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VOLTAR AO TOPO

Aconteceu em outubro
Cumprindo parte da visão, missão e valores, durante 
o mês de outubro, a Uniprime do Iguaçu esteve en- 
gajada em eventos sociais para divulgação do  
Outubro Rosa e também ofereceu palestras para  
seus Cooperados.

No dia 30, para encerrar as ações do Outubro Rosa, 
foi realizada a segunda edição da Corrida das Divas, 
na cidade de Guarapuava. A Uniprime do Iguaçu  
foi patrocinadora oficial do evento e esteve repre- 
sentada por seus colaboradores, que participaram  
ativamente da corrida. Houve também distribuição  
de squeezes e outros brindes com a marca da Coo- 
perativa, nos kits de inscrição.

Além da corrida, houve a troca de cartas de mu-
lheres com câncer e vários depoimentos. A premia- 
ção foi realizada pela Gerente do PAC Guarapuava, 
Lislaine Maria Pizzi, que avaliou a participação 
da Cooperativa de forma positiva, visto o apoio  
e adesão maciça da comunidade ao evento.

Ao longo do Outubro Rosa, a Uniprime do Iguaçu esteve engajada  
em eventos como a Corrida das Divas.

Uniprime Oeste do Paraná ganha Brandbook

Marcando um novo momento na institui- 
ção, a Uniprime Oeste do Paraná recebeu  
um Brandbook oficial, produzido pela VS  
Comunicação. O uso deste material pode  
ser feito por toda a equipe, motivando todos 
a trabalhar no mesmo espírito, promo- 
vendo assim o alinhamento da essência  
dos princípios Uniprime. 

O Brandbook explica, por exemplo, como 
os elementos gráficos e a tipografia-padrão 
Uniprime reforçam aspectos importantes 
como a missão, visão e valores da Coo- 
perativa. A entrega aconteceu no último 
dia 21 e foi feita em mãos para o Diretor- 
Presidente, Dr. Hirofumi Uyeda, e Diretora  
Administrativa, Dra. Maryam Olypia Yasbick 
Spricido, pela Diretora da VS, Priscila  
Sarturi Silveira.

Na foto, Priscila Sarturi, da VS Comunicação, entrega o 
Brandbook em mãos para a diretoria da Uniprime Oeste  
do Paraná.

Campanha de Natal
Nossa campanha Adote Uma Cartinha de Natal está a todo vapor! Nossa árvore já está quase lotada de 
presentes! Escolhemos uma cartinha dos Correios para cada um de nossos colaboradores, e vamos con-
templar as crianças com os presentes que elas escolheram. Na próxima edição, publicaremos as fotos da 
entrega de presentes. Aguardem!

Aconteceu em novembro

Curso de Grafoscopia e Documentoscopia
É inegável que, atualmente, grande parte dos processos corporativos possam ser realizados de modo to-
talmente digital, fazendo uso de computadores e aparelhos celulares, com acesso à internet. Entretanto, os  
documentos físicos seguem sendo peças fundamentais da organização dos serviços financeiros, principal- 
mente quando necessitam de assinaturas e autenticações, como no caso de contratos, boletos e cheques.

Prezando por esse aspecto, no último dia 19, a Uniprime Pioneira do Paraná realizou também o Curso de  
Grafoscopia e Documentoscopia, conduzido por Rita Amabile Gallego dos Santos e Marcos Vinicius dos  
Santos, instrutores do Sescoop.

O evento contou com a presença de diversos colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná e destacou  
temas teóricos e questões práticas, como Conceito e Áreas de Atuação da Documentoscopia, Elementos  
de Segurança em Documentos, Elementos de Segurança e Fraudes em Cheques, Boletos, Conceito e  
Objetivo da Grafoscopia, Evolução, Princípios e Lei do Grafismo, O Grama e A Forma, O Inconsciente no  
Comando da Escrita e Elementos do Gesto Gráfico.

Grafoscopia e Documentoscopia: Colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná aprenderam conceitos e práticas acerca de análise documental.

Planejamento Estratégico 
No último dia 16 de novembro foi realizado o  
Planejamento Estratégico da Uniprime Centro- 
Oeste do Brasil, que contou com a ilustre pre- 
sença do Consultor Financeiro Edgar de Souza  
Mendes.

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

Uniprime Centro-Oeste do Brasil também  
promoveu curso na área
A importância de se ter conhecimentos na área da 
Grafoscopia também foi tema de curso oferecido pela 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil, localizada em Cam-
po Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Reali-
zado no dia 26 de novembro, o Curso de Grafoscopia 
e Prevenção a Fraudes foi ministrado pela instrutora 
Maura Milliati Rebello, e contou com a participação 
dos colaboradores da Cooperativa.

Colaboradores da Uniprime Centro-Oeste do Brasil também participaram 
de curso sobre a importância da Grafoscopia.

Uniprime Central também recebe visita de auditor
Dos dias 21 a 25 de novembro, a Uniprime Central 
também passou por auditoria realizada por Levi 
Vanoni, da Audiconsult.

Reunião de Colaboradores da Uniprime Central 
No último dia 30, colaboradores e gerentes da  
Uniprime Central se reuniram para discutir sobre a 
organização da confraternização de final de ano da 
Cooperativa, e também a respeito de como serão  
os fechamentos do ano de 2016.

Confraternização e fechamentos do ano foram a pauta da reunião.

Programa de Certificação de Conselheiros
No último dia 12 de novembro, no Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da PUCPR - Câmpus 
Toledo, ocorreu o II Módulo do Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos.

Promovido pela Uniprime Pioneira do Paraná, em parceria com o Sescoop/PR, os temas abordados ao 
longo dessa edição do programa foram Doutrina Cooperativista, Ordenamento Jurídico, Lei 5.764/71  
e Lei 12.226/06. Ministrado por instrutores da Funpar (Fundação da Universidade Federal do Paraná),  
o programa teve como público Diretores e Conselheiros da Uniprime Pioneira do Paraná.

Programa de Certificação contou com ampla participação de Diretores e Conselheiros da Uniprime Pioneira do Paraná.

Colaboradores da Uniprime Central participaram do Curso de Coaching.
Rosilene Squarsa Silverio, Gerente Administrativa da Uniprime Norte do 
Paraná, também participou do curso.

Curso de Coaching
Entre os dias 9 e 11 de novembro, foi realizado em Maringá o terceiro e último módulo do Curso de 
Coaching. As aulas foram ministradas pela Mestra em Gestão da Qualidade e Executive Coach, Magda  
Rodrigues de Paula.

O curso foi fornecido pelo sistema Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) com  
o objetivo de despertar as habilidades de liderança de colaboradores de Cooperativas de toda a região.

Entre os participantes, estavam os membros da equipe da Uniprime Central, Anderson Aparecido 
Martins (Analista de Departamento Júnior) e Adão Guimarães Santos Junior (Gerente de Auditoria).  
Também participou do módulo, a Gerente Administrativa Rosilene Squarsa Silverio, da Uniprime Norte  
do Paraná.

Uniprime Francisco Beltrão recebe auditoria
Entre os dias 7 e 10 de novembro, a Uniprime  
Francisco Beltrão recebeu a presença do Auditor 
João Roberto, da Uniprime Central. Na foto, Cleomir  
Kuhnen (Gerente da unidade), Juceli Hoesel, Janaina 
Griziela, Rita Elizabeth (setor Caixa), Carla Salmoria 
e Simone Salete Gonçalves (Assistentes Adminis-
trativas) e Viviane da Silva Freislebem (Analista Fi- 
nanceira e Administrativa).

Uniprime do Iguaçu promove Curso de CF e CA
Localizada no município de Pato Branco, a Uniprime do Iguaçu promoveu, nos dias 11 e 12 de novembro, 
o Curso de CF e CA - Conselho Fiscal e Conselho de Administração. As aulas foram ministradas pelo 
instrutor José Assunção, que atua como Professor no ISAE/FGV (Instituto Superior de Administração  
e Economia do Mercosul).

Voltado ao aprimoramento da formação de conselheiros e diretores, o conteúdo programático do  
curso abordou tópicos como a Origem da Governança Corporativa e Separação da Propriedade e da  
Gestão, os Conflitos de Agência e o Relacionamento de Partes Interessadas, a Governança na LC 130/2009  
e na Resolução 4434/2015, entre outros.

Participantes do curso, voltado à formação de conselheiros e diretores.

A Diretoria da Ocepar e o Diretor-Presidente da Uniprime Central,  
Dr. Alvaro Jabur, participaram da vigésima reunião ordinária da entidade. 

Diretoria da Ocepar realiza vigésima reunião 
ordinária em São Paulo
Onze diretores da Ocepar, que estiveram em São 
Paulo participando do HSM Expo, realizaram na noite 
do dia 7 de novembro a vigésima reunião ordinária 
da diretoria da entidade, gestão 2015/2019. O pre-
sidente José Roberto Ricken não pôde comparecer, 
e o encontro foi coordenado pelo Secretário da Dire-
toria, Luiz Lourenço, com apoio dos superintenden- 
tes da Ocepar e da Fecoopar, Robson Mafioletti e 
Nelson Costa, respectivamente. Entre os partici-
pantes da reunião estava o Diretor-Presidente da  
Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur.

Uniprime Centro-Oeste do Brasil visita a Central 
No dia 10, recebemos a visita dos membros da  
Uniprime Centro-Oeste do Brasil, Dr. Ricardo  
Bomussa (Presidente do Conselho de Administra- 
ção), Sr. Marco Brandão (Diretor Administrativo), Sr. 
Marco Mazzaro (Diretor Financeiro) e Sr. Alexandre 
Oliveira de Albuquerque (Desenvolvedor de Softwares).
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REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

14 de dezembro Reunião do Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Fórum Financeiro e Mercado

Fórum Financeiro e Mercado destaca a questão macroeconômica

Diante das transformações que os cenários econômico e político têm sofrido no Brasil e ao redor do planeta,  
as tendências da economia nacional e mundial vêm sendo discutidas de maneira recorrente por especialistas 
de toda parte. Promovido pelo Sistema Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), o Fórum Financeiro 
e Mercado abordou como temas principais a macroeconomia e as perspectivas do mercado de commodities.

Realizado no último dia 11 de novembro, no auditório da entidade, situado em Curitiba, o evento reuniu 
cerca de 90 participantes, entre dirigentes e profissionais das áreas financeira, comercial e operacional de  
Cooperativas paranaenses. Dentre eles, marcaram presença Jaime Raul de Oliveira, Gerente Financeiro,  
e José Marcos Siani, Analista de Compensação Sênior, ambos colaboradores da Uniprime Central.

Os participantes foram recebidos com as boas-vindas do Diretor da Ocepar e Presidente da Coo- 
perativa Bom Jesus, Luis Roberto Baggio, que destacou a importância das Cooperativas se 
manterem a par do que acontece em nosso país e no mundo. “O mercado está cada vez mais 
acirrado, portanto, a busca por informações é essencial”, salientou Baggio. 

Outros destaques do Fórum foram a face humana  
da macroeconomia, levando em consideração os  
efeitos da recessão para a população, e as proje- 
ções de alta de preços no mercado interno.

Na foto, Luis Roberto Baggio fala aos participantes do fórum.

HSM Expo Management: O evento de gestão empresarial 
que reuniu 250 lideranças cooperativistas do Paraná
A HSM Educação Executiva, instituição que desde sua fundação acompanha os cenários de vanguarda 
em gestão de liderança de negócios, realizou em São Paulo o maior evento empresarial da América Latina:  
o HSM Expo Management.

Realizado entre os dias 7 e 9 de novembro, no Transamérica Expo Center, teve como principal objetivo pro-
mover um encontro no qual grandes pensadores pudessem trocar conhecimentos e experiências, e ainda  
contar com a participação de cerca de 5 mil inscritos. Dentre eles, 800 lideranças de Cooperativas de todo o 
Brasil marcaram presença, sendo 250 do Paraná.

Representando a Uniprime Central, estiveram presentes: Dr. Alvaro Jabur (Diretor-Presidente), Dr. Alex  
Robert Spengler (Diretor Financeiro), Dr. Carlos Puppi Busetti Mori (Diretor Administrativo), Dr. Gilmar Alves do  
Nascimento (Conselheiro Fiscal) e Sr. Sergio Luiz Wolker (Conselheiro Fiscal). Contamos também com a  
presença dos Presidentes das Singulares: Dr. Augusto Francesco Carlo Garofani (Uniprime Campos Gerais),  
Dr. César Augusto Macedo de Souza (Uniprime do Iguaçu), Dr. Aramis Karam de Araujo (Uniprime Francisco  
Beltrão), Dr. Hirofumi Uyeda (Uniprime Oeste do Paraná) e Dr. Orley Alvaro Campagnolo (Uniprime Pioneira  
do Paraná).

Ao longo dos três dias de HSM, foram discutidos assuntos relevantes a respeito de diversas áreas como  
gestão de pessoas, gestão de clientes, marketing, tecnologia, inovação, estratégia e sustentabilidade.

Dentre os pensadores que se destacaram durante o evento, o ícone em gestão pós-moderna Tom Peters  
reafirmou, de maneira simpática, que o líder precisa saber ouvir e abrir espaço para que os demais possam 
atuar, tendo sempre uma cultura de gentileza e estando ciente de que investir em treinamentos não é um  
gasto, mas sim um investimento. Ele também deixou uma mensagem positiva, afirmando que as virtudes do  
ser humano não podem ser roubadas, independente do cenário político-econômico de um país. Ricardo  
Amorim também apresentou projeções e números animadores, com relação à economia do nosso país.

Já Eric Boullier, técnico da McLaren, salientou que ter parcerias e foco em resolução de problemas e inovação  
é a chave para vencer desafios, enquanto o cineasta hollywoodiano Oliver Stone falou sobre romper as  
barreiras da criação e inovação por trás das câmeras.

Cooperativistas de todo o Paraná participaram em peso do HSM  
Expo Management, maior evento sobre gestão empresarial da  
América Latina.

A iniciativa do Sistema Ocepar em reunir uma de-
legação, na qual tantas lideranças do setor pu-
dessem participar do HSM Expo, foi elogiada por 
Cooperativistas paranaenses, pois todos avalia- 
ram esta oportunidade como única para reciclar  
seus conhecimentos e saber das novidades no mun- 
do corporativo. O Presidente da Federação das  
Unimeds do Paraná, Paulo Roberto Faria, ressaltou  
que a Ocepar – por intermédio do Sescoop – via- 
bilizou a inscrição de cerca de 100 presidentes de  
Cooperativas singulres e, como aproximadamente  
20% dos participantes do HSM eram de Coopera- 
tivas brasileiras, a tendência é que, em 2017,  
o evento foque ainda mais em assuntos relacio- 
nados ao Cooperativismo.

ACONTECEU  
EM NOVEMBRO

SAIBA MAIS

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

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

Anote em sua agenda e  
participe da programação  
de treinamentos, palestras  
e eventos do último mês do ano. 

HSM REÚNE LÍDERES 
DE COOPERATIVAS

SAIBA MAIS

Grande encontro sobre gestão 
empresarial discutiu conceitos 
inovadores sobre pessoas e 
Cooperativismo.
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