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VOLTAR AO TOPO

Circular BACEN 
Banco Central - Circular nº 3.790, de 5/5/2016

Esta Circular estabelece procedimentos a serem observados no processo de credenciamento de Entidade de 
Auditoria Cooperativa (EAC) e de empresa de auditoria independente para a realização de auditoria cooperativa 
em cooperativas singulares de crédito, cooperativas centrais de crédito e confederações de centrais de crédito, 
de que trata a Resolução nº 4.454, de 17 de dezembro de 2015.

Para ter acesso as informações completas, clique aqui: https://goo.gl/Mmu1se

A Uniprime Pioneira do Paraná recebeu em sua sede, no dia 28 de julho, a ilustre visita do reitor da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), o professor Dr. Zaki Akel Sobrinho. O professor foi recebido pelo diretor-presidente, 
Dr. Orley Campagnolo, e o diretor financeiro Dr. Hiroshi Nishitani. 

Uniprime Pioneira do Paraná 
discute parceria com reitor da UFPR

Na oportunidade, foram discutidos os projetos para 
os cursos de Medicina, em Toledo, e de Medicina 
Veterinária, em Palotina, visando aproximar a Uni-
prime do público universitário que realiza graduação 
na área de saúde. Além disso, o reitor apresentou 
um treinamento para a formação de conselheiros, 
modelo que atende a necessidade da Cooperativa 
e será viabilizado via Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Cooperativismo (Sescoop).

Féliz Luiz Fornari, Dr. Hiroshi Nishitani (diretor financeiro), professor  
Dr. Zaki Akel Sobrinho, Dr. Orley Alvaro Campagnolo (diretor-presidente)  
e Viviane Sotoriva Cappellesso. 

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

Aconteceu em julho

Reunião de Gerentes da Central
A Reunião de Gerentes da Uniprime Central, que 
aconteceu no dia 28 de julho, em Londrina, contou 
com a participação de Julio Cesar Pires Furtuoso,  
Superintendente Executivo na Uniprime Central. 

Curso de Grafoscopia na Central
Sábado, 23 de julho, foi realizado o curso de Gra-
foscopia – com a instrutora Maura Rebello – para 
os colaboradores da Uniprime Central, em  
Londrina. 

A instrutora Maura Rebello com os colaboradores da Uniprime Central, 
em Londrina.

Bolão Copa América 
O bolão para a Copa América teve muitas apostas e a disputa foi acirrada, mas, afinal de contas, quem levou 
a melhor? Confira o resultado de um dos eventos mais divertidos da Uniprime:

1º lugar - Julio Cesar Pires Furtuoso Filho
2º lugar - Jairo Kennedy de Souza 
3º lugar - João Roberto da Silva

Já fez a sua aposta para o nosso bolão 
do Campeonato Brasileiro?
Não fique de fora e seja o próximo ganhador! 
Boa sorte!

Julio Cesar Pires Furtuoso Filho (1º lugar), Jairo Kennedy de Souza  
(2º lugar) e João Roberto da Silva (3º lugar).

Curso CPA-20 
Os colaboradores da Uniprime Francisco Beltrão, participaram do curso preparatório CPA-20, ministrado 
pelo instrutor Rodrigo Bastos, no auditório da Unimed, durante os dias 15, 16, 22 e 23 de julho.

O conteúdo do curso envolvia temas como: Princípios Básicos de Economia, Finanças e Estatística; Fundos de 
Investimento; Demais Produtos de Investimento; Tributação; Órgãos de regulação, autorregulação, fiscalização 
e participantes do mercado; Compliance legal, ética e análise do perfil do investidor.

Colaboradores da Uniprime Francisco Beltrão.

Encontro de Agentes 
O Encontro de Agentes deste ano aconteceu no Hotel 
Viale, em Foz do Iguaçu, durante os dias 14 e 15 de 
julho. O principal tema em debate no evento foi a ofi-
cina de trabalho PRC 100 - Paraná Cooperativo 100.

Com o tema “Desenvolvimento de Autogestão   
e Desenvolvimento Humano”, os agentes das 
Cooperativas tiveram a oportunidade de par-
ticipar de palestras com convidados como  
Robson Gonçalves, professor do ISAE/FGV, que 
abordou o tema: “Cenários Econômicos e Pers-
pectivas” e Paulo Storani, ex-capitão do BOPE, 
com o tema: “Construindo uma Equipe de Elite”.  Alexsander Pelozo (agente DA) e Isabelle Cristina (agente DH).

Também tivemos reuniões com analistas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  
(SESCOOP), sobre replanejamento e assuntos de cursos e treinamentos. Além da participação da  
Uniprime Central, representada por Alexsander Pelozo (agente DA) e Isabelle Cristina (agente DH).

Uniprime Centro-Oeste do Brasil
A Gerente do PAC Três Lagoas, Nádia Aparecida  
Pereira Gusmão, recebeu o auditor Jony Tanaca, no 
dia 27 de julho.

Nádia Aparecida Pereira Gusmão (gerente do PAC Três Lagoas).

Auditoria Uniprime Oeste Paulista
A auditoria realizada na Uniprime Oeste Paulista 
aconteceu entre os dias 18 e 22 de julho. Na 
oportunidade, a Singular recebeu o auditor João  
Roberto da Silva. 

João Roberto da Silva (auditor) e Giovani Casarino (gerente  
da Uniprime Oeste Paulista).

Auditoria Uniprime Oeste do Paraná
Na vez da Uniprime Oeste do Paraná, o PAC Itaipu, 
recebeu o auditor Jony Tanaca no dia 14 de julho.

Nádia Vitória (gerente) e Jony Tanaca (auditor).

Auditoria Uniprime Iguaçu 
Nos dias 12 e 13 de julho, a Uniprime Iguaçu rece-
beu o auditor Jony Tanaca para a auditoria das áreas.

Rodrigo Adriano Zatta (gerente regional), Jony Tanaca (auditor) e 
Alcilene Viecilli (gerente).

Reunião da Diretoria da Ocepar com lideranças e o ministro Blairo Maggi.

Encontro com o ministro Blairo Maggi, prestigiado por autoridades.

Reunião da diretoria da Ocepar
No dia 08 de julho, pela manhã, o ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participou 
da reunião da diretoria da Ocepar, na sede da entidade, 
em Curitiba. Esta é a primeira vez que o ministro visita 
oficialmente o Paraná, desde que assumiu o cargo, em 
maio. Na oportunidade, foi encaminhado a Blairo Maggi 
um documento com 10 propostas dos paranaenses re-
lacionadas a várias questões, como seguro rural, taxas 
de juros de longo prazo, sanidade, comércio internacio-
nal, entre outros itens. O evento foi realizado por meio 
de parceria entre o Sistema Ocepar, Federação da Agri-
cultura do Estado do Paraná (Faep), Instituto Emater e 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). A reunião da 
diretoria da Ocepar com o ministro foi acompanhada 
pelo Superintendente do Sistema OCB, Renato Nobi-
le, pelos presidentes da Faep, Ágide Meneguette, da 
Fecomércio, Darci Piana, do Instituto Emater, Rubens 
Niederheitmann, e do Iapar, Florindo Dalberto. Estavam 
ainda presentes o secretário estadual da Agricultura, 
Norberto Ortigara, o secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Neri Geller, os presidentes das 
cooperativas Lar, Irineo da Costa Rodrigues, Agrária, 
Jorge Karl, e o gerente da Credicoamo, Dilmar Peri, 
além do presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur.

No período da tarde, houve um encontro com o ministro prestigiado por autoridades e grande público somando 
cerca de 200 pessoas. Além de lideranças cooperativistas e representantes de várias entidades ligadas ao agro-
negócio paranaense, estiveram presentes autoridades, como o governador Beto Richa, o secretário da Agricul-
tura, Norberto Ortigara e o deputado federal Sérgio Souza, integrante da Frente Parlamentar do Cooperativismo  
(Frencoop). Novamente, contamos com a importante presença do presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur.

Auditoria Uniprime Dourados
A auditoria integrada da Uniprime Dourados foi rea-
lizada entre os dias 4 e 8 de julho. Os colaborado-
res receberam Julio Cesar Pires Furtuoso, Superin-
tendente na Uniprime Central, e os auditores Adão  
Guimarães Santos Junior, João Roberto da Silva  
e Jony Tanaca.

Adão Guimarães Santos Junior (auditor), Julio Cesar Pires Furtuoso 
(Superintendente na Uniprime Central) e João Roberto da Silva 
(auditor).

Palestra de Inteligência Emocional
Os colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná participaram da palestra “Inteligência Emocional”, com 
a instrutora Penelope White. O evento aconteceu nos dias 4 de julho, em Toledo, e 5 de julho, em Marechal  
Cândido Rondon. Confira!

5 de julho, palestra Inteligência Emocional, em Marechal Cândido Rondon.4 de julho, palestra Inteligência Emocional, em Toledo.

Festa Julina 
No dia 2 de julho aconteceu a tão esperada Festa Julina da Uniprime Central, para os colaboradores e seus 
familiares. Teve muita diversão com bingo e brincadeiras para a criançada, como pescaria e argolas, traje  
a caráter, comida boa e um pessoal muito animado! Confira as fotos da organização caprichada do evento:

Colaboradores da Uniprime Central.Mesa de comidas típicas.

DIA C: Confira o resultado das ações realizadas pela Central

Dia C: Toledo – Uniprime Pioneira do Paraná 

Como idealizadores do Dia de Cooperar, a Unipri-
me Pioneira do Paraná conta com orgulho como 
foram as atividades que aconteceram no dia 2 de 
julho, em Toledo. 

“Oferecemos uma programação diferenciada à 
população, os voluntários se reuniram no Par-
que Ecológico Diva Paim Barth para realizar ati-
vidades lúdicas e de recreação para a criançada, 
como pintura facial, brincadeiras de massinha, 
jogos educativos e contação de histórias. Além 
de avaliações de saúde para adultos e idosos e 
apresentações culturais.”

Durante o evento, foram arrecadados alimentos 
não perecíveis e cobertores em troca de mudas 
de árvores nativas. Também foram distribuídos 
balões e brindes personalizados da Cooperativa.

Colaboradores da Uniprime Central participando do Dia C.

Prosure, suplemento alimentar indicado para tratamento oncológico 
e/ou para pacientes com necessidade de recuperação do estado 
nutricional. 

Colaboradores da Uniprime Central junto às doações.

Caneca reutilizável Uniprime, para colaboradores. “Pequenos 
gestos fazem um mundo sustentável”.

O Dia do Cooperativismo deste ano, que foi rea-
lizado no último sábado, 30 de julho, pela Uni-
prime Central, em Londrina, contou com uma 
campanha de arrecadação de suprimentos bási-
cos a serem entregues em casas de repouso. A 
ação foi um sucesso e gerou resultados além das 
expectativas, no total foram arrecadados 80 pa-
cotes de fraldas geriátricas, além da doação do 
suplemento alimentar, Prosure, indicado para tra-
tamento oncológico e/ou para pacientes com ne-
cessidade de recuperação do estado nutricional. 
A instituição que receberá as doações será o Lar 
dos Vovôs e Vovozinhas, localizada na cidade de 
Londrina, no Paraná. Além disso, a equipe inter-
na da Uniprime Central recebeu copos reutilizá-
veis, que substituirão os copos descartáveis uti-
lizados habitualmente. Os colaboradores tiveram 
uma ótima aceitação, visando a sustentabilidade 
do planeta e colaborando para o desenvolvimen-
to de uma sociedade mais consciente.

“Quando falamos de meio ambiente, também é 
preciso fazer as contas: aqui na Central somos 
em 30 colaboradores que, em média, utilizam 4 
copos descartáveis cada, por dia. Em um ano 
serão aproximadamente 31.000 unidades de 
copos descartáveis desprezados no meio am-
biente, que não são biodegradáveis e demo-
ram em média 200 anos para se decompor.”   
Alexsander Pelozo, colaborador da Uniprime 
Central.

Em sua 42º edição, o maior evento de Gestão de Pessoas da América Latina, o Congresso Nacional so-
bre Gestão de Pessoas (CONARH), acontece entre os dias 15 e 18 de agosto, em São Paulo, e trará o tema 
“Gestão que inspira pessoas que conquistam...”, apresentado por especialistas de renome no Brasil e no exterior. 

No congresso, haverão palestras, talk shows e painéis, onde serão analisados os principais cenários e ten-
dências em capital humano, assim como abordadas reflexões sobre os temas mais atuais em gestão  
de pessoas.

A grande novidade deste ano é o Espaço Corners. Pela primeira vez, o congresso apresentará quatro palestras 
simultaneamente no mesmo auditório, sem divisórias ou isolamento acústico. Nas extremidades do auditório, 
serão montados quatro palcos e, em cada um deles, um palestrante falará ao público. Com fones de ouvido, o 
congressista poderá migrar de uma palestra para outra, alternando a audiência conforme seu interesse e, assim, 
aproveitando melhor sua participação no evento.

Não perca a chance de participar do maior evento de Gestão de Pessoas da América Latina e en-
riquecer o seu repertório profissional. Caso tenha interesse, saiba mais detalhes da programação no site: 
http://www.conarh.com.br

42º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas

TREINAMENTOS SESCOOP

DATA DESCRIÇÃO PALESTRANTE CIDADE SINGULAR

12, 13, 19 e 20 
de agosto

Curso de Controles 
Internos, para Colaboradores

Com o instrutor 
Lincoln Carrenho

Cascavel
Uniprime Oeste 

do Paraná

16 de agosto
Palestra “Gestão de 
Investimentos”, para 

Cooperados e Colaboradores

Com o instrutor 
 Raphael Cordeiro

Paranavaí
Uniprime Norte 

do Paraná

17 de agosto
Palestra “Gestão de 
Investimentos”, para 

Cooperados e Colaboradores

Com o instrutor 
Raphael Cordeiro

Campo Mourão
Uniprime Norte 

do Paraná

23 de agosto
Palestra “Inteligência 

Emocional”, para 
Cooperados e Colaboradores

Com a instrutora 
Penelope White, da 

empresa Long Vision
Guaíra

Uniprime Pioneira 
do Paraná

24 de agosto
Palestra “Inteligência 

Emocional”, para 
Cooperados e Colaboradores

Com a instrutora 
Penelope White, da 

empresa Long Vision
Santa Helena

Uniprime Pioneira 
do Paraná

25 de agosto
Palestra “Inteligência 

Emocional”, para 
Cooperados e Colaboradores

Com a instrutora 
Penelope White, da 

empresa Long Vision
Medianeira

Uniprime Pioneira 
do Paraná

26 de agosto
Palestra “Inteligência 

Emocional”, para 
Cooperados e Colaboradores

Com a instrutora 
Penelope White, da 

empresa Long Vision

Assis 
Chateaubriand

Uniprime Pioneira 
do Paraná

27 de agosto
Curso de Grafoscopia, 
para os Colaboradores

Com o instrutor 
Hildebrando Magno 

Rebello Filho
Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

12 de agosto
Reunião de Gerentes das 

Singulares
Presencial | Dourados Sistema Uniprime

26 de agosto
Reunião do Conselho  

de Administração
Presencial | Curitiba Uniprime Central

27 de agosto Reunião do Conselho Fiscal Presencial | Londrina Uniprime Central

30 de agosto
Reunião de Gerentes da 

Central
Presencial | Londrina Uniprime Central

Poderão ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

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

Durante os dias 4, 5 e 6 de agosto acontecerá o 
curso de Coaching, oferecido pelo Sescoop-PR, 
no Sicoob Central, em Maringá. O curso será 
apresentado em 3 módulos e proporcionará 
a formação para a prática do Coaching, além 
de promover o desenvolvimento profissional 
e pessoal dos envolvidos. Não perca!

ANOTE EM SUA AGENDA! 

A extensão da sua Cooperativa acaba de ganhar corpo e forma. Conheça o novo canal de comunicação entre 
você e seus Cooperados. 

A Uniprime acaba de lançar o seu novo aplicativo: o Uniprime Mobile Banking. Uma novidade que vem para 
acompanhar a constante evolução do mercado financeiro, oferecendo mais praticidade e conforto aos nossos 
Cooperados. Desenvolvido pela Diebold, empresa conceituada do setor que é responsável pelos aplicativos 
em uso dos principais bancos brasileiros, o Uniprime Mobile Banking oferece toda a segurança e agilidade, 
inserindo nossa Cooperativa com destaque no universo digital, sem perder a essência do atendimento prime.

A iniciativa atende aos que buscavam mais facilidade no dia a dia para a realização de serviços financeiros 
básicos a distância, como transações, conferências de saldo, extrato, entre outros. Uma solução para quem 
precisa de um tratamento mais rápido para encarar a rotina agitada de trabalho. Com o aplicativo, nossa Coo-
perativa oferece excelentes serviços, mesmo quando o Cooperado não pode estar presente fisicamente.

Segundo o Superintendente Executivo da Uniprime Central, Julio Cesar Pires Furtuoso, a grande maioria dos 
Cooperados não terá dificuldade alguma ao baixar e utilizar o aplicativo, já que ele é intuitivo e de fácil manuseio. 
Mas para os que não estão acostumados a trabalhar com aplicativos, poderão necessitar de apoio. Para estes 
casos, Julio Furtuoso recomenda que as gerências encarreguem uma pessoa habilitada a prestar orientação 
detalhada desde o cadastro, até as funcionalidades da ferramenta.

“Se em cada PAC contarmos com alguém responsável pela apresentação detalhada do aplicativo, o Coopera-
do vai se sentir seguro e estimulado no momento de inserir seus dados pessoais nos smartphones e utilizar o 
aplicativo no dia a dia. É importante criar um laço de confiança com o nosso Cooperado e oferecer um atendi-
mento cada vez mais diferenciado”, pondera Julio.

O que vem por aí?

O próximo passo da Cooperativa neste marco digi-
tal, será o lançamento do Aplicativo Uniprime Internet 
Banking. Com previsão para o segundo semestre de 
2016, esta novidade vem para complementar os ser-
viços oferecidos pelas Singulares, ou seja, os Coo-
perados poderão realizar todas as suas operações 
financeiras através do aplicativo de forma rápida e 
segura. Acompanhe as próximas edições do Central 
In Foco e fique por dentro de todos os detalhes deste 
lançamento. 

Chegou o App Uniprime Mobile Banking

Tela MenuTela Inicial

ACONTECEU 
EM JULHO

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 agosto. Participe!

APP UNIPRIME 
MOBILE BANKING

SAIBA MAIS

Mais conforto e facilidade no  
dia a dia dos Cooperados. 
A extensão da sua Cooperativa 
acaba de ganhar corpo e forma.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco
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