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Somos mais de 5,5 milhões de associados e estamos presentes em 

todas as regiões do Brasil com mais de 2,2 mil agências, distribuídas em 

mais de 100 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.

* Dados de dezembro/2021.

JUNTOS FAZEMOS 
A DIFERENÇA

Foto: Banco de imagens Sicredi
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O ano de 2021 trouxe muitos desafios, mas também 

voltamos a sentir esperança. A pandemia de Covid-19 

nos fez repensar e nos adaptar a um novo modo de 

vida.

Nesse momento de dificuldade, a Sicredi Parque 

das Araucárias PR/SC/SP esteve ao lado de nossos 

associados e da sociedade. Não poderia ser diferente, 

pois o apoio às comunidades é o nosso princípio 

mais valioso. Neste ano, contribuímos em diferentes 

frentes no combate à pandemia.

Realizamos a campanha Sicredi Pela Vida, distribuímos 

equipamentos de saúde nas cidades de nossa área 

de atuação, de acordo com as necessidades. Desse 

modo colaboramos com o trabalho dos profissionais 

de saúde.

Nossa contribuição também se deu no setor 

econômico, por meio de campanhas como a Semana 

da Economia Local, realizada em várias cidades de 

nossa área de atuação, como forma de incentivar 

os consumidores a adquirirem produtos e serviços. 

Além disso, foram vários produtos e serviços 

que disponibilizamos com objetivo de fomentar a 

retomada econômica.

Em 2021 também colhemos bons resultados. 

Ultrapassamos a marca de 60 mil associados 

e alcançamos R$ 1,7 bilhão de ativos. O número 

crescente de associados é uma prova de que as 

pessoas acreditam cada vez mais no nosso propósito 

do Sicredi como ferramenta para gerir seus recursos 

financeiros.

Como instrumento financeiro da comunidade, 

estimulamos o crescimento por meio de nossas  

soluções. Porém, além de visar o resultado econômico, 

temos a preocupação com o desenvolvimento da 

comunidade.

Ao longo do ano, destinamos recursos para projetos 

sociais como o “A União Faz A Vida” e outras iniciativas 

em parcerias com o poder público, entidades, 

associações e outras cooperativas de diversos 

segmentos. Com isso, geramos vários benefícios para 

a vida de milhares de pessoas.

Isso só foi possível pela confiança de nossos 

associados e no trabalho incansável de nossas 

equipes de colaboradores que não mediram esforços 

em seu cotidiano de trabalho, mesmo quando não 

foi possível priorizar o contato presencial, o aperto 

de mão, o olho no olho, estes que são os nossos 

principais diferenciais de relacionamento.

Registro a gratidão aos nossos colaboradores em 

nos ajudar a fazer a diferença nesse momento tão 

desafiador, mesmo distante, estamos próximos, 

mesmo longe, seguimos juntos com nossos 

associados, coordenadores de núcleo, conselheiros e 

diretores, seguimos juntos e mais fortes. 

Cordialmente.

Clemente Renosto
Presidente Sicredi Parque das Araucárias PR SC SP

Mensagem do 
Presidente
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Mensagem da Diretoria

Mais um ciclo que se renova, e com ele a gratidão 

a todos os nossos associados, que tem confiado 

na Sicredi Parque das Araucárias PR SC SP. Nosso 

agradecimento ao nosso presidente Clemente, e 

a todo Conselho de Administração, pela confiança 

na diretoria, por delegar a responsabilidadede 

gerir conjuntamente nossa cooperativa, 

agradecemos também aos colaboradores da 

Sicredi Parque, que diariamente enfrentaram a 

pandemia para atender da melhor forma possível. 

2021 foi um ano memorável e de resiliência.

Um ano onde pudemos comemorar conquistas 

importantes, como a superação das marcas de R$ 

1,5 bilhões de reais de ativos, de 65 mil associados 

e de 400 colaboradores. Além disso, entregamos 

o maior resultado da história da cooperativa 

ao superarmos os R$ 30 milhões. Expandimos 

abrindo novas agências, e agora somamos 33 

agências distribuídas em 3 estados: Paraná, Santa 

Catarina e São Paulo.

Tivemos avanços importantes em tecnologia e 

estamos implementando uma nova plataforma 

digital para atendimento aos associados, que 

trará maior segurança, agilidade e com elas 

novas ferramentas para melhor entregar nossas 

soluções financeiras.

Em 2021 fizemos o levantamento da produção de 

Co2 através do inventário de neutralização, que 

nos certifica desde 2015 como emissão zero de 

carbono. Mantivemos o apoio ao Parque Estadual 

das Araucárias, localizado nos municípios de São 

Domingos/SC e Galvão/SC, e da Floresta René 

Frey em Fraiburgo/SC.

Também alcançamos o maior patamar dos 

últimos anos no indicador de NPS, indicador que 

mede a satisfação dos associados. Estamos 

crescendo sem nos distanciar dos princípios 

e valores do cooperativismo e dos nossos 

27 sócios fundadores. Para isso, em 2021, 

implementamos de uma forma mais intensa, um 

projeto denominado “Jornada pelo Propósito”, 

um conceito que fortalece nossa cultura de que 

somos uma empresa do bem, que faz o bem e que 

é protagonista de uma forma positiva na vida das 

pessoas e das comunidades.

Entendemos que este equilíbrio é o que nos 

diferencia, bons resultados econômicos, sociais 

e ambientais que garantem a sustentabilidade do 

nosso negócio.

Desta forma desejamos que 2022 seja ainda 

mais bem-sucedido. Que possamos estar 

juntos, apoiando nossos associados, crescendo 

e tornando nossa cooperativa cada vez mais 

pujante, mais sólida, mais eficiente e que mais 

pessoas e empresas possam fazer parte deste 

movimento. Que nossa cooperativa possa ser 

instrumento de contribuição para realização 

de muitos sonhos, de muitas conquistas e que 

possamos construir uma sociedade cada vez 

mais próspera.
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A Sicredi Parque das Araucárias

Fundada em 1990 no município de Mariópolis, estado do Paraná, a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP é 

uma cooperativa de crédito que atua nas regiões Sudoeste do Paraná, oeste e meio oeste de Santa Catarina 

e Noroeste de São Paulo.

A instituição conta com mais de 63 mil associados atendidos por uma rede de 33 agências. Sua equipe é 

formada por cerca de 400 profissionais altamente capacitados e alinhados com os princípios e valores do 

cooperativismo.

Em mais de 30 anos de história, a Sicredi Parque das Araucárias alcançou importantes resultados, como 

R$ 190 milhões em patrimônio líquido, R$ 1 bilhão em operações de crédito, além de milhares de pessoas e 

instituições beneficiadas pelos seus diversos projetos e iniciativas de responsabilidade social.

0806

Ag. Ribeirão Preto - Jardim Paulista (SP)

NOSSA COOPERATIVA



Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SPSicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP
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Dados: Dezembro/2021

Presença do Sistema Sicredi

Expansão do Sistema Sicredi

Presença da Sicredi Parque das Araucárias

em recursos 
administrados

NOSSA COOPERATIVA
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Mapa de Atuação
Sicredi Parque das Araucárias PR SC SP

Presença da Sicredi Parque das Araucárias

Expansão da Sicredi Parque das Araucárias
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Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP
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Conselho de Administração

Nossa missão

Nossos valores

Nosso propósito

Nossa visão

Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar 
renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.

• Preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio.

• Respeito à individualidade do associado.

• Valorização e desenvolvimento das pessoas.

• Preservação da instituição como sistema.

• Respeito às normas oficiais e internas.

• Eficácia e transparência na gestão.

Construir juntos uma sociedade mais próspera.

Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, comprometida com o 
desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades, com crescimento sustentável 
das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

Por meio do Conselho de Administração (CONSAD), os associados também participam da governança e da gestão. 

O Consad da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP integra o grupo que elege o Conselho de Administração 

da Central PR/SP/RJ, que por sua vez contribui na eleição dos conselheiros da Sicredi Participações (SicrediPar), 

holding que controla o Sistema.

Paulo G. Arboit | Rodrigo A. Zardo |  Ismael R. Conte | Hélio A. Bellan | Braulio N. V. Junior | Nilto J. Lago | Luiz C. de Mello 
Clemente Renosto – Presidente | Carmen G. S. Fischer | Olivete J. Rotava | Orlei Roncaglio – Vice-Presidente

Mandato 2018/2022
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Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP

Diretoria

Conselho Fiscal

Indicados pelo Conselho de Administração, os diretores são os responsáveis pela gestão executiva, operacional e 

de negócios da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP.

A cada biênio também é realizada a eleição do Conselho Fiscal (CONFIS), também durante a Assembleia Geral 

Ordinária (AGO). O órgão é responsável por monitorar o cumprimento dos deveres legais e estatutários da 

administração da cooperativa. 

Nerio Demarco | Alessandro Paviani | Ivaldir Natal Boesing | Ivete Maria Sobieray | Felipe Di Lello Fagundes | Sadi Paulo 
Panassolo Junior

Fábio Vedelago Burille
Diretor Executivo

Alcimar Gerhard 
Diretor de Operações

Eslau Roberto Thomas
Diretor de Negócios

Mandato 2021/2023
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A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 

realiza o Programa Pertencer em toda a sua 

área de atuação. O objetivo é estimular a 

participação dos associados nos processos 

decisórios da cooperativa, por meio do 

processo assemblear.

Além das assembleias, o presidente da 

instituição também promove encontros 

semestrais de prestação de contas em 

todas as regiões de atuação da cooperativa. 

Presidente, Clemente Renosto

Diretor Executivo, Fábio Vedelago Burille

Diretor de Operações, Alcimar Gerhard

PARTICIPAÇÃO



Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP
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As assembleias são encontros realizados anualmente 

em todas as cidades de atuação da cooperativa, 

onde os associados tomam as decisões a respeito 

dos rumos da cooperativa, onde é feita a prestação 

de contas, além da apresentação de resultados dos 

diversos projetos e ações de cunho social.

Nas assembleias também são abordados temas 

como: eleição de coordenadores de núcleos 

e suplentes, demonstrativos e destinação de 

resultados; pareceres de auditoria e conselho fiscal, 

entre outros assuntos. 

Em 2021 as assembleias foram realizadas de forma 

remota. Os associados puderam acompanhar as 

apresentações e exercer seu direito de voto por meio 

de uma plataforma online. Mais de 4 mil associados 

participaram do processo assemblear. 

As deliberações e apontamentos abordados nestes 

encontros são encaminhados à Assembleia Geral 

Ordinária (AGO), onde são validadas as decisões 

tomadas pelos associados. O encontro reúne 

coordenadores de núcleo, conselheiros, diretoria, 

entre outros. Caso necessário, também podem ser 

realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE).

Assembleias

Participação nas 
assembleias

Mais de 4 mil 
associados

Em julho foi realizada uma assembleia extraordinária

Os associados que participaram das assembleias ganharam 
garrafas térmicas de presente após o processo.

PARTICIPAÇÃO
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Os associados Sicredi não são simples clientes, 

mas donos do negócio, que participam  

anualmente da participação dos resultados da 

cooperativa relativos aos rendimentos do ano 

anterior. Este é um dos principais diferenciais 

de uma instituição financeira cooperativa.

Em 2021, a Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/

SP distribuiu cerca de R$ 6,5 milhões entre juros 

ao capital e participação nos resultados. Esse 

volume de recursos representa a distribuição 

de 100% do resultado a disposição da AGO. 

Distribuição 
de Resultados

*Valores referentes à distribuição de resultado em 
conta corrente e o juros ao capital

Últimas distribuições 
de resultados entre os 
associados

2020

2021

2019

5,4 milhões

6,0 milhões

6,4 milhões
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Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP

Os associados da Sicredi Parque também são donos 

do negócio. Por isso, ao ingressarem na cooperativa 

todos participam de uma uma reunião de boas-

vindas, promovida por nossos colaboradores, onde 

a cooperativa é apresentada ao novo associado, com 

o objetivo de apresentar a estrutura de governança, 

os objetivos, diferenciais, benefícios, produtos, 

serviços e princípios da primeira instituição 

financeira cooperativa da América Latina. Até o 

início do mês de dezembro de 2021, o programa 

Boas-Vindas foi aplicado para 98,46% dos novos 

associados, ou seja, para mais de 8.060 pessoas.

Promover os princípios do cooperativismo é 

um dos principais objetivos de uma instituição 

como o Sicredi. Ao longo do ano, a cooperativa 

realiza uma série de atividades, como cursos, 

palestras online e treinamentos voltados para 

conselheiros e coordenadores de núcleo, que 

integram importantes estruturas na governança 

da cooperativa.

A participação está na essência da governança 

da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP, 

e por isso a cooperativa mantém o Programa 

Crescer, iniciativa voltada para a capacitação 

de novas lideranças para o cooperativismo. Ao 

longo do ano foram realizadas pelo menos 75 

turmas do programa, que beneficiaram mais de 

720 associados em toda a área de atuação da 

cooperativa.

Programas de formação

Projeto Boas-Vindas

Formação de conselheiros 
e coordenadores

Programa Crescer

Boas-vindas realizados

Mais de 8 mil associados

Programa Crescer

720 associados em 2021
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Boas-vindas

Programa Crescer
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Estar cada vez mais próximo da comunidade 

é um dos principais objetivos da Sicredi 

Parque das Araucárias PR/SC/SP. Para isso, a 

cooperativa mantém um programa constante 

de expansão e abertura de novas agências, 

além de realizar reestruturações, reformas e 

ampliações de suas estruturas para melhor 

atender a seus associados.

No ano de 2021, a Sicredi Parque abriu duas 

novas agências. Em 5 de fevereiro foi realizada 

a inauguração na cidade de Cravinhos (SP), e 

em 5 de agosto foi inaugurada a quarta agência 

na cidade de Ribeirão Preto (SP). Com isso, a 

cooperativa passou a contar com 33 agências 

agências em sua área de atuação.

Sicredi Parque inaugura duas 
novas agências

Agência em Cravinhos (SP)

Agência no Jardim Paulista em Ribeirão Preto (SP)

EXPANSÃO E ESTRUTURA



Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP

Ao longo do ano também foram realizadas 

duas inaugurações. As agências Pato Branco 

Zona Sul (PR) e Água Doce (SC) passaram a 

funcionar em novas instalações, maiores 

e com melhores estruturas. Além disso, as 

novas agências também passam a adotar 

os processos de redução do uso de papel, 

que promovem a utilização, por exemplo, de 

tablets por parte dos gestores.

Em Pato Branco (PR) a inauguração aconteceu 

em maio e em Água Doce (SC) no mês de 

junho. Ambas as agências possuem espaços 

de atendimento, caixas eletrônicos, sala de 

reunião, espaço de café e outros ambientes, e 

foram projetadas com layouts que favorecem 

a circulação e a convivência.

Agências Pato Branco Zona 
Sul (PR) e Água Doce (SC) são 
inauguradas em novos espaços

Agência em Água Doce (SC)

Agência na Zona Sul em Pato Branco (PR)
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O Programa A União Faz a Vida é o principal 

programa de responsabilidade social do 

Sicredi. Por meio de uma metodologia própria 

reconhecida internacionalmente, a iniciativa 

estimula a formação de cidadãos cooperativos 

por meio da educação. 

Apesar do distanciamento social causado 

pela pandemia de covid-19, a Sicredi Parque 

seguiu realizando as atividades do programa 

ao longo de 2021, seja por atividades de 

formação com professores e alunos de forma 

remota, até atividades presenciais a medida 

que as aulas  foram sendo retomadas nos 

diversos municípios e escolas onde a iniciativa 

é aplicada. 

Até o início do mês de dezembro os projetos 

promovidos pelo Programa A União Faz a Vida 

beneficiaram mais de 6 mil alunos  em mais de 

40 escolas nos municípios de Mariópolis (PR), 

Mangueirinha (PR), Galvão (SC), Pato Branco 

(PR), Treze Tílias (SC), Palmas (PR), Batatais 

(SP), Coronel Vivida (PR) e Honório Serpa (PR). 

A União Faz a Vida beneficia 
mais de 6 mil estudantes

Panorama do Programa 
A União Faz a Vida em 
2021

Educadores

Turmas

Alunos mais de 6 mil

mais de 600

327
Escolas mais de 40
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Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP

Ao todo, mais de 600 educadores estiveram 

envolvidos nos projetos.

Através do programa também foram 

realizadas atividades interdisciplinares e 

formações pedagógicas.

Em dezembro, um case da Sicredi Parque 

venceu o Troféu Protagonistas da 

Comunidade, prêmio promovido pela Central 

PR/SP/RJ para reconhecer as boas iniciativas 

das cooperativas. O projeto “Quem Coopera 

Cuida”, da agência de Mariópolis (PR), venceu 

na categoria “A União faz a Vida”.

19

Pato Branco  (PR)

Mariópolis (PR)

Mariópolis (PR)

PROGRAMAS SOCIAIS E PROJETOS



Relatório Anual 2021

No dia 03 de julho de 2021 foi comemorado o Dia 

de Cooperar, o Dia C, data criada com o objetivo 

de estimular ações de cunho social por parte de 

cooperativas de vários segmentos em todo o 

Brasil. As equipes da Sicredi Parque das Araucárias 

PR/SC/SP realizaram várias atividades ao longo do 

mês por conta da data, que simboliza a importância 

da responsabilidade social para o cooperativismo.

Foram realizadas arrecadações de donativos, 

atividades ambientais como limpeza de rios e 

plantio de mudas de árvores, doação de sangue, 

realização de exames de saúde e várias outras 

atividades beneficentes.

Em Pato Branco, por exemplo, foi promovida 

mais uma edição da Feijoada do Bem, evento 

organizado em parceria com outras cooperativas e 

organizações com o objetivo de arrecadar fundos 

para entidades de saúde.

Dia de Cooperar promove 
ações em benefício da 
comunidade
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Ação de doação de sangue Quilombo (SC)

Arrecadação de alimentos em Mangueirinha (PR)

PROGRAMAS SOCIAIS E PROJETOS



Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP

CONFIRA AS ATIVIDADES 
REALIZADAS POR NOSSAS 
AGÊNCIAS EM CONJUNTO 
COM PARCEIROS.

Arrecadação de alimentos, 
donativos e recursos
– Mangueirinha (PR)
– Clevelândia (PR)
– Honório Serpa (PR)
– Vitorino (PR)
– Coronel Vivida (PR)
– Coronel Domingos Soares (PR)
– Videira (SC)
– Treze Tílias (SC)
– Água Doce (SC)
– Faxinal dos Guedes (SC)
– Batatais (SP)
- Mariópolis (PR)

Plantio de árvores, limpeza e ações 
ambientais
– Tangará (SC)
– Ponte Serrada (SC)

Exames, ações de saúde e doação de 
sangue
– Abelardo Luz (SC)
– Fraiburgo (SC)
– Ouro Verde (SC)
– Quilombo (SC)
– São Domingos (SC)

Feijoada do Bem, eventos e ações 
beneficentes
– Pato Branco (PR) Zona Sul
– Pato Branco (PR) Centro 
– Pato Branco (PR) Norte
– Galvão (SC)
– Caçador (SC)
– Ribeirão Preto (SP) Av. Saudade
– Ribeirão Preto (SP) Alto da Boa Vista
– Ribeirão Preto (SP) Centro
– Sertãozinho (SP)
– Jardinópolis (SP)
– Pontal (SP)
– Cravinhos (SP)
– Palmas (PR)

21

Arrecadação de alimentos em  Sertãozinho (SP)

Feijoada do Bem em Pato Branco (PR)

Arrecadação de alimentos em Coronel Vivida (PR)

PROGRAMAS SOCIAIS E PROJETOS



Relatório Anual 2021

A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 

realizou em 2021 mais uma edição da tradicional 

campanha Inverno Cooperativo Sicredi. Ao longo de 

aproximadamente um mês, a mobilização arrecadou 

um total de 6.451 peças, sendo 5.713 agasalhos, 444 

pares de calçados e 294 cobertores. Além disso, a 

campanha também arrecadou 2.295 Kg de alimentos 

não perecíveis e R$ 4.309 reais.

Todos os donativos arrecadados foram doados a 

entidades e organizações assistenciais em toda a 

área de atuação da cooperativa, ou seja, o sudoeste 

do Paraná, oeste e meio oeste de Santa Catarina e 

noroeste de São Paulo. 

A campanha Inverno Cooperativo Sicredi foi promovida 

nas 33 agências da Sicredi Parque, distribuídas em 28 

cidades. Por meio de iniciativas como a campanha 

Inverno Cooperativo, a Sicredi Parque segue 

contribuindo para  o desenvolvimento da comunidade, 

este que é um dos princípios do cooperativismo.

Campanha Inverno Cooperativo 
arrecada agasalhos, calçados,  
cobertores e donativos

Arrecadação

 5.713
 444
 294
 2.295 kg
 R$ 4.309

pares de calçados

cobertores

agasalhos

de alimentos

em recursos

22

Pato Branco (PR)

PROGRAMAS SOCIAIS E PROJETOS
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Vitorino (PR) Pato Branco (PR)

Pontal (SP) Abelardo Luz (SC)

Palmas (PR) São Domingos (SC)

Ribeirão Preto (SP) Pato Branco (PR)

PROGRAMAS SOCIAIS E PROJETOS
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Com o objetivo de promover o protagonismo e estimular a 
formação de novas lideranças, o Sicredi mantém os programas 
Comitê Mulher e Comitê Jovem.

Através de facilitadoras nas agências, o Comitê Mulher 
promove treinamentos, encontros e atividades de estímulo ao 
empoderamento, ao empreendedorismo, e de formação sobre o 
cooperativismo.

Já o Comitê Jovem, é uma iniciativa que envolve jovens associados 
da cooperativa, que através de facilitadores nas agências 
participam de cursos e treinamentos sobre o cooperativismo e a 
governança do sistema Sicredi, além de outras ações de estímulo 
ao surgimento de novos líderes para atuar tanto na estrutura 
organizacional da cooperativa quanto na sociedade de modo 
geral.

Em novembro, a cooperativa promoveu o Summit Jovem, evento 
que contou com palestra sobre inovação e transformação digital.

Total de Comitês : 32
Facilitadores: 43
Jovens Participantes: 236
Encontros formativos por comitê: 4
Horas de Formação: 128 horas
Formação de prototipagem Fundação 
Sicredi com Facilitadores: 8h

Total de Comitês : 32
Facilitadores: 35
Mulheres Participantes: 256
Encontros formativos por comitê: 4
Horas de Formação: 128 horas
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Comitês Mulher e Jovem Sicredi

Lançamento Comitê Mulher

Summit Jovem
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Com o intuito de gerar impacto ambiental positivo 

ao mesmo tempo que gera crescimento econômico 

e social nas comunidades, o Sicredi neutralizou suas 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em nível 

nacional. A neutralização das mais 21 mil toneladas 

de GEE emitidas em 2020 pela instituição foi realizada 

por meio de apoio a diferentes projetos de créditos de 

carbono, um em cada região do Brasil.

A Sicredi Parque das Araucárias contribuiu com a aquisição 

de créditos de carbono no valor de R$ 2.042,94.

O Sicredi, integrante do Pacto Global do ONU, utilizou 

como critérios de escolha projetos que tenham 

impactos sociais, ambientais e econômicos positivos, 

auditados e certificados e que seguem padrões de 

qualidade reconhecidos internacionalmente, além de 

contribuírem para os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).

“É importante destacar que as escolhas por esses 

respectivos projetos têm como objetivo, além de 

ratificar o nosso compromisso com a sustentabilidade, 

favorecer diretamente as regiões onde estamos 

presentes”, afirma Romeo Balzan, superintendente 

da Fundação Sicredi.

Esta é a segunda iniciativa do Sicredi em nível nacional 

com foco em neutralização de Gases de Efeito Estufa 

e visa aprimorar as práticas sustentáveis de suas 108 

cooperativas de crédito, localizadas em 25 estados 

brasileiros e no Distrito Federal.

Sicredi neutraliza Emissões 
de Gases de Efeito Estufa

Iniciativa se deu com apoio a projetos de créditos de carbono 
nas cinco regiões do país; total neutralizado ultrapassou 21 mil 
toneladas de carbono
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A responsabilidade socioambiental é um dos 

pilares do cooperativismo é um dos principais 

valores da Sicredi Parque das Araucárias PR/

SC/SP. Além de contribuir com ações do sistema 

Sicredi, como forma de contribuir com o alcance do 

Pacto Global, as equipes da cooperativa promovem 

uma série de atividades ambientais, em parceria 

com entidades e poderes públicos. 

Estímulo à reciclagem, recolhimento de lixo 

em estradas vicinais, na área urbana ou rural, 

caminhadas e passeios educativos em áreas de 

preservação estão entre os projetos executados 

pela Sicredi Parque.

Em julho de 2021, uma ação ambiental realizada 

em Tangará (SC) recolheu mais de 500 Kg de lixo 

nas áreas próximas às rodovias que ligam a cidade 

aos municípios vizinhos.

A iniciativa deu continuidade a uma ação 

semelhante promovida por conta do Dia de 

Cooperar, o Dia C, e passou a ser realizada de 

forma recorrente pela equipe da agência.

A cooperativa também é apoiadora do Parque 

Estadual das Araucárias, nos municípios de Galvão 

(SC) e São Domingos (SC), e da Floresta René Frey 

em Fraiburgo (SC).

Ações ambientais locais
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Ação de recolhimento de lixo, em Tangará (SC)

Floresta René Frey, Fraiburgo (SC)

Parque Estadual das Araucárias em São Domingos (SC) e Galvão (SC)
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Entre os dias 8 e 14 de novembro foi realizada a 

Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), 

iniciativa de promoção de atividades educativas 

sobre finanças pessoais. O Sicredi participa da 

semana há vários anos por meio do programa 

Educação Financeira na Ponta do Lápis, que engloba 

cursos, treinamentos, palestras e outras ações a 

respeito do tema.

Os colaboradores da Sicredi Parque das Araucárias 

PR/SC/SP promoveram atividades em escolas, 

empresas e instituições em toda a área da atuação 

da cooperativa. Ao longo da semana foram 

promovidas 71 ações on-line. O projeto também foi 

realizado periodicamente ao longo do ano, em ações 

que beneficiaram mais de 4500 pessoas. 

As orientações tratam da importância do 

planejamento financeiro, do estabelecimento 

de metas, da criação de reservas, entre outros 

conceitos. O Sicredi acredita que o equilíbrio 

financeiro das famílias e empresas contribui com o 

desenvolvimento da comunidade.

Além de ações desenvolvidas pela cooperativa, o 

Sicredi também distribuiu mais de 1 milhão de gibis 

sobre educação financeira, em parceria com a Turma 

da Mônica, e lançou uma websérie elaborada a partir 

de conceitos propostos por Benjamin Franklin.

Ações da Semana de Educação 
Financeira beneficiam mais de 3 
mil pessoas

71 eventos
3.093 pessoas 
beneficiadas

2.938 em ações 
presenciais

155 em ações 
remotas
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Ao longo do mês de outubro a cooperativa 

promoveu uma série de atividades em prol do 

Outubro Rosa, mês de conscientização aos 

cuidados com a saúde da mulher, em especial a 

prevenção ao câncer de mama.

Em Coronel Vivida (PR) foi realizada uma atividade 

na praça central, em parceria com várias 

entidades e com o poder público. A comunidade 

local teve acesso gratuito a exames de saúde, 

além de poder participar do sorteio de brindes e 

outras atividades. 

Em Quilombo (SC), foi promovido um pedal 

que contou com a participação de associadas, 

colaboradoras da cooperativa e convidadas. O 

passeio foi feito em parceria com a Rede Feminina 

de Combate ao Câncer, o Grupo Detona Corrente e 

a Rota Encantos Rurais. 

O objetivo da ação foi divulgar a campanha 

Outubro Rosa e incentivar a prática de atividade 

física, importante para a manutenção da qualidade 

de vida e a prevenção de várias doenças. Além 

do pedal, a Rede Feminina em conjunto com a 

cooperativa promoverão uma celebração e uma 

panfletagem de materiais informativos a respeito 

da prevenção ao câncer de mama.

Outubro Rosa mobiliza 
colaboradores da cooperativa
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Quilombo (SC)

Coronel Vivida (PR)

Caçador (SC)

Quilombo (SC)
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A Sicredi Parque realiza todos os anos a campanha 

Natal Cooperativo, iniciativa realizada em todas a 

área de atuação da cooperativa com o objetivo de 

estimular ações de voluntariado entre colaboradores, 

associados e a comunidade em geral. 

Ao longo do mês de dezembro foram promovidas 

diversas ações, como arrecadação de alimentos, 

roupas, brinquedos e recursos para entidades 

assistenciais, escolas e outras organizações 

que atendem a populações em situação de 

vulnerabilidade social. 

Em Jardinópolis (SP), por exemplo, foi realizada a 

campanha árvore solidária, que arrecadou alimentos, 

roupas e itens de higiene pessoal. Ações semelhantes 

aconteceram em Pontal (SP), Cravinhos (SP), Ribeirão 

Preto (SP) e Água Doce (SC). Em Abelardo Luz (SC) 

foram confeccionadas cestas de Natal, distribuídas 

em escolas e entidades assistenciais.

Também foram promovidas ações relacionadas à 

saúde, como um mutirão de doação de sangue, em 

Treze Tílias (SC), e a arrecadação de kits de higiene 

bucal para crianças de uma escola de Pato Branco 

(PR), aliada com orientações de profissionais de 

odontologia, promovidas pela agência Zona Sul.

Rifas, vendas de produtos para arrecadação de 

recursos para doações e atividades recreativas 

também integraram as ações. 

Natal Cooperativo estimula o 
voluntariado
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Mangueirinha (PR)

Mangueirinha (PR)

Abelardo Luz (SC)

Vitorino (PR)
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Sicredi Parque doa R$ 100 mil 
para o combate à Covid-19

A  Sicredi  Parque  das  Araucárias  PR/SC/SP  

realizou no primeiro semestre de 2021 a campanha 

“Sicredi Pela Vida”, iniciativa que destinou 

aproximadamente R$ 100 mil para a compra de 

equipamentos e insumos hospitalares, com o 

objetivo de contribuir com o enfrentamento da 

pandemia de covid-19.

Os recursos foram destinados para o atendimento 

prioritário das demandas verificadas em todos os 

28 municípios da área de atuação da cooperativa, 

ou seja, o sudoeste do Paraná, oeste e meio oeste 

de Santa Catarina e noroeste de São Paulo. A 

intenção era que os recursos fossem utilizados 

na compra de capacetes de oxigenação, 

respiradores, equipamentos de proteção 

individual, e outros insumos, de acordo com as 

necessidades que foram apuradas junto aos 

poderes públicos locais, hospitais e entidades 

que atuaram no enfrentamento e prevenção da 

doença.

De acordo com Fábio Vedelago Burille, diretor 

executivo da cooperativa, a ação contribuiu com 

o trabalho dos profissionais que trabalharam no 

atendimento aos pacientes com covid-19, em um 

dos momentos mais críticos da crise sanitária 

no país. “Naquele momento não havia nada mais 

importante do que o combate a pandemia. Essa 

ação foi de encontro ao propósito do Sicredi de 

estar junto a comunidade, principalmente nos 

momentos de maior dificuldade”, completou.

Desde o início da pandemia, a Sicredi Parque 

realizou uma série de projetos para oferecer 

suporte a seus associados e a comunidade. Em 

2020, a campanha Máscaras do Bem viabilizou 

a doação de mais de 10 mil máscaras de tecido 

em toda sua área de atuação. Os acessórios, 

fundamentais para a prevenção da covid-19, 

foram confeccionados por profissionais e 

empresas do ramo de corte e costura, como 

forma de contribuir também com as economias 

locais.

Em 2020 e 2021 foram realizadas arrecadações 

de alimentos e recursos financeiros durante 

o Dia de Cooperar, o Dia C. Os donativos foram 

repassados a entidades assistenciais com 

atuação em diversas frentes.

Outra ação foi a campanha sistêmica Eu Coopero 

com a Economia Local, que forneceu uma série 

de ferramentas como vídeos e e-books gratuitos 

sobre assuntos como marketing, vendas e 

gestão. O objetivo foi oferecer ferramentas para 

auxiliar as empresas, assim como estimular o 

consumo nos comércios locais.

Além disso, a cooperativa disponibilizou diversas 

linhas de crédito para atenuar os efeitos 

econômicos da pandemia.
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Mangueirinha/PR Ouro Verde/SC Pontal/SP Sertãozinho/SP

Treze Tílias/SC Quilombo/SC Mariópolis/PR Pato Branco/PR

Batatais/SP Caçador/SC Tangará/SC Palmas/PR

Faxinal dos Guedes/SC Honório Serpa/PR Coronel Vivida/PR Coronel Domingos Soares/PR

Ribeirão Preto/SP Jardinópolis/SP Abelardo Luz/SC Ponte Serrada/SC

São Domingos/SC Cravinhos/SP Água Doce/SC Fraiburgo/SC

31

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE



Relatório Anual 2021

Campanha estimula compras nos 
comércios locais

Ao longo do segundo semestre de 2021, a Sicredi 

Parque das Araucárias PR/SC/SP realizou a campanha 

“Semana da Economia Local” em vários municípios de 

sua área de atuação. A ação foi promovida em conjunto 

com associações comerciais, câmaras de dirigentes 

lojistas e outras entidades parceiras com o objetivo 

de estimular a movimentação em lojas e prestadores 

de serviços dos mais variados segmentos.

De modo geral, a campanha distribuiu cupons aos 

consumidores que adquiriram produtos e serviços 

nos estabelecimentos cadastrados para concorrer a 

prêmios em dinheiro. 

Em alguns municípios também foram concedidos 

prêmios aos lojistas. Em Abelardo Luz (SC), por 

exemplo, o estabelecimento com a melhor decoração 

de vitrine com a temática semana da pátria ganhou 

um prêmio de R$ 500.

No município de Fraiburgo (SC), a semana integrou 

a programação da exposição do comércio, indústria 

e agronegócio (Expoaciaf), prestigiando os 

consumidores que adquiriram produtos e serviços dos 

expositores da feira.

A Semana da Economia Local foi realizada nos 

municípios de Abelardo Luz (SC), Sertãozinho (SP), 

Cravinhos (SP), Videira (SC), Quilombo (SC), Fraiburgo 

(SC) e São Domingos (SC). Com isso, a cooperativa 

reforçou seu compromisso de contribuir com o 

progresso das comunidades onde atua.
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Foto: Banco de imagens Sicredi
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São Domingos (SC)

Fraiburgo (SC)

Cravinhos (SP) Sertãozinho (SP)

Videira (SC)

Abelardo Luz (SC)

Quilombo (SC)

 

 

Consumidores que adquiriram 
produtos e serviços nas lojas 
cadastradas concorreram a 
vales-compras e prêmios.
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Feiras e Eventos
A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP está presente 

nas principais feiras, eventos e exposições em todos os 

municípios de sua área de atuação, seja com estandes 

ou por meio de patrocínios e apoios dos mais variados 

gêneros.

Em 2021, a cooperativa esteve presente em eventos 

como a Expoaciaf, feira do comércio, indústria e setor 

agrícola do município de Fraiburgo (SC). Em Jardinópolis 

(SP), a Sicredi Parque participou da 108ª Festa em 

Louvor ao Senhor Bom Jesus da Lapa, que aconteceu 

entre os meses de julho e agosto.

Em julho, a cooperativa esteve presente na Feira do 

Colono no município de Honório Serpa (PR), evento 

promovido pela comunidade católica local. A Sicredi 

Parque contribuiu com equipamentos para a estrutura 

da feira, além do convite aos expositores e apoio na 

organização.

Em Pato Branco (PR), a Sicredi Parque apoiou a Expoflor, 

feira que promove a venda de flores ornamentais para 

arrecadar fundos para entidades assistenciais. O evento 

é promovido pela família rotária local.

Expoaciaf, em Fraiburgo (SC)

Feirinha Sicredi, em Honório Serpa (PR)Estande da Sicredi Parque na Expoflor, Pato Branco (PR)

Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa, em Jardinópolis (SP)
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Ações nas agências

Como forma de aproximar os associados e a comunidade em geral, os 

colaboradores da Sicredi Parque promovem uma série de atividades 

nas agências da cooperativa. O relacionamento é um dos diferenciais 

do Sicredi, que mantém espaços que favorecem a convivência em suas 

agências, facilitando o diálogo, mantendo as portas abertas para a 

comunidade e favorecendo várias iniciativas.

Diversos eventos de arrecadação de donativos e outras atividades 

foram promovidas ao longo do ano. Em Ribeirão Preto (SP), as agências 

do Alto da Boa Vista, da Avenida Saudade e do Centro realizaram a 

arrecadação de quase uma tonelada de alimentos não perecíveis, em 

parceria com a Casa do Contabilista (Aescon). Os donativos foram 

doados a entidades assistenciais.

Em Galvão (SC) a Feirinha Sicredi permitiu que produtores locais 

apresentassem e comercializassem seus produtos nas dependências 

da agência.  O evento é feito em parceria com a Casa do Colono de Galvão, 

e seu modelo é replicado em várias outras agências da cooperativa.

A feira de artesanato na agência de Abelardo Luz (SC) viabilizou a 

arrecadação de recursos em benefício da rede local de combate 

ao câncer. Na feira foram expostos e colocados à venda produtos 

confeccionados por mulheres que integram a rede. Além de poder 

adquirir as peças, os associados também puderam contribuir com 

doações feitas por meio da máquina de cartões do Sicredi. Em 

Clevelândia (PR), a cooperativa realizou uma ação em parceria com a 

cooperativa Duas Irmãs, Duas Famílias.
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Arrecadação de alimentos nas agências em Ribeirão Preto (SP)

Feirinha Sicredi, Galvão (SC)

Feirinha Sicredi, Galvão (SC)

Arrecadação de recursos em Abelardo Luz (SC)

Feirinha Sicredi em Clevelândia (PR)
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Incentivo ao esporte
A prática de atividades físicas promove a qualidade de vida, 

a saúde e a integração entre vários setores da comunidade. 

O Sicredi acredita no esporte como vetor do desenvolvimento 

local e apoia eventos, equipes e iniciativas de desporto em 

toda sua área de atuação, seja por meio de patrocínio ou 

promoção.

Por conta das medidas de distanciamento social geradas pela 

pandemia de covid-19, muitos eventos foram suspensos nos 

últimos dois anos, sendo retomados gradativamente a partir 

do segundo semestre de 2021. 

A Copa Sicredi é uma das iniciativas mais tradicionais 

promovidas pela cooperativa, incentivando competições 

amadoras de várias modalidades, como o futebol, e o futsal. 

Em 2021, foram retomadas as etapas da Rota das Araucárias, 

circuito de cicloturismo que passou por municípios como 

Mariópolis (PR), Clevelândia (PR), Abelardo Luz (SC) e Palmas 

(PR).

Ações esportivas também são promovidas de forma pontual 

em vários municípios. Em Vitorino (PR) foi realizado o evento 

Pedala Vitorino, que reuniu mais de 100 participantes e 

promoveu a arrecadação de alimentos não perecíveis.

Em São Domingos (SC) foi promovido um evento de cicloturismo 

que contou com a presença de mais de 300 ciclistas.

Em Mariópolis (PR) foi realizada a primeira edição da Corrida 

e Caminhada Virtual Sicredi, que envolveu participantes do 

sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e várias outras 

regiões. 

Em 2021, o Sicredi também patrocinou a Copa do Brasil e o 

Campeonato Paulista de futebol, além da Taça Brasil Sicredi 

de Futsal Feminino, realizada em Pato Branco (PR). Por 

ocasião do torneio a sede administrativa da Sicredi Parque das 

Araucárias recebeu a visita do presidente da Confederação 

Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), Marcos Antônio Madeira 

e do presidente da Federação Paranaense de Futebol de Salão 

(FPFS), Jesuel Laureano Souza, entre outros representantes 

das entidades.

Pedala Vitorino (PR)

Rota das Araucárias, etapa Abelardo Luz (SC)

Visita da comitiva da CBFS e FPFS

Sicredi patrocina a Copa do Brasil
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Patrocínios esportivos
Equipes esportivas de várias regiões contaram com o patrocínio da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP ao 

longo da temporada 2021. Através desses apoios, a cooperativa contribui com o crescimento de atletas e clubes 

profissionais, com o incentivo a prática de esportes, o desenvolvimento das comunidades, além de reforçar a 

presença da marca Sicredi, que estará presente em competições como a Liga Nacional de Futsal, a Taça Brasil, o 

Campeonato Paranaense de Futsal e a Liga Catarinense de Futsal.

Foto: Mauricio Moreira Foto: Reprodução Facebook

Foto: Jana Centenaro

Foto: Reprodução Facebook

Foto: Matheus Siqueira / Mang Mídia

Foto: Reprodução Facebook

Pato Futsal - Pato Branco (PR) Coronel Futsal - Coronel Vivida (PR)

Palmas Esportes - Palmas (PR) Fraiburgo Futsal - Fraiburgo (SC)

AAEMA - Mariópolis (PR) MEC - Mangueirinha (PR)
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Projetos da Sicredi Parque 
são premiados no Troféu 
Protagonistas da Comunidade

A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP teve dois 

projetos premiados com o troféu “Protagonistas da 

Comunidade”, prêmio criado pela Central Sicredi PR/

SP/RJ para reconhecer as cooperativas e agências 

que desenvolveram iniciativas na comunidade a 

partir do lema “Construir juntos uma sociedade 

mais próspera”, estabelecido como propósito da 

instituição para o ano de 2020.

As agências de Mariópolis (PR) e Coronel Vivida (PR) 

ficaram em primeiro lugar entre as agências de porte 

médio, com os projetos “Quem Coopera Cuida”, na 

categoria “A União Faz a Vida”, e “Conecta Agro”, na 

categoria quadro social.

Por meio do troféu, a central reconhece a importância 

dos projetos e seus impactos positivos entre os 

associados e na comunidade, além da aliança 

dos pilares econômico, social e ambiental.

Os indicadores do prêmio têm como plano de 

fundo a matriz de sustentabilidade do Sicredi: 

Relacionamento e Cooperativismo; Soluções 

Responsáveis e Desenvolvimento Local.

As agências foram classificadas em pequenas, 

médias e grandes, e concorreram com projetos 

implementados por outras agências do 

mesmo porte. Haviam seis categorias para 

a implementação de projetos alinhados aos 

eixos da matriz de sustentabilidade do Sicredi: 

Quadro Social, Educação Cooperativa, Educação 

Financeira, Ecoeficiência, Programa A União faz a 

Vida e Ações sociais.
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Coronel Vivida (PR)

Coronel Vivida (PR)

Mariópolis (PR)

Mariópolis (PR)
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Campanha de Poupança premia 
cinco associados da Sicredi 
Parque

A campanha institucional Poupança Premiada Sicredi contemplou 

cinco associados da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP. 

Os ganhadores dos prêmios de R$ 5.000,00 foram: Edium Gece 

Serpa, da agência de Treze Tílias (SC); as associadas Marizete 

Ubialdi Duz e Paloma Vanin Marcante, ambas da agência Pato 

Branco Centro (PR), e os associados Vinicius Bonatto Ribas e Erik 

Fernando Michalichen, ambos da agência de Palmas (PR). Todos os 

prêmios foram  entregues de forma simbólica nas agências.

A promoção, realizada no âmbito da Central PR/SP/RJ, premia por 

meio de sorteio os associados que aplicarem recursos na poupança. 

A cada R$ 100 investidos, o associado recebia um número da sorte 

para participar dos sorteios. Se a aplicação fosse programada, as 

chances de ganhar dobravam.

Ao todo foram sorteados R$ 2,5 milhões, distribuídos em sorteios 

semanais de R$ 5.000,00; no sorteio de um prêmio de meio milhão 

de reais no mês de outubro, mês da poupança, que foi para a 

Evanildes Granemann, associada da Sicredi Norte Sul PR/SP no 

município de Figueira (PR) e do grande prêmio de R$ 1 milhão 

no sorteio final, realizado em dezembro, entregue a empresa 

D Pedranjo Neto, associada da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ no 

município de Santa Tereza d’Oeste (PR).

39

Treze Tílias

Palmas (PR)

Pato Branco (PR)

Pato Branco (PR)

Figueira (PR)

Santa Thereza D’Oeste (PR)

Palmas (PR)

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE
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Convenção e Seminários

A Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP realiza 

anualmente a Convenção de Verão, evento de 

integração das equipes de trabalho. A convenção 

de 2021 foi realizada de forma remota. Com 

o tema Jornada Pelo Propósito, as palestras 

e apresentações foram transmitidas ao vivo 

remotamente e puderam ser acompanhadas pelos 

colaboradores e suas famílias.

A programação contou com uma palestra com o 

pastor Cláudio Duarte, uma mensagem do presidente 

da Central PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, e uma 

dinâmica de integração. Cada colaborador recebeu 

um kit com ingredientes para o preparo de um risoto, 

cuja receita foi ensinada através de um vídeo com o 

presidente da cooperativa, Clemente Renosto, e a 

gerente da área de gestão de pessoas, Patricia Pizzi.

Ao longo do ano, também são realizados os 

seminários de outono, inverno e primavera. Os 

encontros são realizados para avaliar e acompanhar 

o andamento dos projetos e planejamentos da 

cooperativa, além de promover alinhamentos com 

as equipes.
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Pastor Cláudio Duarte

Seminário de Outono realizado na Sede Administrativa

Presidente e Diretores da Sicredi Parque

Seminário de Primavera em Ribeirão Preto (SP)

Seminário de Inverno em Pato Branco (PR)

GESTÃO DE PESSOAS
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O Sistema Sicredi recebeu recentemente o selo 

GPTW (Great Place to Work), certificação concedida 

a organizações com processos de excelência em 

gestão, a partir de critérios como a satisfação 

de colaboradores. A avaliação é feita a partir de 

pesquisa com as esquipes, para avaliar o ambiente, o 

índice de confiança, o trabalho em equipe e o orgulho 

no desempenho das atividades.

O ranking desenvolvido pelo GPTW, autoridade 

global em pesquisa de clima organizacional fundado 

há mais de 25 anos nos Estados Unidos, traz em sua 

marca o prestígio e o reconhecimento internacional 

por desenvolver as pesquisas das Melhores 

Empresas para Trabalhar em 60 países (América 

do Norte, América Latina, Europa, África, Oceania e 

Ásia), impactando mais de 12 milhões de funcionários 

todos os anos.

O ambiente colaborativo e a valorização do 

potencial humano fazem parte do DNA do sistema, 

compartilhado por suas mais de 100 cooperativas. 

Os mais de 30 mil colaboradores, que trabalham 

para fazer a diferença na vida das pessoas e 

comunidades atendidas pelo Sicredi celebram esse 

reconhecimento.

Estamos entre as melhores 
empresas para se trabalhar no 
Brasil

Equipe Sede Administrativa da Sicredi Parque das Araucárias

GESTÃO DE PESSOAS
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Capacitação, treinamentos e 
valorização de colaboradores

A competência e a dedicação dos colaboradores da 

Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP trazem como 

consequência os bons resultados financeiros, a eficácia 

dos projetos socioambientais e o reconhecimento junto 

a comunidade.

Alinhada com as diretrizes do sistema Sicredi e da 

Central PR/SP/RJ a cooperativa promove uma série 

de programas de treinamento, cursos, workshops, 

palestras e várias outras atividades de formação com o 

objetivo de desenvolver competências profissionais em 

todos as áreas e níveis hierárquicos, sejam pontuais ou 

recorrentes.

Ao longo do ano de 2021 foram promovidos cursos 

específicos para gerentes de negócios agro, gerentes de 

negócios pessoa física e jurídica, assistentes, analistas, 

caixas, entre outros.

Além disso, a cooperativa seguiu com o programa 

Academia de Formação de Gestores e Programa de 

 600 horas

8 programas 
de formação

de treinamento on-line

e desenvolvimento
de colaboradores

Mais de

Desenvolvimento de Gestores, iniciativas voltadas 

aos colaboradores especificamente para a formação 

de novas lideranças.

O investimento em capital humano também é 

resultado do propósito de valorizar o relacionamento 
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Treinamento realizado para os colaboradores da Cooperativa

GESTÃO DE PESSOAS
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com as pessoas e também do processo de franca 

expansão vivido pela cooperativa nos últimos anos. 

A Sicredi Parque mantém um programa de integração 

para novos colaboradores, onde são apresentadas a 

história e a estrutura da cooperativa, seus processos de 

governança, assim como as metas, projetos, princípios 

e valores do Sicredi. 

Realizadas semanalmente, as superquartas são 

treinamentos promovidos por videoconferência 

que abordam temas relevantes para os colaborares 

da cooperativa, seja de modo geral ou para áreas 

específicas. 

Ações de valorização das equipes também foram realizadas 

ao longo do ano, em datas como Dia dos Pais, Dia das Crianças, 

Dia da Mulher, Dia do Trabalho, Outubro Rosa, Novembro Azul, 

aniversários, presentes para os filhos recém-nascidos de 

colaboradores, entre outras.
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Treinamento realizado para os colaboradores da Cooperativa

Ações de valorização aos colaboradores da Cooperativa

GESTÃO DE PESSOAS
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Nosso desempenho
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20.210

22.983

26.252

30.325

5.455

766.522

6.000

966.292

1.322.095

6.450

8.114

1.710.904

RESULTADO (EM MILHARES R$)

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO (EM MILHARES R$)

ATIVOS (EM MILHARES R$)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

* Somadas ao juros ao capital.
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495.420

638.641

795.763

1.065.015

CRÉDITO TOTAL (EM MILHARES R$)

ASSOCIADOS

NÚMERO DE AGÊNCIAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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DEPÓSITOS (EM MILHARES R$)

POUPANÇA (EM MILHARES R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM MILHARES R$)

613.010

153.268

116.026

756.495

186.328

137.306

1.086.591

259.909

161.381

1.312.769

307.648

189.155

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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CAPITAL SOCIAL (EM MILHARES R$)

RECURSOS TOTAIS (EM MILHARES R$)

45.383

785.492

49.942

1.009.375

53.423

1.389.002

59.686

1.738.808

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Soluções Responsáveis
Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do negócio, nosso 

objetivo principal é atender às suas necessidades fianceiras. Quando ele prospera, prosperamos juntos. Por isso, 

buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de vida, que impactem positivamente sua saúde 

fianceira e sejam capazes de agregar renda para seus projetos pessoais, sua empresa ou agronegócio. Conheça 

alguns de nossos produtos e serviços que oferecemos:
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Planejamento para o próximo 
período
Durante o processo assemblear, os associados da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP tomam conhecimento 

dos resultados e projetos do ano anterior, além de participarem das decisões sobre os rumos da cooperativa.

A Sicredi Parque sergue com seu compromisso de crescimento, ampliação da atuação e de grandes resultados 

financeiros e de desenvolvimento social para o ano de 2022.

Objetivos para 2022

meta de resultado

carteira de crédito

Previsão de

patrimônio

ativos

R$ 242
milhões

R$ 2.1
bilhões

73 mil
associados
totais

R$ 39.6 
milhões

R$ 1.3
bilhão

Inauguração 
4 agências
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Rede de Atendimento

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

AG. HONÓRIO SERPA (PR)
Av. XVI de novembro, 400
Centro, (46) 3245-1292

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

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

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

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

AG. BATATAIS (SP)
Pça. Conego Joaquim 
Alves, 186. Centro.
(16) 3660-2800

AG. MANGUEIRINHA (PR)
Av. Iguaçu, 345, Centro
(46) 3243-0200

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

AG. CEL. DOM. SOARES (PR)
R. Carlos Ecks, 35, Centro. 
(46) 3254-1270

SICREDI PARQUE DAS ARAUCÁRIAS PR SC SP

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

AG. RIBEIRÃO PRETO (SP)
CENTRO
R. General Osório, 664,
Centro (16) 3131-6950

AG. CAÇADOR (SC)
Av. Barão do Rio Branco, 135
Centro. (49) 3561-0550

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

AG. RIBEIRÃO PRETO (SP)
JARDIM PAULISTA
Av. Meira Júnior, 520
Jardim Paulista. (16) 3512-6400

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

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

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

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

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

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

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

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

AG. TANGARÁ (SC)
R. Francisco Nardi, 64,
Centro. (49) 3532-2326

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

AG. PATO BRANCO (PR)
ZONA SUL
Av. Tupi, 4191, Cristo Rei.
(46) 3223-0300

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

AG. FRAIBURGO (SC)
R. Nereu Ramos, 462
Centro. (49) 3246-6163

AG. 46 - PONTAL (SP)
Rua Ananias Costa
Freitas, 321 - Centro.
(16) 3953-9950

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

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

AG. 26 - PONTE SERRADA (SC)
R. Frei Caetano, 467, Centro
(49) 3435-6250

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






