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

Aconteceu em junho

24º SUESPAR (Simpósio das Unimeds 
do Estado do Paraná)

Durante os dias 9 a 12 de junho aconteceu o 
24º Suespar, no Bourbon Cataratas Conven-
tion & Spa Resort. Segundo Faustino Garcia 
Alferez, vice-presidente da Unimed Paraná e 
um dos responsáveis pelo evento, o Simpó-
sio esteve ainda mais atraente este ano.

Olha a gente aí!

A Uniprime Central participou do evento com 
um stand na feira de negócios. Desta forma, 
tivemos a oportunidade de criar relacionamen-
tos e realizar novos negócios, ofertar e dirigir 
a comunicação a um público altamente quali-
ficado e com poder decisório. Além disso, em 
nosso stand, houve a distribuição de brindes.

Participaram do 24º Suespar: Dr. Carlos Puppi Busetti Mori 
(Diretor Administrativo), Julio Cesar Pires Furtuoso (Superintendente), 
Priscila Fukuda (Secretária Executiva), Isabelle Gumiero (Auxiliar 
Administrativa) e Dr. Alvaro Jabur (Diretor-presidente).

Stand Uniprime no 24º Suespar.

O Dia C materializa a maior rede cooperativista de voluntariado do Brasil. Com mais de 1.250 coope-
rativas envolvidas, 280 mil voluntários e mais de 2,5 milhões de beneficiados, traduz a essência do 
cooperativismo na prática. Um compromisso por um mundo mais justo e igualitário.

O Dia de Cooperar é uma campanha com iniciativa das cooperativas brasileiras em estímulo à reali-
zação de ações voluntárias, diversificadas e simultâneas nos diferentes estados onde a campanha se 
realiza. Este ano, o Dia C acontece a partir do dia 2 de julho, este é o marco inicial para a execução das 
ações definidas pelas cooperativas, que contam com o apoio do Sistema OCB e suas representações 
estaduais para capacitação, divulgação e demais materiais necessários para gerar visibilidade ao proje-
to, divulgá-lo em seu estado e mobilizar a comunidade a participar desta grande corrente do bem.

Dia C - Dia de Cooperar

 
É a nossa vez!
Este ano, a Uniprime Central participará do Dia C com o objetivo de estimular a sustentabilidade ambien-
tal. Nossa campanha terá foco na arrecadação de fraldas geriátricas descartáveis, a serem entregues 
em casas de repouso. Além disso, preocupados com a reciclagem consciente, no dia 30 de julho serão 
distribuídas canecas reutilizáveis para a nossa equipe interna, as quais poderão substituir os copos des-
cartáveis, estimulando à sustentabilidade. Na próxima edição, contamos mais detalhes sobre as ações 
do Dia C na Uniprime Central e nas Singulares. 

Está na hora de reconhecer os seus esforços!
Ao final de cada Dia C, o Sistema OCB realiza um evento de encerramento simultâneo com os demais 
estados participantes, com foco comemorativo e de reconhecimento às ações das Singulares. Como 
forma de enriquecer ainda mais este evento, são ofertados à comunidade atendimentos e serviços vo-
luntários, além de atividades com temas ligados à cultura, educação, responsabilidade socioambiental, 
saúde, esporte e lazer. 

Desta forma, é possível reconhecer o potencial de atuação das cooperativas, cooperados e das equipes 
internas que juntaram esforços em prol das ações de responsabilidade social.

Qual o objetivo? 
O grande desafio é fazer com que 
as iniciativas pontuais virem projetos 
estruturados de transformação social, 
com ações de:

• Saúde 
• Cultura 
• Educação 
• Esporte e lazer 
• Interação 
• Responsabilidade socioambiental

TREINAMENTOS SESCOOP

DATA DESCRIÇÃO PALESTRANTE CIDADE SINGULAR

4 de 
julho

Palestra Inteligência 
Emocional 

para Cooperados e 
Colaboradores

Com a instrutora 
Penélope White, da 

empresa Long Vision
Toledo

Uniprime Pioneira 
do Paraná

5 de 
julho

Palestra Inteligência 
Emocional 

para Cooperados e 
Colaboradores

Com a instrutora 
Penélope White, da 

empresa Long Vision

Marechal 
Cândido Rondon

Uniprime Pioneira 
do Paraná

15, 16, 22 e 23 
de julho

Curso de CPA-20 
para Colaboradores

Com o instrutor 
Rodrigo Bastos

Francisco Beltrão
Uniprime Francisco 

Beltrão

23 
de julho

Curso de Grafoscopia 
para os Colaboradores

Com a instrutora 
Maura Rebello

Londrina Uniprime Central

REUNIÕES 

26 de julho Reunião de Gerentes da Central Presencial | Londrina Uniprime Central

27 de julho Reunião do Conselho Fiscal Videoconferência com os Conselheiros Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

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

FESTA JULINA
Sábado, dia 2 de julho, acontece 
a Festa Julina da Uniprime Central. 
Prepare os trajes típicos e venha fazer 
parte da festa mais caipira da cidade!

ANOTE EM SUA AGENDA! 

Hoje plantamos um marco em nossa história. É com 
satisfação que apresentamos o novo canal de co-
municação entre a Uniprime Central e as Singulares: 
é o Central In Foco. Um boletim online que vem 
para reforçar e consolidar o processo de integração 
que viemos construindo ao longo da história Unipri-
me. Nele, você encontrará as principais ações de-
senvolvidas no mês, agenda de cursos e eventos, 
ideias, além de notícias do nosso meio que possam 
contribuir para o crescimento da nossa Cooperativa 
como um todo.

Nosso boletim Central In Foco estará sempre disponí-
vel no site da Uniprime Central (uniprimecentral.com.br), 
mas também será enviado mensalmente para a sua cai-
xa de e-mail. Preparamos um espaço especial para 
que você e sua Singular ampliem seu relacionamento 
com as demais Singulares do sistema, estimulando 
uma aproximação cada vez maior. E nada melhor do 

Convite à participação
que encorajar todos que fazem parte do nosso time 
a cumprir uma das principais missões da Cooperati-
va: cooperar. Por isso, você está convidado a contri-
buir com o conteúdo deste boletim, compartilhando 
materiais que possam engrandecer ainda mais este 
instrumento de informação destinado a quem mais 
importa: você.

 

Sejam muito 
bem-vindos 
e boa leitura! 

Julio Cesar Pires Furtuoso 
Superintendente Executivo 

na Uniprime Central.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco
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DIA C
DIA DE COOPERAR

AGENDA DE 
EVENTOS

ACONTECEU 
EM JUNHO

SAIBA MAIS SAIBA MAIS SAIBA MAIS

A maior rede cooperativista 
de voluntariado do Brasil 
traduz a essência do 
cooperativismo na prática. 
#VemCooperar

Anote na agenda toda a 
programação de treinamentos, 
palestras e eventos para o mês 
de julho e participe!

Fique por dentro de tudo 
o que aconteceu nas 
Singulares Uniprime de 
todo o Brasil.

Em março deste ano, o Banco Central disponibilizou a resolução relativa à gestão de documentos digita-
lizados, a qual estabelece procedimentos para a produção das operações e transações realizadas pelas 
instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas.

Acesse o link e confira a resolução na íntegra: 
http://goo.gl/w1rrkh

Transparência e compromisso com os nossos Cooperados:
Conheça a nova resolução do Banco Central

www.uniprimecentral.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
R. Senador Souza Naves, 1283 | sala 101 | Centro | Londrina.PR | 86010-160

VOLTAR AO TOPO

Fique por dentro de alguns dos projetos em 
desenvolvimento da Uniprime Central e suas 
Singulares. Acompanhe o andamento destes 
e de outros projetos nas próximas edições do 
Central In Foco.

Projetos em desenvolvimento

• Mobile banking
• Internet banking
• Cobrança
• BC Correio
• Bacen Jud
• Data Center
• Cartão Débito/Crédito (BANCOOB)

No dia 24 de junho, aconteceu a Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central, no Hotel 
Pestana, em Curitiba. Neste momento, os membros do Conselho decidiram alterar o período do Plane-
jamento Estratégico da Uniprime Central para os dias 29, 30 de setembro e 01 de outubro.

Nos dias 1 e 2 de junho, o Sescoop promoveu um fórum de comunicação para convidados e funcionários 
do setor de marketing e comunicação, nas instalações da Cooperativa Agroindustrial Lar. Entre os partici-
pantes, Gustavo Gomes de Almeida, da Uniprime Norte do Paraná, e Renan Augusto Gomes da Silva, da 
Uniprime Pioneira do Paraná.

No dia 25 de junho, os Colaboradores da Uniprime Oeste do Paraná, em Cascavel, participaram do 
curso de Grafoscopia, ministrado pelo instrutor Hildebrando Magno Rebello Filho.

A Uniprime Central recebeu o auditor Cícero Dias 
Teixeira, da Audiconsult, no período de 14 a 17 de 
junho. 

Cícero Dias Teixeira, auditor da Audiconsult, e Géssica Benício 
Felipe, contadora da Uniprime Central.

Também no dia 25 de junho, os Colaboradores da 
Uniprime Pioneira do Paraná, em Toledo, parti-
ciparam da continuação do curso de Capacitação 
Corporativa, com a instrutora Ana Canon.

Ana Canon junto aos Colaboradores da Uniprime Pioneira 
do Paraná, em Toledo.

No dia 25 de junho, aconteceu a posse do novo 
Conselho Fiscal da Uniprime Central, no Hotel 
Blue Tree, em Londrina. O novo Conselho terá o 
mandato até a AGO/2018.

Dr. Luiz Eduardo Tenório de Siqueira, Sr. Julio Cesar Pires Furtuoso, 
Dr. Eduardo José Dias Dutra, Dr. Sergio Luiz Wolker, Dr. Luiz Alberto 
da Silva Jardim, Dr. Adelmo José Clasen, Dr. Gilmar Alves do 
Nascimento e Dr. Alvaro Jabur.

No dia 17 de junho, na Uniprime Norte do Paraná, em Londrina, e no dia 20 de junho, na Uniprime 
do Iguaçu, em Pato Branco, os Colaboradores e Cooperados tiveram a Palestra sobre Investimentos, 
com o instrutor Raphael Cordeiro. 

Raphael Cordeiro junto aos Colaboradores e Cooperados da Uniprime 
Norte do Paraná, em Londrina.

Raphael Cordeiro junto aos Colaboradores e Cooperados da Uniprime 
Iguaçu, em Pato Branco.

No período entre 20 a 24 de junho, aconteceu o Programa de Desenvolvimento de Presidentes, no Hotel 
Pestana, em Curitiba. Promovido pelo Sistema Ocepar, em parceria com o Sebrae/PR, o programa teve 
como objetivo central a capacitação dos participantes de forma a pensarem de forma inovadora, esti-
mulando o autoconhecimento e as habilidades necessárias para se tornarem líderes contemporâneos e 
influenciadores. 

O Programa contou com a participação do superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile, e, também, 
diretores da Organização das Cooperativas Brasileiras. Além da participação de representantes da uni-
versidade americana de Babson. Os principais temas abordados foram “Crescimento da Liderança e 
de Negócios” e “Liderança – Projeto e Ação”.

As avaliações do evento foram positivas, apontando como ponto alto a qualidade e a apresentação do 
conteúdo transmitido pelos representantes americanos. Para o superintendente do Sistema OCB, Re-
nato Nobile, o nível de conhecimento e a didática dos representantes da Babson foram imprescindíveis 
para o sucesso do curso. 

“Os dois professores americanos trouxeram tanto o conhecimento quanto sua aplicação prática. Não 
tenho dúvida de que todo o grupo está mais motivado e confiante em disseminar esse conjunto de in-
formações com os demais cooperados”, avalia Nobile.

Contamos, também, com a participação do Dr. 
Aramis Karam de Araujo, Diretor-presidente da 
Uniprime Francisco Beltrão, Dra. Maryam Olympia 
Yasbick Spricido, Diretora Administrativa da Uni-
prime Oeste do Paraná (Cascavel) e Dr. Valdomi-
ro Vendramini, Diretor Administrativo da Uniprime 
Pioneira do Paraná (Toledo).

Durante os dias 20 a 24 de junho, o instrutor da Bauer Auditores Independentes, Eduardo Alves da Cruz, 
ministrou o curso de contabilidade, na Uniprime Central, em Londrina.

No dia 20 de junho, aconteceu a Reunião de Gerentes das Singulares, na Uniprime Campos Gerais, 
em Ponta Grossa.


