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VOLTAR AO TOPO

CARTA CIRCULAR Nº 3.782, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016

Cria, exclui e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), 
para registro de provisões passivas.

A Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor), no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 23, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 
27 de fevereiro de 2015, com base no item 4 da Circular nº 1.540, de 6 de outubro de 1989, e tendo em vista 
o disposto nas Resoluções ns. 3.823, de 16 de dezembro de 2009, e 4.512, de 28 de julho de 2016,

R E S O L V E :

Art. 1º  Ficam criados, no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif):

I - com atributos UBDKIFJSWERLMNZ, os subtítulos: 

a) 3.0.1.30.05-0  Vinculadas ao Comércio Internacional de Mercadorias;

b) 3.0.1.30.15-3  Vinculadas a Licitações, Leilões, Prestação de Serviços ou Execução de Obras;

c) 3.0.1.30.25-6  Vinculadas ao Fornecimento de Mercadorias;

d) 3.0.1.30.35-9  Vinculadas à Distribuição de TVM por Oferta Pública;

e) 3.0.1.30.40-7  Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal;

f) 3.0.1.30.80-9  Outros Avais; e

g) 3.0.1.30.85-4  Outras Fianças Bancárias;

II - com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHZ e código de publicação 503, os subtítulos: 

a)  4.9.9.35.20-8  Fiscais – Contestação Judicial da Constitucionalidade da Lei que Instituiu o Tributo;

b) 4.9.9.35.25-3  Outras Contingências Fiscais;

c) 4.9.9.35.30-1  Cíveis;

d) 4.9.9.35.40-4  Obrigações não Formalizadas;

e) 4.9.9.35.50-7  Reestruturações; e

f)  4.9.9.35.60-0  Contratos Onerosos;

III - com atributos UBDKIFJSWERLMNZ, código ESTBAN 500 e código de publicação 503, o título 
4.9.9.45.00-9  PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS;

IV - com atributos UBDKIFJSWERLMNZ e código de publicação 503, os subtítulos:

a) 4.9.9.45.05-4  Vinculadas ao Comércio Internacional de Mercadorias;

b) 4.9.9.45.15-7  Vinculadas a Licitações, Leilões, Prestação de Serviços ou Execução de Obras;

c) 4.9.9.45.25-0  Vinculadas ao Fornecimento de Mercadorias;

d) 4.9.9.45.35-3  Vinculadas à Distribuição de TVM por Oferta Pública;

e) 4.9.9.45.40-1  Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal;

f) 4.9.9.45.80-3  Outros Avais;

g) 4.9.9.45.85-8  Outras Fianças Bancárias; e

h) 4.9.9.45.90-6  Outras Garantias Financeiras Prestadas;

V - com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHZ e código de publicação 832, os seguintes título e  
subtítulos:

a) o título 8.1.8.40.00-7 (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS;

b) o subtítulo 8.1.8.40.10-0 (-) Contingências; e

c) o subtítulo 8.1.8.40.90-4 (-) Outras; e

VI - com atributos UBDKIFJSWERLMNZ e código de publicação 832, o subtítulo 8.1.8.40.20-3 (-)  
Garantias Financeiras Prestadas. 

Art. 2º  Ficam alteradas no Cosif as nomenclaturas dos seguintes títulos e subtítulos contábeis: 

I - 3.0.1.30.00-5  BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS, que passa a ser GARANTIAS FINAN-
CEIRAS PRESTADAS;

II - 3.0.1.30.90-2  Outras, que passa a ser Outras Garantias Financeiras Prestadas;

III - 4.9.9.35.00-2  PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES, que passa a ser PROVISÃO PARA 
CONTINGÊNCIAS;

IV - 4.9.9.35.10-5  Passivos Trabalhistas, que passa a ser Trabalhistas; e

V - 4.9.9.35.90-9  Outros Passivos, que passa a ser Outras Contingências.

Art. 3º  Ficam definidas as seguintes funções para os títulos contábeis criados por esta Carta  
Circular: 

I - O título 4.9.9.45.00-9  PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS destina-se ao re-
gistro, nos adequados subtítulos, dos valores relativos a prováveis desembolsos futuros vinculados 
a garantias financeiras prestadas; e 

II - O título 8.1.8.40.00-7 (-)  DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS destina-se ao registro, nos ade-
quados subtítulos, dos encargos necessários à formação de provisões para contingências, provi-
são para garantias financeiras prestadas e demais provisões passivas, que constituam despesas  
efetivas da instituição, no período.

Art. 4º  Ficam alteradas no Cosif as funções dos seguintes títulos contábeis, que passam a ser: 

I - 3.0.1.30.00-5  GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS, registrar, nos adequados subtítulos, os 
montantes totais das garantias financeiras prestadas pela instituição, em contrapartida ao título 
9.0.1.30.00-7  RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS; e 

II - 4.9.9.35.00-2  PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS, registrar, nos adequados subtítulos, as obri-
gações prováveis, de prazo ou de valor incertos, derivadas de eventos já ocorridos, cuja liquidação 
se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Art. 5º  Ficam excluídos do Cosif os seguintes título e subtítulos: 

I - 3.0.1.30.20-1  Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central; II - 3.0.1.30.30-4  Pessoas 
Físicas ou Jurídicas não Financeiras; 

III - 4.9.4.50.00-6  PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS; 

IV - 4.9.4.50.10-9  Impostos e Contribuições Sobre Lucros; 

V - 4.9.4.50.20-2  Impostos e Contribuições Sobre Salários; e 

VI - 4.9.4.50.90-3 Outros.

Art. 6º  Fica incluído o atributo J no título 3.0.1.30.00-5  GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS  
do Cosif. 

Art. 7º  O disposto nesta Carta Circular aplica-se aos documentos contábeis elaborados a partir  
da data-base de janeiro de 2017. 

Parágrafo único.  A partir da data-base mencionada no caput devem ser reclassificados para as  
adequadas rubricas contábeis, observada a natureza da operação:

I - os saldos porventura registrados em títulos ou subtítulos contábeis excluídos por esta Carta  
Circular; e 

II - os saldos relativos a provisões passivas porventura registrados em rubricas contábeis diversas 
das criadas ou alteradas por esta Carta Circular. 

Art. 8º  Esta Carta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 

Sílvia Marques de Brito e Silva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20/9/2016, Seção 1, p. 21/22, e no Sisbacen.

Demostrativo Financeiro da Uniprime Central

B A L A N Ç O

ATIVO 30/06/2016 30/06/2015

ATIVO CIRCULANTE 1.216.895.774,49 969.257.262,29

Disponibilidades (Nota 05) 47.593,08 24.894,12 

  Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Nota 06)

  Aplicações em Operações Compromissadas

74.599.613,85 

74.599.613,85 

66.942.572,96    

66.942.572,96 

Títulos e Valores Mobiliários (Nota 07)

Carteira Própria 

1.135.985.421,73 

1.135.985.421,73 

894.227.269,28 

894.227.269,28 

Relações Interfinanceiras (Nota 08)

Direitos Junto a Partic. de Sistemas de Liquidação (Nota 08, a)

BACEN - Outros Depósitos (Nota 08, b)

Devedores por Repasses de Outros Recursos  (Nota 08, c)

5.399.311,08 

99,59 

122.235,15

5.276.976,34

5.593.807,30 

35,24 

55.955,93

5.537.816,13

Outros Créditos (Nota 09)

Serviços Prestados a Receber (Nota 09, I)

Diversos (Nota 09, II)

670.052,77

15.473,99

654.578,78

2.409.218,19

-  

2.409.218,19

Outros Valores e Bens (Nota 10)

Despesas Antecipadas

193.781,98

193.781,98

59.500,44

59.500,44

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 32.501.990,68 29.904.896,74

Títulos e Valores Mobiliários (Nota 07, a,b)

Carteira Própria

25.227.791,63

25.227.791,63

16.754.302,04

16.754.302,04

Relações Interfinanceiras (Nota 08)

Devedores p/ Repasses de Outros Recursos (Nota 08, c)

7.259.215,62

7.259.215,62

13.139.657,80

13.139.657,80

Outros Valores e Bens (Nota 10)

Despesas Antecipadas

14.983,43

14.983,43

10.936,90

10.936,90

PERMANENTE 1.571.142,45 1.099.148,34

Imobilizado de Uso (Nota 11)

Imobilizações em Curso

Imobilizado de Uso

( - ) Depreciação Acumulada

553.957,86

7.257,24

1.278.999,77

(732.299,15)

573.689,87

7.257,24

1.354.721,35

(788.288,72)

TOTAL DO ATIVO 1.250.968.907,62 1.000.261.307,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. *Valores expressos em reais.

D R E

DESCRIÇÃO
1O SEMESTRE

2016                                     2015

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 69.678.803,85 51.539.715,98 

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 69.678.803,85 51.539.715,98 

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (578.917,33) (663.622,10)

Operações de Repasses (578.917,33) (663.622,10)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 69.099.886,52 50.876.093,88 

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS (69.103.527,24) (50.877.424,36)

Receitas de Prestação de Serviços

Despesas de Pessoal

Outras Despesas Administrativas

Despesas Tributárias

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas

Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

50.385,57

(2.320.059,23)

(2.134.686,72)

(14.883,37)

(32.122,32)

4.132.549,64

(68.784.710,81)

 -  
(1.731.025,24)

(1.486.992,71)

(8.878,64)

(192.733,92)

3.117.372,69

(50.575.166,54)

RESULTADO OPERACIONAL (3.640,72) (1.330,48)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 8.621,97 1.330,48

Ganhos de Capital

Perdas de Capital

Prejuízo na Alienação de Outros Valores e Bens

8.668,91

(46,94)

-  

2.366,43

(611,65)

(424,30)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E 

PARTICIPAÇÕES
4.981,25 -  

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4.981,25) -  

Imposto de Renda

Contribuição Social

(2.334,96)

(2.646,29)

-  

-

SOBRAS LÍQUIDAS -  -  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. *Valores expressos em reais.

D M P L

EVENTOS
CAPITAL

REALIZADO

RESERVAS 

DE LUCROS 

LEGAL

SOBRAS/

PERDAS

ACUMULADAS

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

SALDOS NO INÍCIO DO 

1º SEMESTRE DE 2015
22.578.941,84 2.775,73 -  22.581.717,57

SALDOS NO FINAL DO

1º SEMESTRE DE 2015
22.578.941,84 2.775,73 - 22.581.717,57

MUTAÇÕES DO PERÍODO -  - - - 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. *Valores expressos em reais.

D F C

DESCRIÇÃO
1O SEMESTRE

2016                                     2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 69.678.803,85 51.539.715,98 

Sobras Líquidas -    - 

Ajustes por:

    Depreciações 102.067,80 91.506,52

    Amortizações 93.269,31  71.765,49 

    Resultado na Alienação de Valores e Bens -   434,30 

    Resultado de Participação em Controlada 32.122,32 192.733,92

Geração Bruta de Caixa 227.459,43 356.440,23

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

    (Aumento) Títulos e Valores Mobiliários (7.307.909,22) (5.657.146,98)

    Redução de Outros Créditos 429.989,54 805.425,76

    (Aumento) de Outros Valores e Bens (152.781,11) (23.743,72)

    Aumento de Relações Interfinanceiras 192.473.462,86 95.304.762,21

    (Redução) Repasses Interfinanceiros (2.985.434,08) (3.095.955,99)

   Aumento de Outras Obrigações 616.888,06 80.973,75

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 183.301.675,48 87.770.755,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

   (Aumento) de Imobilizado (42.490,60) (42.736,88)

   (Aumento) de Intangível (595.327,60) (175.756,05)

Caixa líquido originado/(aplicado) nas atividades de

investimentos
(637.818,20) (218.492,93)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa líquido originado/(aplicado) nas atividades de

financiamento
- -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 182.663.857,28 87.552.262,33

(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.028.091.006,53 873.698.465,20

(=) Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.210.754.863,81 961.250.727,53

AUMENTO / (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES          
DE CAIXA

182.663.857,28 87.552.262,33

1º SEMESTRE DE 2016 Inicial Final

Disponibilidade 2.090,75 47.593,08

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 67.189.806,40 74.599.613,85

Títulos e Valores Mobiliários 960.794.967,89 1.135.985.421,73

Relações Interfinanceiras 104.141,49 122.235,15

Total de Caixa e Equivalente de Caixa 1.028.091.006,53 1.210.754.863,81

1º SEMESTRE DE 2015 Inicial Final

Disponibilidade 1.810,87 24.894,12

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 57.409.490,75 66.942.572,96

Títulos e Valores Mobiliários 816.237.501,30 894.227.269,28

Relações Interfinanceiras 49.662,28 55.991,17

Total de Caixa e Equivalente de Caixa 873.698.465,20 961.250.727,53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. *Valores expressos em reais.

O pioneirismo sempre fez parte da trajetória da Uniprime Pioneira do Paraná. Desde o seu início, em 1996, 
quando um grupo de profissionais da área médica fundou a primeira Cooperativa de Crédito do Paraná, na 
cidade de Toledo. “No começo é sempre mais difícil, especialmente porque os modelos eram desconheci-
dos, as referências estavam longe e as redes de relacionamento não tinham sido formadas para as trocas  
de experiências”, relembra o diretor-presidente Dr. Orley Campagnolo. 

A Uniprime Pioneira do Paraná surgiu com o objetivo de oferecer condições de crescimento e desenvolvi-
mento a todos os profissionais de saúde da região. Aos poucos, por meio da autorização do Banco Central, 
estendeu os benefícios também aos empresários e empresas dos mais diversificados ramos de atividade, em 
suas áreas de abrangência. “Começamos do zero e por isso tivemos que aprender muito. Outras coopera- 
tivas seguiram nosso modelo e isso demonstrou que estávamos no caminho certo”, completa Dr. Valdomiro  
Vendramini, diretor administrativo da Uniprime Pioneira do Paraná.

Vinte anos depois, celebramos com muito orgulho mais um momento especial para todos os envol-
vidos com a Cooperativa e que marcou mais um ano de muitos desafios e conquistas. No dia 24 de se-
tembro, o Centro de Eventos Ismael Sperafico, em Toledo, foi transformado no palco do congra-
çamento entre Cooperados, colaboradores, conselheiros, diretores e parceiros da Cooperativa de  
crédito que desbravou o ramo no Estado. Uma noite que resgatou as emoções e as histórias dessa traje- 
tória. Mais de 2 mil pessoas participaram da festa que marcou – com toda a grandeza que a data merecia –  
os 20 anos de fundação da Uniprime Pioneira do Paraná.

Uniprime Pioneira do Paraná celebra os 20 anos com festa 
memorável

Aniversário de 20 anos da Uniprime Pioneira do Paraná, no Centro de 
Eventos Ismael Sperafico, em Toledo.

Cooperados, colaboradores, conselheiros, diretores e parceiros 
celebrando os 20 anos de fundação da Uniprime Pioneira do Paraná.

Fique por dentro de todas as palestras, cursos e eventos que aconteceram durante o mês de setembro 
na Uniprime Central e Singulares.

Aconteceu em setembro

Palestra “Gestão de Investimentos”

Para crescer é preciso compartilhar
“O cenário hoje é um pouco mais claro do que 
se desenhava no início do ano. Definido o impea-
chment, o lado político ficou um pouco menos 
relevante, embora ele ainda seja decisivo para 
o ajuste das contas fiscais e para trazermos a  
inflação e os juros a níveis decentes”. 

Durante o mês de setembro, Raphael Cordeiro, 
professor da Universidade Positivo, consultor fi-
nanceiro e escritor, ministrou palestras sobre o 
tema “Gestão de Investimentos”, para Coopera-
dos e colaboradores que lotaram os auditórios 
nas cidades de Apucarana, dia 13, Umuarama, 
dia 14, Cascavel, dia 21, e Foz do Iguaçu, dia 22, 
para estudar o cenário econômico atual e agre-
gar conhecimento sobre conteúdos de: Intro-
dução aos mercados, Renda fixa, Renda variá-
vel, Fundos de investimentos, Análise de perfil e  
Gestão de Riscos.

Segundo o presidente do Conselho de Adminis-
tração da Uniprime Oeste do Paraná, Hirofumi 
Uyeda, este evento integra o amplo programa 
de Educação Financeira. “Não basta oferecer os 
melhores serviços e o maior retorno em sobras. 
Buscamos disponibilizar também oportunidades 
de formação e informação, para que nossos Coo-
perados multipliquem esses resultados”, explica.

O que esperar
De acordo com Raphael Cordeiro, as conse-
quências desta que é, segundo ele, a pior crise 
enfrentada pelo País depois da década de 30, 
ainda se farão sentir ao longo deste ano. O de-
semprego, por exemplo, em sua visão, deverá 
continuar crescendo até o mês de novembro.

Ele projeta a retomada do crescimento já em 
2017, mas lembra que a intensidade depen-
de da agilidade com que o País supere os seus 
quatro maiores desafios, que são as reformas 
fiscal, previdenciária, trabalhista e política. Des-
tas, a fiscal e previdenciária, em sua visão, são 
as mais urgentes. “O País não pode gastar 
mais do que arrecada e a previdência é insus- 
tentável. O brasileiro que se aposenta aos  
54 anos está matando a aposentadoria futura  
de seus filhos e netos”, raciocina. 

Como e onde investir
Segundo Raphael Cordeiro, todo o cenário de crise gera um leque de oportunidades de ganho. 
Este ano, por exemplo, o mercado de ações já subiu 30% e os títulos de renda fixa de longo  
prazo, algo em torno de 20%. Já o dólar caiu perto de 18%.

“O ponto de partida está em identificarmos o nosso perfil de investidor. Encontrar a vocação, acom-
panhar o mercado, definir uma estratégia de longo prazo. A curto prazo, quem apenas segue as ten- 
dências da maioria, sempre acaba perdendo da média”, sentencia.

Aplicativo Uniprime
As palestras de Cascavel e Foz do Iguaçu também foram palco para o lançamento do app Uniprime, 
um aplicativo de última geração, que disponibiliza a Cooperativa de Crédito com toda a segurança  
em tablets e smartphones.
 
Segundo o presidente da Uniprime Oeste do Paraná, Hirofumi Uyeda, com o novo aplicativo, é pos-
sível fazer quase tudo. Suas funções incluem: consultar extratos, inclusão e consultas de lançamen-
tos futuros, posição financeira consolidada, reimpressão de comprovantes, efetuar TEDs e DOCs, 
transferências entre Cooperativas e Cooperados, pagamentos com leitura automática do código de  
barras e consultas de aplicações e operações de crédito.

Encontro Estadual de Secretariado
Durante os dias 15 e 16 de setembro, aconteceu o Encontro Estadual de Secretariado das Cooperativas 
Paranaenses. O evento, promovido pelo Sescoop/PR, reuniu cerca de 60 profissionais que atuam no setor 
cooperativista nos ramos agropecuário, crédito, saúde e transporte. No programa do Encontro, foram abor-
dados os seguintes temas: administração de tempo, tomada de decisões, resiliência, negociação, competên-
cias e comunicação assertiva, entre outros. A instrutora Patrícia Santos, mestre em engenharia de produção  
e qualidade pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), abordou, também, questões de inteligência  
emocional e evolução profissional.

A abertura do evento foi feita pelo coordenador de Desenvolvimento Humano do Sescoop/PR, Humberto 
Bridi. “As profissionais de secretariado exercem uma função vital nas estruturas organizacionais das coo-
perativas. É fundamental que desenvolvamos programas que possam oferecer condições de qualificação  
que abram espaço para que elas discutam os desafios de sua área de atuação. O Encontro propor-
ciona também a oportunidade de intercâmbio entre as secretárias de distintas regiões e ramos do  
cooperativismo”, afirmou. Acompanharam o evento a analista de Desenvolvimento Humano, Fabiane 
Ratzke, e a assistente do Sescoop/PR, Francine Danielli.  

Curso de IFRS
Gessica Benicio, contadora da Uniprime Central, e o 
professor MSc. Hugo Dias Amaro, da Escola de Ne-
gócios da PUCPR, no curso em IFRS - Atualização 
em normas internacionais de contabilidade, ofere- 
cido pelo Sescoop nos dias 20 e 21 de setembro  
no auditório Sistema Ocepar, em Curitiba.

Fórum 
O Fórum Regional de Recursos Humanos e Encon-
tro de Agentes, realizado pelo Sescoop, aconteceu 
no dia 21 de setembro, no Hotel Bristol Metrópole, 
em Maringá, Paraná. Um dos principais assuntos 
abordados foram as novas estratégias do PRC 100, 
para o ano de 2017, além de reuniões simultâneas  
sobre rotinas e procedimentos e a palestra sobre  
Gestão de Pessoas, com Ivani Garcia.

Participaram do encontro agentes de cooperativas 
de todo o Paraná, incluindo a colaboradora Isabelle 
Gumiero, Auxiliar Administrativa da Uniprime Central.

Palestra “Inteligência Financeira”
No dia 22 de setembro, foi a vez dos colaboradores 
da Uniprime Francisco Beltrão prestigiarem a pa- 
lestra de “Inteligência Financeira”, com o instrutor  
Rodrigo Bastos. O público garantiu ainda mais  
conhecimento em áreas de Educação Financeira, 
Planejamento Familiar, Aplicações, Investimentos e  
Finanças em terra brasilis.

Auditoria Uniprime Centro-Oeste do Brasil
João Roberto da Silva realizou a auditoria na  
Uniprime Centro-Oeste do Brasil durante os dias  
19 a 23 de setembro. 

Diretoria Executiva
No dia 21 de setembro, o Conselho de Administra-
ção da Uniprime Centro-Oeste do Brasil reuniu-se,  
na unidade de gestão, para tratar da posse dos  
membros da Diretoria Executiva.

Encontro Estadual de Secretariado das Cooperativas Paranaenses.

Agentes DH e a analista DH Carla Jeane Lampe.

Rodrigo Bastos em palestra para os colaboradores e Cooperados  
da Uniprime Francisco Beltrão.

Daniela Monfilier de Farias (Contadora da Uniprime Centro-Oeste 
do Brasil), João Roberto da Silva (Auditor) e Marco Mazzaro (Diretor 
Financeiro da Uniprime Centro-Oeste do Brasil).

Marco Mazzaro (Diretor Financeiro), Dr. Gualberto Leles (Diretor 
Superintendente) e Marco Brandão (Diretor Administrativo).

Priscila Fukuda (Secretária Executiva da Uniprime Central) e Fernanda 
de Almeida (Secretária Executiva da Uniprime do Iguaçu).

Palestra “Gestão de Investimentos” com o professor Raphael 
Cordeiro, na Uniprime Norte do Paraná, em Apucarana.

Raphael Cordeiro durante palestra para colaboradores e 
Cooperados em Foz do Iguaçu.

Professor Raphael Cordeiro ministrando palestra para os 
colaboradores e Cooperados da Uniprime Oeste do Paraná,  
em Cascavel.

Cooperados e colaboradores da Uniprime Norte do Paraná, 
Umuarama, durante a palestra “Gestão de Investimentos”. 

Fique de olho na agenda de treinamentos para o mês  
de outubro e participe!

TREINAMENTOS SESCOOP

DATA DESCRIÇÃO PALESTRANTE CIDADE SINGULAR

4, 5 e 6 de 
outubro

Curso de Coaching – 
Módulo II

Magda de Paula Maringá
Oferecido pelo 

Sescoop

14 e 15 de 
outubro

Curso de Planejamento 
Estratégico, para Gerentes, 

Diretores e Conselheiros

Com o instrutor         
Leonel Cerutti

Toledo
Uniprime Pioneira        

do Paraná

14 e 15                      
de outubro

Curso de Conselho Fiscal 
e Conselho Administrativo, 

para Conselheiros e 
Cooperados

Com o instrutor  
José Assunção

Londrina
Uniprime Norte             

do Paraná

27 de outubro
Palestra de Investimentos, 

para Cooperados
Com o instrutor 

Raphael Cordeiro
Guarapuava Uniprime Iguaçu

28 de outubro
Palestra de Investimentos, 

para Cooperados
Com o instrutor 

Raphael Cordeiro
Irati Uniprime Iguaçu

28 e 29                  
de outubro

Capacitação para 
Membros do Conselho 

Fiscal, para Cooperados e 
Conselheiros

Com o instrutor          
Leonel Cerutti

Cascavel
Uniprime Oeste           

do Paraná

28 e 29                  
de outubro

Curso de Conselho Fiscal 
e Conselho Administrativo, 

para Conselheiros e Cooperados

Com o instrutor            
José Assunção

Ponta Grossa
Uniprime            

Campos Gerais

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

17 de outubro Reunião do Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

20 de outubro
Reunião de Gerentes              

das Singulares
Presencial | Toledo Sistema Uniprime

25 de outubro
Reunião de Gerentes               

da Central
Presencial | Londrina Uniprime Central

28 de outubro
Reunião do Conselho  

de Administração
Videoconferência Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Planejamento Estratégico Uniprime Central 
O Planejamento Estratégico é decisivo para o sucesso organizacional de uma empresa, pois analisa oportuni-
dades e perigos que existam dentro e fora da organização. É um momento de reflexão, discussão e interação. 
Avaliar as oportunidades do mercado, elaborar planos e definir objetivos e metas.

Neste contexto, durante o ano de 2016, todas as metas e objetivos desenhados foram trabalhados e de-
senvolvidos com a contribuição dos colaboradores e gerentes que tiveram participação total e efetiva para o 
cumprimento integral das ações estabelecidas. Uma das nossas principais conquistas foi o lançamento do app 
Uniprime, uma plataforma online que visa otimizar os serviços prestados pelas Cooperativas, garantindo mais 
praticidade e agilidade no dia a dia dos Cooperados. O sucesso desta novidade foi tão grande que, uma se-
mana após o seu lançamento em setembro, mais de 12 mil acessos foram registrados pela nossa equipe. Este 
é mais um reflexo de um trabalho consistente e muito bem aplicado para a realidade dos nossos Cooperados.

Outra novidade será o novo Internet Banking da Uniprime, que está com lançamento previsto para dezem-
bro deste ano. O principal objetivo desta plataforma será automatizar os processos de transações, opera-
ções e cadastros que antes só eram possíveis pessoalmente. Desta forma, a Uniprime buscou soluções para  
oferecer mais flexibilidade e autonomia aos Cooperados, sem deixar o atendimento prime de lado, mas trans-
formando a Cooperativa em um ambiente muito mais digital e moderno.

O Planejamento Estratégico da Uniprime Central 
aconteceu durante os dias 29 de setembro a 1º 
de outubro, no Bourbon Cataratas Convention 
& Spa Resort, em Foz do Iguaçu. O evento con- 
tou com a presença dos gerentes, diretores e 
conselheiros de todo o Sistema Uniprime, resul- 
tando em inúmeras propostas de ações, visan-  
do promover o crescimento sustentável da Coo- 
perativa como um todo. Os participantes pude- 
ram acompanhar palestras e debates inseridos 
no cenário da economia atual, alinhando as suas 
expectativas com o mercado e contribuindo com  
o crescimento do Sistema Uniprime como um todo.

Diretoria da Uniprime Central: Julio Cesar Pires Furtuoso (Superintenden- 
te), Dr. Carlos Puppi Busetti Mori (Diretor Administrativo), Dr. Alex Robert 
Spengler (Diretor Financeiro) e Dr. Alvaro Jabur (Diretor-presidente).

Diretores, gerentes e conselheiros do Sistema Uniprime durante o Planejamento Estratégico da Uniprime Central.

Planejamento Estratégico da Uniprime Central, com a participação 
dos gerentes, diretores e conselheiros de todo o Sistema Uniprime.

A palestra sobre “Cenário Macroeconômico”, com o instrutor Raphael 
Cordeiro, foi realizada no dia 30 de setembro, durante o evento de 
Planejamento Estratégico da Uniprime Central, em Foz do Iguaçu.

Reunião do Conselho Fiscal 
e Conselho de Administração 
realizada durante o Planeja- 
mento Estratégico Uniprime 
Central, em Foz do Iguaçu.

Reunião de gerentes realizada 
no dia 28 de setembro em Foz 
do Iguaçu.

Durante o encontro de planejamento, os integrantes do evento também tiveram a oportunidade 
de participar da festa de confraternização dos 18 anos de fundação da Uniprime Central.

ACONTECEU 
EM SETEMBRO

SAIBA MAIS

Fique por dentro de tudo o que 
aconteceu na Uniprime Central 
e Singulares.

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

Anote em sua agenda toda a 
programação de treinamentos, 
palestras e eventos para o mês 
de outubro. Participe!

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
UNIPRIME CENTRAL - 
2016

SAIBA MAIS

Um novo ciclo da Uniprime 
começa agora. Conheça as 
principais estratégias definidas.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco
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