de diversas 

espécies, entre elas a crotalaria, que contribui 

no combate ao mosquito da dengue.
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Ações Locais

As agências da cooperativa são muito mais do 

que espaços para a realização de negócios. O 

propósito da Sicredi Parque é fazer com que seus 

associados sintam que podem contar com o 

ambiente da sua cooperativa para a realização de 

várias iniciativas. 

Uma das ações mais significativas desenvolvidas 

recentemente pela instituição é um projeto Feira 

nas Agências, onde produtos de empresas são 

comercializados nas agências, oferecendo uma 

oportunidade de crescimento tanto para os 

associados como para a cooperativa.

A necessidade de manter medidas preventivas a 

pandemia de covid-19 reduziu o número de 

eventos presenciais promovidos no ano de 2020, 

mais ainda assim, algumas feiras foram 

realizadas, respeitando os protocolos 

recomendados pelas autoridades de saúde.

Em Galvão (SC) foi realizada uma feira com 

artesanato criado pelos alunos da Apae. 

Promovida entre os meses de julho e agosto, a 

feira foi organizada para estimular o trabalho da 

escola, contribuir para sua sustentabilidade e 

também divulgar os produtos e serviços do 

Sicredi.

Os recursos adquiridos com a venda dos 

produtos foram utilizados na manutenção da 

escola, como o financiamento de eventuais 

reparos na estrutura, pagamento de serviços, 

entre outros. A escola atende a 62 alunos, dos 

municípios de Galvão e Jupiá. 
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Linhas emergenciais somaram mais 
de R$ 55 milhões em crédito

Contribuir com seus associados nos momentos de maior dificuldade é a maneira mais efetiva de colocar em 

prátiva os valores e princípios do cooperativismo. No mês de junho, a região Meio – Oeste de Santa Catarina 

foi atingida por uma grande tempestade com ventos fortes e chuva de granizo, que deixou centenas de 

residências e empresas destelhadas ou avariadas, especialmente nos municípios de Tangará, Treze Tílias e 

Água Doce. A região está na área de abrangência da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP, e por conta 

disso, a cooperativa promoveu a campanha Juntos Pelo Meio – Oeste, para arrecadação de recursos 

financeiros e donativos, que foram revertidos para as empresas e famílias mais afetadas. Além disso, a 

cooperativa disponibilizou uma linha de crédito específica para a área da construção civil, que disponibilizou 

R$ 598.319 em recursos.

O ano de 2020 trouxe desafios nunca antes vicenciados na história da cooperativa. A pandemia de covid-19 

causou consequências sem precedentes para a saúde pública e também para todos os setores da economia.

Por conta das medidas de prevenção que determinavam o distanciamento social, por exemplo, muitas 

empresas enfrentaram dificuldades para cumprir seus compromissos e se manter de portas abertas.

A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP atuou com medidas para proteger tanto a saúde de seus 

associados e colaboradores quanto para preservar a economia das comunidades onde atua.

Ações como a campanha Eu Coopero com a Economia Local foi uma das iniciativas tomadas nesse sentido, 

assim como as diversas linhas de crédito e financiamento emergenciais.

Ao longo de 2020, a cooperativa viabilizou R$ 55.600.000 em crédito por meio de linhas específicas para 

atenuar as consequências da pandemia, utilizando recursos próprios ou intermediando o repasse de 

instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

As linhas eram voltadas para capital de giro como a FGI, K Giro e Pronampe, e para custeio de folha de 

pagamento, como Pese, criado nos primeiros meses da pandemia para evitar demissões nas empresas.

Além disso, a cooperativa também disponibilizou uma linha específica para a região meio-oeste de Santa 

Catarina, que foi atingida por um vendaval que causou estragos em várias residências e estabelecimentos 

comerciais.
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A União faz a Vida

O programa A União Faz a Vida é a principal 

iniciativa de responsabilidade social do Sicredi. 

Promovido em escolas de várias cidades da área de 

atuação da cooperativa, o programa estimula o 

aprendizado através de uma metodologia onde os 

estudantes são os  protagonistas. O processo 

acontece de forma integrada com professores e a 

comunidade. 

Ao longo do ano de 2020, o programa foi aplicado 

de forma remota, por conta das medidas de 

prevenção à covid-19. O foco foram os professores 

que aplicam o projeto nas escolas, por meio de 

palestras em parceria com a Fundação Sicredi, a 

Central PR/SP/RJ, e profissionais contratados pela 

cooperativa.

Entre os palestrantes estiveram Marcos Meier, 

Jussara Hoffmann e Paula Pedroso. Os diálogos 

abordaram temas como o acolhimento e diálogo no 

retorno das atividades escolares, psicologia 

comportamental, entre outros. 

Em 15 de outubro, Dia do Professor, foi realizada 

uma palestra com Emilia Cipriano, sobre os 25 

anos do Programa A União Faz a Vida. Por conta da 

data, os professores recebem de presente uma 

caneca personalizada, em agradecimento pelo seu 

trabalho e também como um incentivo para 

enfrentar os desafios de um ano tão atípico. 

Também foram disponibilizados squezzes para 

serem entregues aos alunos, assim que houver o 

retorno das atividades escolares presenciais.

As ações do programa também atuaram na 

conscientização sobre a importância da prevenção 

à covid-19 e sobre suas consequências. Foram 

criados spots para divulgação nas rádios, com o 

objetivo de incentivar pais a alunos a 

compreenderem o momento de instabilidade 

causado pela pandemia.

Também foram confeccionados cards para 

compartilhamento em grupos de troca de 

mensagens, como o WhatsApp, como forma de 

incentivar e manifestar apoio aos professores. 

Uma profissional de psicologia também foi 

contratada para oferecer atendimento coletivo ou 

individual, quando houve necessidade.

Outra atividade promovida no ano foi o Summit da 

Educação, evento online que contou com a 

participação de mais de 4 mil professores, sendo 

70 ligados ao projeto por meio da Sicredi Parque 

das Araucárias PR/SC/SP.

O Projeto Emigrando para o Mundo, desenvolvido 

em Batatais (SP), foi um dos cases mais votados no 

Fórum dos Assessores de Desenvolvimento  do  

Cooperativismo da Central PR/SP/RJ.

Por meio do A União Faz a Vida também foi 

realizada uma palestra sobre finanças para alunos 

dos colégios Sesi de Pato Branco/PR e Palmas/PR, 

ação que integra os projetos Oficina de 

Aprendizagem Dinheiro S/A e Como ser um 

Milionário, desenvolvido respectivamente pelos 

alunos dos Sesi de Pato Branco e Palmas.

PROGRAMAS SOCIAIS E PROJETOS

Municípios: 9 
Escolas: 32
Professores: 350
Alunos: 4 mil
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Bráulio Bessa participa do Summit Educação
Entrega de canecas em ação 
desenvolvida pelo programa

 Ação promove a valorização dos 
educadores que integram o União Faz a Vida Palestra com Emília Cipriano

Projeto Emigrando para o Mundo do Outro,
realizado em Batatais (SP)
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Mobilização pelo Dia C
arrecada 20 toneladas 
de alimentos

Dia C
20
Toneladas de
alimentos

Itens de higiene 
pessoal e produtos
de limpeza

5.163

445
Agasalhos e 
cobertores

Ao longo do mês de junho e início do mês de 
julho, a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 
realizou um grande mutirão para arrecadar 
donativos por conta do Dia de Cooperar, o Dia C, 
mobilização nacional de intercooperação em 
benefício de projetos sociais.
Chamada de Mega-Arrecadação, a campanha 
arrecadou 20 toneladas de alimentos não 
perecíveis, em doações feitas pela comunidade 
dos 25 municípios da área de atuação da 
cooperativa: o sudoeste do Paraná, oeste e 
meio-oeste de Santa Catarina e noroeste de São 
Paulo.
Além dos alimentos, a mobilização também 
arrecadou 5.163 itens de higiene pessoal e 
produtos de limpeza, 48 cobertores e 397 
agasalhos. Também foram confeccionadas 10 mil 
máscaras de tecido, que já estão sendo 
distribuídas gratuitamente nas agências da 
cooperativa. 
As máscaras foram confeccionadas por empresas 
e profissionais do ramo de corte e costura dos 
municípios da área de atuação da Sicredi Parque 
das Araucárias, financiados por doações em 
dinheiro feitas pelos associados. O acessório é 
fundamental para a prevenção à Covid-19.
A agência de Ouro Verde (SC) também arrecadou 
R$ 5.891, valor que será destinado à compra de 
material de construção para a obra da Apae do 
município.
Toda a arrecadação foi feita em parceria com 
outras cooperativas e entidades parceiras, 
envolvendo o trabalho de 312 voluntários. Os 
donativos foram destinados a mais de 60 
entidades e projetos sociais de pelo menos 25 
municípios, beneficiando cerca de 35 mil pessoas.
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Sicredi Parque viabiliza 
doação de mais de 
10 mil máscaras

A pandemia de covid-19 mudou drasticamente o 

cotidiano de nossos associados. Para contribuir 

com as medidas de prevenção à doença, a 

cooperativa promoveu a campanha Máscaras do 

Bem. Promovida ao longo dos meses de abril e 

maio, a campanha viabilizou a doação de mais 

de 10 mil máscaras de tecido, distribuídas 

gratuitamente nas agências da cooperativa.

A comunidade pôde contribuir com a 

mobilização por meio de doações em dinheiro, 

complementadas em igual valor pela Sicredi 

Parque. Entre doações e valores 

complementados foram arrecadados recursos 

suficientes para confeccionar cerca de 4.000 

máscaras. Porém, a cooperativa contribuiu com 

um aporte extra, o que permitiu a confecção de 

mais de 10 mil máscaras.

Os acessórios, fundamentais para a prevenção 

ao novo coronavírus, foram confeccionados por 

profissionais e empresas do ramo de corte e 

costura dos municípios  da área de atuação da 

Sicredi Parque das Araucárias, pois outro 

objetivo da campanha foi contribuir para a 

manutenção da economia local em um 

momento de grande instabilidade.
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Eu Coopero com a Economia Local
Campanha ajuda empreendedores a impulsionarem seus negócios

Para estimular o desenvolvimento econômico por meio do apoio aos empreendedores locais e do 

engajamento das pessoas em prol da economia de sua região, o Sicredi  promoveu o movimento “Eu 

Coopero com a Economia Local”. Uma das ações foi o lançamento de um hotsite 

(economialocalsicredi.com.br) que serve de fonte de informações e ferramenta de apoio a empresários. 

Prática, intuitiva e de fácil navegação, a plataforma é um canal de conteúdo que apoia o empreendedor a 

impulsionar seus negócios com dicas, orientações e até ferramentas que o ajudam na divulgação de seus 

produtos e serviços no ambiente digital.

Em uma área específica para empreendedores que buscam desenvolver seus negócios, estiveram 

disponíveis vídeos gravados por colaboradores do Sicredi que explicam o que são as redes sociais, como criar 

contas empresariais nessas mídias, dicas de conteúdo, micromarketing, atendimento, fluxo de caixa, 

negociação com fornecedores e oportunidades de inovação com meios de pagamento digitais. Temas como 

esses também são abordados em e-books, disponibilizados para download.

Os visitantes do hotsite do movimento “Eu Coopero com a Economia Local” puderam ter acesso a um 

gerador de anúncios digitais com o qual empresários podem criar, de maneira personalizada, cards para 

Facebook, folhetos e banners, entre outros itens de comunicação online que os ajudam a impulsionar os seus 

estabelecimentos em ambientes digitais. 

Além destas ferramentas, os associados da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP contaram ainda com um 

vídeo comercial de 30 segundos divulgando o seu negócio, e  um curso virtual com ações e iniciativas para 

serem aplicadas as empresas.

Também foram disponibilizadas informações sobre o aplicativo Sicredi Conecta 

(www.sicredi.com.br/conecta), marketplace com o qual associados do Sicredi podem realizar negócios entre 

si.
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Campanha 
Natal Cooperativo 
arrecada cerca 
de R$ 60 mil

Em 2020, a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 

realizou mais uma edição da tradicional campanha Natal 

Cooperativo. Assim como várias outras ações 

periódicas da cooperativa, esta também foi afetada 

pelas consequências da pandemia de Covid-19. 

De modo geral, a campanha envolve o  recolhimento  de 

doações e a distribuição dos donativos na semana que 

antecede o Natal. Neste ano, porém, a campanha 

mobilizou a arrecadação de cerca de R$ 60 mil.

Por conta das medidas de prevenção que orientam para 

a necessidade do distanciamento social, neste ano as 

agências organizaram a venda de rifas e outras ações 

para arrecadar recursos, que foram revertidos para 

famílias carentes ou entidades assistenciais locais, 

escolhidas pelas equipes da cooperativa. APAEs, 

entidades de combate ao câncer, lares de idosos e 

organizações de atendimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social estiveram entre as cerca de 30  

organizações beneficiadas no sudoeste do Paraná, 

oeste e meio oeste de Santa Catarina e noroeste de São 

Paulo.

Os donativos foram adquiridos de acordo com a 

necessidade apurada junto às entidades, que foram 

desde cestas básicas, materiais de higiene pessoal, 

limpeza, entre outros. O objetivo  da campanha é 

promover o  voluntariado entre os colaboradores da 

cooperativa e promover ações que beneficiem a 

comunidade, especialmente as pessoas mais 

necessitadas. 
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Educação 
Financeira

Promover a educação financeira entre seus 

associados, colaboradores e na comunidade em 

geral em um dos própositos do Sicredi. Por isso, 

a instituição promove de forma sistêmica uma 

série de programas com o objetivo de 

compartilhar informações a respeito do assunto. 

Palestras, treinamentos e cursos são algumas das 

principais ações. 

Com a pandemia de covid-19, os projetos de 

educação financeira foram realizados de forma 

remota, por meio da internet. Durante a Semana 

Nacional de Educação Financeira (Enef), que em 

2020 foi realizada entre os dias 23 e 29 de 

novembro, profissionais da cooperativa 

promoveram diálogos  com coordenadores de 

núcleo, associados, colaboradores, além de 

estudantes e professores. Cenários econômicos, 

educação financeira e investimentos e 

economomia comportamental foram alguns dos 

temas debatidos.

Além disso, o Sicredi lançou nacionalmente seu 

programa de educação financeira Cooperação na 

Ponta do Lápis. Composto por ações planejadas de 

modo que atendam necessidades de jovens, 

crianças e adultos, a iniciativa busca levar educação 

financeira para as regiões em que a instituição 

financeira cooperativa atua, apoiando diretamente 

os associados e as comunidades locais. O 

Programa foi criado e está sendo implementado de 

maneira conjunta entre as cooperativas, centrais e 

a Fundação Sicredi, aproveitando todo o 

conhecimento e experiência dos profissionais da 

instituição sobre o tema. Por meio de uma 

metodologia própria, a iniciativa fornece subsídio 

para nortear a realização de ações de educação 

financeira em toda a área de atuação do Sicredi. 

Nas atividades educativas realizadas, serão 

compartilhadas boas práticas e informações 

capazes de proporcionar aos envolvidos uma vida 

financeira mais equilibrada, orientada para 

melhorar a relação das pessoas com o dinheiro.
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Outubro Rosa
Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e qualidade de vida de seus associados 
e da comunidade em geral, a cooperativa também participa de ações que estimulem a prevenção e os 
cuidados com a saúde em seus vários aspectos.

A participação na campanha Outubro Rosa é uma destas iniciativas. Em 2020, as agências trabalharam de 
forma autônoma, promovendo ações locais integradas com entidades e órgãos públicos. 

Em Mariópolis/PR, por exemplo, a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP apoiou uma série de ações em 
prol da campanha  que estimula os cuidados com a saúde da mulher, em especial a prevenção ao câncer de 
mama. A iniciativa foi feita em parceria com o Departamento de Saúde.

Uma das atividades foi a promoção de exames de saúde, testes rápidos e orientações que foram 
disponibilizadas gratuitamente no calçadão central. Cerca de 100 mulheres participaram da ação, que 
também contou com a distribuição de toucas de banho rosa, como uma forma de estimular o autoexame 
durante o banho.

Além da ação no calçadão, a cooperativa também apoiou a realização de um passeio à Fazenda Castelo, onde 
foi feita visitação e repassadas orientações de saúde e prevenção ao câncer de mama. Na ocasião também 
foi servido um café colonial. 
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GESTÃO DE PESSOAS
Capacitação de Colaboradores

Os bons resultados financeiros e o 

reconhecimento junto a comunidade são 

resultado do comprometimento e da 

competência da equipe de colaboradores da 

Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP.

A cooperativa, alinhada com as diretrizes do 

Sistema Sicredi, promove diversos programas de 

capacitação e treinamento, voltados para o 

desenvolvimento de competências para os 

profissionais de todas as áreas e níveis 

hierárquicos. 

Em 2021, por exemplo, foram realizados 

treinamentos e workshops específicos para 

gestores de carteira PF/PJ e Agro, treinamento de 

produtos, entre outros.

A cooperativa promoveu ainda a Academia de 

Formação de Gestores e Programa de 

Desenvolvimento de Gestores, iniciativas 

voltadas para a formação de profissionais para 

cargos de liderança. 

O propósito de valorizar o relacionamento e a 

franca expansão da cooperativa resulta em 

investimento em capital humano. A Sicredi 

Parque promove um programa de Integração 

para novos colaboradores, que apresenta a 

estrutura, a governança, a história e os 

objetivos da Sicredi Parque e do Sistema 

Sicredi, assim como os valores e princípios do 

cooperativismo.

Promovidas por meio de videoconferência, as 

super quartas são treinamentos que abordam 

assuntos de relevância geral ou específica para 

um determinado segmento da área de trabalho 

da cooperativa. Em 2020, também foram 

realizadas as “Lives das Sextas”, encontros 

virtuais semanais com palestras e debates a 

respeito de diversos temas, desde o meio 

corporativo e cenário econômico, até 

comportamento, saúde e qualidade de vida.
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Convenções de Verão
A convenções de verão da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP são encontros realizados com o objetivo 

de alinhar o planejamento estratégico, avaliar o desempenho da cooperativa no ano anterior, valorizar e 

reconhecer os profissionais que se destacaram, iniciar campanhas e confraternizar. 

Em fevereiro de 2020, foram realizadas as convenções na cidade de Palmas (PR), predominantemente com 

os colaboradores do Paraná e Santa Catarina; e em Ribeirão Preto, com as equipes do estado de São Paulo.

As comemorações dos 30 anos da Sicredi Parque direcionou boa parte da programação, que contou ainda 

com palestras e homenagens. No total, mais de 350 pessoas participaram dos eventos.
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Helena Baggio
Pato Branco Centro (PR)

Premiação 
seguro de vida

Campanha 
de poupança

Ao longo do ano de 2020, vários associados e associadas da cooperativa foram contemplados nas 

campanhas institucionais do Sicredi. Uma das principais iniciativas é a campanha Poupar e Ganhar Sem 

Parar, que prestigia com prêmios em dinheiro os associados que realizam aplicações em poupança.

Seis associados da Sicredi Parque das Araucárias foram sorteados na promoção: Nair Terezinha Ruzza Lopes 

Augusto, da agência de Clevelândia (PR); Wellengton Fernando Kuritza, agência Pato Branco Centro (PR); 

Alisson de Souza Assunção, agência de Caçador (SC); Serviços Automotivos Eireli, empresa de Treze Tílias 

(SC), Vinicius Panazzolo, de Videira (SC), e Wilson Martini, de Tangará (SC).

Todos foram contemplados com prêmios de R$ 5 mil, entregues de forma simbólica em suas respectivas 

agências, respeitando os protocolos de prevenção ao novo coronavírus. 

Ao todo, a promoção distribui R$ 2,5 milhões em prêmios em toda a área de atuação da Central PR/SP/RJ, 

o maior valor em cinco edições da campanha. 

A cooperativa também teve uma associada 

contemplada na campanha de seguro de vida. 

Helena Baggio, da agência Pato Branco Centro 

(PR), foi sorteada no início de dezembro e 

recebeu um prêmio de  R$ 25.942,44. Esta 

campanha premia associados e associadas que 

adquirem o produto seguro de vida.
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Vinicius Panazzolo
Videira (SC)

Wellengton Fernando Kuritza
Pato Branco Centro (PR)

Wilson Martini
Tangará (SC)

Terezinha Ruzza Lopes Augusto
Clevelândia (PR)

Serviços Automotivos Eireli
Treze Tílias (SC)

Alisson de Souza Assunção
Caçador (SC)

43

Sicredi Parque das Araucárias PR / SC/ SP



44

INCENTIVO
A EDUCAÇÃO

Promover os princípios do cooperativismo, seus 

valores, objetivos e impactos na sociedade, é um 

dos pilares fundamentais de todas as instituições 

cooperativas, dos mais diversos segmentos. Por 

conta disso, a Sicredi Parque das Araucárias 

PR/SC/SP mantém uma série de programas de 

formação para seus diversos agentes, entre eles os 

coordenadores de núcleo e conselheiros.

Por conta da pandemia de covid-19, os tradicionais 

encontros, cursos, palestras e ações de formação 

foram realizados de forma remota, por meio de 

webconferências, muitas delas em conjunto com a 

Central PR/SP/RJ.

Para os coordenadores foi promovida uma 

formação online que contou com a participação de 

59 pessoas. Ao todo foram três palestras, sobre 

temas como organização resiliente e governança 

cooperativa. Entre os facilitadores estavam nomes 

como o Prof. Dr. Alexandre Di Miceli da Silveira, 

Manfred Alfonso Dasenbrock, Maroan Tohmé e 

Prof. Cabreira.

Em substituição ao Summit dos Conselheiros, que 

seria realizado em Brasília, a Central PR/SP/RJ, 

promoveu uma jornada de formação online para 

conselheiros fiscais e de administração. Foram 

cinco semanas de atividades, iniciadas no mês de 

julho, que abordaram temas como governança 

corporativa, aspectos jurídicos, controles internos, 

compliance de desenvolvimento de negócios, 

crédito, entre vários outros assuntos.

BOAS-VINDAS

LIVES

FORMAÇÃO DE 
CONSELHEIROS
E COORDENADORES

Ao ingressar na cooperativa, todos os 

associados participam de uma reunião de 

boas-vindas que tem como objetivo apresentar 

os diferenciais, benefícios, produtos e serviços 

da primeira instituição cooperativa da América 

Latina, bem como a equipe de colaboradores do 

Sicredi e sua estrutura. Ao longo de 2020, mais 

de 99% dos novos associados participaram do 

programa Boas-Vindas em todos os municípios 

de nossa área de atuação.

Ao longo do ano de 2020, a cooperativa 

também realizou uma série de lives em suas 

redes sociais com profissionais de diversas 

áreas. As conversas foram transmitidas nas 

redes sociais da cooperativa, como forma de 

levar informação qualificada a comunidade. 
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (RESUMIDAS)

TOTAL DO ATIVO (VALORES EM R$ MILHARES)

ATIVO 2019 2020

966.292 1.322.096

Disponibilidades
Aplicações Mercado Financeiro
Operações de Crédito
Outros créditos
Outros Valores e Bens
Permanente 

13.913
340.328
538.360
35.162
5.737
32.792

10.547
545.289
673.555
55.257
5.791
31.657

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (RESUMIDAS)

TOTAL DO ATIVO (VALORES EM R$ MILHARES)

2019 2020

966.292 1.322.096

PASSIVO

Deposito à Vista
Deposito à Prazo
Relações Interfinanceiras
Obrigações Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações
Patrimôminio Líquido

118.193
460.927
187.496
7.939
54.430
137.307

222.061
604.621
253.022
7.980
73.032
161.380

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (RESUMIDAS)

TOTAL DE RECEITAS (VALORES EM R$ MILHARES)

2019 2020

144.005 144.671

Receita (Anual)

Receitas de Operações de Crédito
Receitas de Administração Financeira 
Receitas de Prestação de Serviços
Receitas de Participações
Outras Receitas

101.632
16.128
26.057
29
159

100.434
10.805
33.126
124
182

Sicredi Parque das Araucárias PR / SC/ SP
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (RESUMIDAS)

TOTAL DE DESPESAS (VALORES EM R$ MILHARES)

2019 2020

121.023 118.419

Despesas (Anual)

Despesas de Captação
Despesas Obrigações p/ Empréstimos e Repasses
Despesas Administrativas
Outras Despesas Operacionais*
Despesas Não Operacionais

20.921
9.064
74.316
16.314
409

12.629
9.936
78.520
17.210
124

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (RESUMIDAS)

(=) RESULTADO (VALORES EM R$ MILHARES)

2019 2020

22.983 26.252

RESULTADO (Anual)

(+) Total de Receitas
(-) Total de Despesas

144.006
(121.023)

144.671
(118.419)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (RESUMIDAS)

(=) SOBRA A DISPOSIÇÃO AGO (VALORES EM R$ MILHARES)

2019 2020

3.729 4.878

RESULTADO (Anual)

(=) Sobra Antes dos Juros ao Capital
(-) Juros sobre o Capital 
(-) Fundo de Expansão - Recup. Prejuízo
(-) Reserva Legal - Recup. Prejuízo
(-) Reserva Legal - Aporte Fundo
(=) Sobra para Destinação
(-) Reserva Legal - Estatutaria 70%
(-) Fates - Estatutario 5%

22.983
(2.272)
(2.000)
(1.963)
(1.834)
14.915
(10.440)
(746)

26.252
(1.572)
(2.500)
(2.667)
-
19.513
(13.659)
(976)
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NOSSOS RESULTADOS

POUPANÇA

153

186

260

2018

2019

2020

(milhões de R$)

RESULTADO
(milhões de R$)

2018

2019

2020

20.2

22.9

26.2

(milhões de R$)

ATIVOS

2018

2019

2020

766

966

1.322

Ativos + poupança +  fundos + LCA + Previdência
(milhões de R$)

RECURSOS TOTAIS

2018

2019

2020

975

1.267

1.725

(milhões de R$)
Crédito Comercial + Crédito Rural + Coobrigações

CRÉDITO TOTAL

2018

2019

2020

492

633

796
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DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

2018

2019

2020

5,4

6,0

6,5

(milhões de R$)

ASSOCIADOS

2018

2019

2020

46.268

51.058

56.131

(milhões de R$)
Depósitos a vista + Depósito a prazo + Poupança

DEPÓSITOS

613

756

1.087

2018

2019

2020

(milhões de R$)

CAPITAL SOCIAL

2018

2019

2020

45

49

53

(milhões de R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018

2019

2020

116

137

161

 NÚMERO DE AGÊNCIAS

2018

2019

2020

26

28

31
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Planejamento para
o próximo período

Meta 2021

Recursos Totais
R$ 1,8 bilhão

Meta 2021

Mais de 64 mil
Associados

Previsão 
Inauguração

4 Agências

Nas assembleias, os associados tomam conhecimento do planeja-

mento e das metas para o próximo exercício, podendo opinar sobre 

o futuro da cooperativa.

Para o ano de 2020 a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 

deve expandir sua atuação. Está previsto no Planejamento Estraté-

gico a abertura de mais 4 agências. Sendo 3 no estado de São 

Paulo e 1 no Paraná.

Meta 2021

Carteira de Crédito
R$ 1 milhões

Meta 2021

R$ 168 milhões
Patrimônio

Meta 2021

Ativos
R$ 1,35 bilhões

Recursos totais considerando ativos,
poupança, fundos, LCA, e Previdência.



ABELARDO LUZ (SC) 
Av. Getúlio Vargas, 1000, 
Centro. (46) 3445-8900

JARDINÓPOLIS (SP)
Rua Coronel José Theodoro, 267,
Centro. (16) 3663-5340

QUILOMBO (SC)
Av. Coronel Ernesto Bertasso. 
553, Centro. (49) 3346-4185

PONTAL (SP)
Rua Ananias Costa
Freitas, 321 - Centro.
(16) 3953-9950

SERTÃOZINHO (SP) 
Rua Aprigio de Araújo, 
1044 - Centro.
(16) 3948-0080

FAXINAL DOS GUEDES (SC)
Rua Santa Catarina, 435
Centro. (49) 3436-4750

CRAVINHOS (SP)
Rua Rufino de Almeida, 63
Vila Claudia. (16) 4042-0451

RIBEIRÃO PRETO (SP) 
ALTO DA BOA VISTA
R. Couto Magalhães, 170, 
Alto da Boa Vista. (16) 3514-6600

RIBEIRÃO PRETO (SP) 
CENTRO
R. General Osório, 664, 
Centro (16) 3442-3675

RIBEIRÃO PRETO (SP) 
SAUDADE
Av. Saudade, 1312, Campos 
Elíseos. (16) 3131-1550

SÃO DOMINGOS (SC)
Rua Benjamin Constant, 1100
Centro. (49) 3443-1103

TANGARÁ (SC) 
R. Francisco Nardi, 64, 
Centro. (49) 3532-2186

TREZE TÍLIAS (SC)
Av. Afonso Dresch, 378, 
Centro. (49) 3537-1310

VIDEIRA (SC)
R. Pedro Andreazza, 150, 
Centro. (49) 3551-1650

VITORINO (PR)
Av. Brasil Argentina, 855, 
Centro. (46) 3227-1177

MANGUEIRINHA (PR)
Av. Iguaçú, 7725, Centro
(46) 3243-0200

MARIÓPOLIS (PR)
Av. Brasil, 543, Centro 
(46) 3226-1647

OURO VERDE (SC)
Rua João Maria Conrado, 258 
Centro. (49) 3447-0207

PALMAS (PR)
R. João Gualberto, 292, 
Centro. (46) 3262-1006

PATO BRANCO (PR) 
CENTRO
Rua Guarani, 135, Centro. 
(46) 3309-2950

PATO BRANCO (PR) 
ZONA SUL
Av. Tupi, 4544, Cristo Rei.
(46) 3223-0300

PATO BRANCO (PR) 
ZONA NORTE 
Av. Tupi, 1682, Centro 
(46) 3309-0450

PONTE SERRADA (SC)
R. Frei Caetano, 467, Centro 
(49) 3435-6250

ÁGUA DOCE (SC)
Av. Independência, 541
(49) 3524-6150

BATATAIS (SP)
Praça Doutor José Arantes
Junqueira, 90. Centro. 
(16) 3660-2800

CEL. DOM. SOARES (PR)
Av. Araucária, S/N, Centro. 
(46) 3254-1270

CAÇADOR (SC)
Av. Barão do Rio Branco,
627, Centro. (49) 3561-0550

CLEVELÂNDIA (PR)
Av Nossa Sra. da Luz, 
461, Centro. 
(46) 3252-8400

CORONEL VIVIDA (PR)
Rua Brig. Rocha Loures, 122. 
Centro (46) 3232-4605

FRAIBURGO (SC)
R. Nereu Ramos, S/N.
Centro. (49) 3246-6163

GALVÃO (SC)
Av. Sete de Setembro, 396 
Centro. (49) 3342-1000

HONÓRIO SERPA (PR)
Av. XVI de novembro,
Centro, (46) 3245-1292

Rede de
atendimento Sicredi Parque
das Araucarias PR SC SP
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sicredi.com.br

@sicrediparquedasaraucarias

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519

facebook.com/sicrediparquedasaraucarias @SICREDIparque

sicredi.com.br/coop/parquedasaraucarias


