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VOLTAR AO TOPO

Art. 1º - As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil devem constituir provisão para cobertura das perdas associadas às garantias financeiras prestadas 
sob qualquer forma, na adequada conta do passivo, tendo como contrapartida o resultado do período.

Para ter acesso às informações completas, clique aqui: www.goo.gl/vfYiRB

Banco Central do Brasil

RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL  |  Circular nº 4.512, de 28 de julho de 2016

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que 
o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 28 de julho de 2016, com base no art. 4º, incisos VIII 
e XII, da referida Lei, e tendo em vista o disposto no art. 61 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, resolveu:

Uniprime 20 anos

A obra da Nova Sede Uniprime Pioneira do Paraná ganha cores com placas em forma de arte.
 
A Uniprime Pioneira do Paraná completa, neste ano, 20 anos de fundação. Foi a pioneira em seu segmento no 
estado e, desde então, atua na oferta de crédito e serviços de forma mais simples e vantajosa, por meio de um 
atendimento personalizado, moldado às necessidades dos cooperados. Atualmente, conta com nove agên-
cias distribuídas nas cidades de Toledo, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Ubiratã, 
Goioerê, Palotina, Guaíra e Santa Helena.

O presente: nova Sede em Toledo, no Paraná
A mais nova Sede da Uniprime Pioneira do Paraná, em Toledo, está ganhando forma a cada dia. Além da cons-
trução de um espaço adequado para atender às necessidades da agência local e da administração regional, a 
estrutura seguirá requisitos de sustentabilidade e inovação tecnológica.

São aproximadamente 2.000 m² de área, edificados com novos conceitos de arquitetura que levam em con-
sideração o meio ambiente, a eficiência energética, a utilização de materiais sustentáveis e o uso racional de 
água e luz. Além disso, o projeto foi estruturado pensando em preservar as características do local, buscando 
não impactar o entorno com pó, sujeira e barulho. 

Assim como os aspectos funcionais, a ideia de uma construção moderna com conceito de sustentabilidade 
avançou para a obtenção de uma certificação ambiental de construção sustentável. Trata-se da LEED (Lea-
dership in Energy and Environmental Design), reconhecida em 143 países e concedida pela Organização U.S. 
Green Building Council.

O Projeto Arte Cooperativa é apresentado com o objetivo de integrar a construção com a comunidade, aliando 
sustentabilidade, inovação e arte em uma obra que abrigará a nova Sede da Cooperativa de Crédito Uniprime 
Pioneira do Paraná. 

Estes são os pilares que conduzem o projeto em construção e que ganhou mais um elemento em sintonia 
com seu propósito: um tapume diferenciado, com ilustrações que reproduzem a arte do bairro Wynwood, um 
cartão-postal ao ar livre localizado em Miami (EUA). São imagens coloridas, cheias de formas e histórias que se 
misturam com a proposta da Uniprime no ano em que comemora 20 anos de fundação.

Quem passar pela rua Souza Naves, 279, Centro de Toledo, poderá conhecer um pouco mais da essência da 
arte urbana e interagir com a construção – que inova nos aspectos de sustentabilidade e tecnologia – por meio 
de uma abertura na própria placa. 

“Ele é o símbolo da conexão da arte com o bem-estar, com a sustentabilidade e com a comunidade”,
ressalta o Diretor-presidente da Uniprime Pioneira do Paraná, Dr. Orley Campagnolo. Ele destaca que haverá 
uma realocação das placas atuais e novas serão inclusas com outras imagens. “Queremos que esse projeto 
seja compartilhado e usufruído pelas pessoas, que ele represente o nosso respeito com o entorno, afinal, arte 
também é cooperação”. 

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Cooperados de Foz ganham uma ampla e moderna 
agência.

A Uniprime Oeste do Paraná prepara uma confortável novidade para os 1.030 cooperados de Foz do Iguaçu 
e municípios vizinhos. No edifício Antonio de Oliveira, da rua Almirante Barroso, 1108, seguem aceleradas as 
obras de reforma, melhorias e decoração da nova agência da Uniprime Oeste do Paraná.

Segundo o Presidente do Conselho de Administração, Hirofumi Uyeda, a exemplo da Sede em Cascavel, 
inaugurada em maio, a nova agência atende à filosofia de trabalho da gestão Uniprime Oeste do Paraná, de 
entregar o melhor para os cooperados em um ambiente acolhedor, confortável e seguro. De acordo com a 
Conselheira Administrativa de Foz do Iguaçu – a Dra. Marcia Regina Bittencourt –, além da melhor localização 
central e proximidade a estacionamentos, a nova agência terá mais que o dobro do espaço da atual que fica 
na Pedro Basso. Contará com ampla sala de recepção e convivência para os cooperados, além de comportar 
ampliação de caixas e gerências. Tudo para tornar ainda melhor o atendimento prime aos cooperados. 

A inauguração oficial com coquetel para os cooperados está marcada para o dia 14 de outubro, às 19h30, já 
as suas atividades serão iniciadas a partir de 17 de outubro.

UNIPRIME OESTE DO PARANÁ

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

Aconteceu em agosto

Dia C: a entrega
Priscila Fukuda, Secretária Executiva da Uniprime Central, e Isabelle Gumiero, Auxiliar Administrativo da Uni-
prime Central, foram recebidas no dia 3 de agosto pela Vice-presidente do Lar dos Vovôs e das Vovozinhas 
(Londrina/PR), Maria Júlia Dutra Barros, para a doação das fraldas geriátricas arrecadadas durante a ação do 
Dia C da Uniprime Central.

Curso de Coaching
O primeiro módulo do curso de Coaching, que acon-
teceu nos dias 4, 5 e 6 de agosto, foi realizado no 
Sicoob Central, em Maringá. Os temas abordados 
neste módulo foram: O que é Coaching?; Campo re-
lacional; As 3 necessidades básicas do Ser Humano; 
A arte de Cocriar; Além de uma Sessão de Coaching.
Na ocasião, estavam presentes Anderson Apareci-
do Martins, Analista de Departamento Pessoal Jr. da 
Uniprime Central, Adão Guimarães Santos Junior, 
Gerente de Auditoria da Uniprime Central, e Rosilene 
Squarsa Silverio, Gerente Administrativo da Uniprime 
Norte do Paraná.

Auditoria Uniprime Central
Entre os dias 8 e 18 de agosto, a Uniprime Central 
recebeu a visita do auditor Eduardo Alves da Cruz, da 
Bauer Auditores, para auditoria das áreas.

Auditoria Uniprime Central
Os colaboradores da Uniprime do Iguaçu, PAC  
Guarapuava, receberam a auditoria nos dias 9 a 11 
de agosto, com o auditor Jony Tanaca.

Reunião de Gerentes - Dourados
A Reunião de Gerentes das Singulares foi realizada no 
dia 12 de agosto, na Uniprime Dourados.

Curso de Controles Internos
O curso de Controles Internos, com o instrutor Lincoln Carrenho, foi realizado no dia 12 de agosto, na Uniprime 
Oeste do Paraná, em Cascavel. 
Os conteúdos trabalhados durante o curso foram: Conceitos e Definições de Governança Corporativa; Con-
ceitos e Definições de Gestão de Riscos e Controles Internos; Controles Internos no Contexto da Governança 
Corporativa; Princípios de Sistemas e Modelos de Controles Internos; Práticas Alinhadas ao Planejamento 
Estratégico; Convenções Internacionais; Controles Internos e Legislação, Local e Internacional; Integração de 
Controles Internos e Gestão de Riscos; Elaboração, Implementação e Monitoramento de Controles Internos; 
Mensuração e Avaliação de Controles Internos – Testes e Auditoria.

Palestra “Gestão de Investimentos”
A palestra “Gestão de Investimentos”, ministrada pelo instrutor Raphael Cordeiro para a Uniprime Norte do 
Paraná, foi realizada na cidade de Paranavaí, no dia 16 de agosto, para os cooperados, e em Campo Mourão, 
no dia 17 de agosto, para cooperados e colaboradores. Os principais temas abordados durante os encontros 
foram: Gestão de Investimentos; Introdução aos Mercados; Renda Fixa; Renda Variável; Fundos de Investimen-
tos; Análise de Perfil e Gestão de Riscos.

Já os colaboradores da Uniprime do Iguaçu, PAC Irati, 
receberam Jony Tanaca para auditoria no dia 10 de 
agosto.

Fourbank
No dia 4 de agosto, a Uniprime Central recebeu a visi- 
ta de Roberto Matos, Diretor de Negócios na Fourbank.

Maria Júlia Dutra Barros (Vice-presidente do Lar dos Vovôs e das 
Vovozinhas), Priscila Fukuda (Secretária Executiva da Uniprime Central) 
e Isabelle Gumiero (Auxiliar Administrativo da Uniprime Central). Doação de fraldas arrecadadas pelos colaboradores.

Roberto Matos (Diretor de Negócios na Fourbank), Bruno Eiji Almenara 
Okabe (Gerente TI Pleno), Julio Cesar Pires Furtuoso (Superintendente) 
e Lucas Trecossi Brasil (Analista TI Pleno).

Participantes do primeiro módulo do curso de Coaching.

Géssica Benicio Felipe (Contadora da Uniprime Central) e Eduardo 
Alves da Cruz (Auditor da Bauer Auditores).

Lislaine Maria Pizzi (Gerente do PAC Guarapuava) e Jony Tanaca (Auditor). Cristiane Michaloski (Gerente do PAC Irati) e Jony Tanaca (Auditor).

Gerentes das Singulares na Sede da Uniprime Dourados, para a partici-
pação na Reunião de Gerentes.

Curso de Controles Internos, com o instrutor Lincoln Carrenho.

Raphael Cordeiro e cooperados da Uniprime Norte do Paraná, na 
cidade de Paranavaí.

O instrutor Lincoln Carrenho junto aos colaboradores da Uniprime 
Oeste do Paraná.

Raphael Cordeiro junto aos colaboradores e cooperados da Uniprime 
Norte do Paraná, na cidade de Campo Mourão.

Auditoria PAC Cianorte 
Marisa de Souza Mott, gerente do PAC Cianorte (Uni-
prime Norte do Paraná), e seus colaboradores, rece-
beram Jony Tanaca para a auditoria, que aconteceu 
no dia 23 de agosto.

Palestra Inteligência Emocional 
As palestras de Inteligência Emocional e Financeira, 
com a instrutora Penelope White, da empresa Long 
Vision, foram realizadas nos dias 23 em Guaíra, 24 
em Santa Helena, 25 em Medianeira e 26 de agosto 
em Assis Chateaubriand, para colaboradores e coo-
perados. 
Os conteúdos abordados durante as palestras foram: 
Desenvolvendo a Inteligência Emocional; Positividade 
e a Racionalidade Diante de Situações Desafiadoras; 
Razão x Emoção; Motivação Como Fator Gerador de 
Resultados; Relacionamento Interpessoal; Exercitan-
do a Inteligência Emocional em Casa e no Trabalho; 
Identificando Atitudes e Impulsividade.

Auditoria PAC Palotina
No dia 25 de agosto, os colaboradores da Uniprime 
Pioneira do Paraná, PAC Palotina, receberam o audi-
tor Jony Tanaca para a auditoria.

Visita à Copel
No dia 25 de agosto, o Superintendente da Uniprime 
Central, Julio Cesar Pires Furtuoso, e o Gerente de TI, 
Bruno Eiji Almenara Okabe, visitaram a Sede da Copel 
em Curitiba, para alinhar questões sobre o projeto de 
Data Center.

Marisa de Souza Mott (Gerente do PAC Cianorte) e Jony Tanaca (Auditor). 

Cooperados e colaboradores na palestra de Inteligência Emocional e 
Financeira, com a instrutora Penelope White 

Jony Tanaca (Auditor) e Michelle Maria Specia (Gerente do PAC Palotina). 

Visita à Sede da Copel, em Curitiba. 

Curso de Grafoscopia
O curso de Grafoscopia, com o instrutor Hildebrando 
Magno Rebello Filho, foi realizado no dia 27 de agosto, 
na Uniprime Campos Gerais, em Ponta Grossa, para 
os colaboradores. Os principais temas discutidos du-
rante o curso foram: Estelionatário; A Informática e os 
Elementos Químicos utilizados pelos Estelionatários; 
Golpes Aplicados junto às Instituições Financeiras; 
Cheques - Golpes e Adulterações; entre outros.

Curso de Retenções Tributárias
O curso de Retenções Tributárias na Fonte, oferecido 
pelo Sescoop, aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto, 
no Auditório do Sistema Ocepar, na cidade de Curiti-
ba. O principal objetivo do curso, realizado em campo 
prático com aplicações de exercícios, foi preparar os 
participantes para os procedimentos a serem toma-
dos na retenção dos tributos, envolvendo a contrata-
ção de serviços, de acordo com a legislação em vigor. 

PRC 100
O Encontro de Implantação do PRC 100, que acon-
teceu no dia 10 de agosto, no auditório do SEBRAE/
PR, em Curitiba, reuniu cerca de 80 participantes. En-
tre eles, Alexsander Pelozo, Coordenador de Contro-
les Internos da Uniprime Central.
Na ocasião foi apresentada a nova fase do programa, 
que tem como meta levar as cooperativas do Paraná 
a atingirem, juntas, R$ 100 bilhões em faturamento 
nos próximos anos. Marcos Prado, Diretor de Opera-
ções da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, de-
monstrou boa expectativa em relação à nova fase do 
planejamento estratégico.

Auditoria Uniprime Pioneira do Paraná 
Durante os dias 15 a 19 de agosto, o auditor João Ro-
berto da Silva realizou a auditoria dos colaboradores 
da Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo. 

Auditoria Uniprime Campos Gerais 
A auditoria da Uniprime Campos Gerais, aconteceu 
entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, com  
o auditor João Roberto da Silva.

Visita à Ocepar
No dia 31 de agosto aconteceu a visita técnica da 
equipe da Ocepar na Uniprime Central. Com o objeti-
vo de prestar acompanhamento à gestão da Coope-
rativa e manter a qualidade e a credibilidade perante 
terceiros e a sociedade, foi entregue à Cooperativa 
uma avaliação do processo de acompanhamento 
da situação econômico-financeira e dos processos 
de autocontrole, realizando uma análise técnica com 
base num conjunto de indicadores previamente sele-
cionados e comparados com cenários do cooperati-
vismo Estadual.
Durante a reunião foram, também, apresentados e 
discutidos os indicadores de gestão da Cooperativa, 
avaliando o PEDC - Planejamento Estratégico de De-
senvolvimento Cooperativo. Além disso, foram reali- 
zadas as revisões cadastrais das informações lança-
das no Sistema Autogestão, que compreendem: ba-
lancetes mensais, balanço social, cadastro do Con-
selho de Administração e Fiscal, cadastro de produto/
ano e cadastro do agente de autogestão e atualiza-
ção e revisão de informações de acompanhamento 
do processo de controle.

Hildebrando Magno Rebello Filho e os colaboradores da Uniprime 
Campos Gerais.

Felipe Antônio (Assistente Contábil - Uniprime Norte do PR), Maiara 
Quadri (Assistente de Controladoria Pleno - Uniprime Oeste do PR), 
Jeferson Eder (Assistente Contábil - Uniprime Norte do PR), professor 
Darlan Goinsky, Gessica Benicio (Contadora - Uniprime Central), Lucas 
Cauan (Assistente Contábil - Uniprime Campos Gerais) e Yara Clesio 
(Assistente Contábil Jr. - Uniprime Central).

Participantes do Encontro de Implantação, no auditório do SEBRAE/PR.

Reunião de planejamento estratégico. Reunião com os membros da Ocepar. 

Viviane Sotoriva Cappellesso (Gerente da Uniprime Pioneira do Paraná, 
em Toledo) e João Roberto da Silva (Auditor).

Willyam Allison Ozorio (Assistente Operacional), Pedro Paulo Mendes  
(Assistente de Cadastro), João Roberto da Silva (Auditor), Jorge Arthur 
Ramos Martins (Gerente) e Nayara Geovanna Bueno (Gerente Regional 
Administrativo).

TREINAMENTOS SESCOOP

DATA DESCRIÇÃO PALESTRANTE CIDADE SINGULAR

A confirmar
Curso de Coaching – 

Módulo II
A confirmar Maringá

Fornecido pela 
Ocepar

13 de setembro
Palestra “Gestão de 
Investimentos”, para 

cooperados e colaboradores

Com o instrutor  
Raphael Cordeiro

Apucarana
Uniprime Norte  

do Paraná

14 de setembro
Palestra “Gestão de 
Investimentos”, para 

cooperados e colaboradores

Com o instrutor 
Raphael Cordeiro

Umuarama
Uniprime Norte 

do Paraná

21 de setembro
Palestra “Gestão de 
Investimentos”, para 

cooperados e colaboradores

Com o instrutor 
Raphael Cordeiro

Cascavel
Uniprime Oeste  

do Paraná

22 de setembro
Palestra “Gestão de 
Investimentos”, para 

cooperados e colaboradores

Com o instrutor 
Raphael Cordeiro

Foz do Iguaçu
Uniprime Oeste  

do Paraná

22 de setembro
Palestra “Educação 

Financeira”, para 
cooperados e colaboradores

Com o instrutor  
Rodrigo Bastos

Francisco Beltrão
Uniprime Francisco 

Beltrão

30 de setembro

Palestra “Cenário 
Macroeconômico” 

(Planejamento Estratégico), 
para Diretores, Gerentes e 

conselheiros

Com o instrutor 
Raphael Cordeiro

Foz do Iguaçu Uniprime Central

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

27 de setembro
Reunião de Gerentes  

da Central
Presencial | Londrina Uniprime Central

28 de setembro
Reunião de Gerentes 

das Singulares
Presencial | Foz do Iguaçu Sistema Uniprime

29, 30 de setembro  
e 1º de outubro

Planejamento Estratégico 
Uniprime Central 2016

Bourbon Cataratas 
Convention & Spa Resort 

(Foz do Iguaçu)
Uniprime Central

1O de outubro
Reunião do Conselho  

de Administração
Presencial | Foz do Iguaçu Uniprime Central

1O de outubro Reunião do Conselho Fiscal Presencial | Foz do Iguaçu Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

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

42º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas 
“Gestão que Inspira Pessoas que Conquistam...”

O que levamos dessa experiência?

“O desafio agora será implementar todo o aprendi-
zado que tivemos durante o evento no dia a dia da 
Cooperativa. A gestão de pessoas é um segmento 
em constante evolução, sendo de suma importân-
cia nos mantermos sempre atualizados e antenados 
nas tendências. Por isso a participação no evento foi 
tão especial. Estamos empolgados para construir um 
ambiente ainda melhor e prontos para investir em his-
tórias que agreguem valor e transformem pessoas”, 
completa Anderson.
Congressistas do CONARH, entre eles Angela Brigano (Analista de 
RH - Uniprime Norte do PR), Dr. Carlos Mascarenhas (Diretor Executivo 
- Uniprime Norte do PR), Anderson Martins (Analista de DP - Uniprime 
Central), Simone Pasqual (Gerente Adm. e Financeiro - Uniprime Oeste 
do PR), Priscila Fukuda (Secretária Executiva - Uniprime Central), 
Josiany dos Santos (Analista de RH - Uniprime Norte do PR) e Isabelle 

Gumiero (Assistente Administrativo - Uniprime Central).

Em sua 42ª edição, o CONARH reuniu, em um mesmo lugar, conhecimento e network. Além das últimas ten-
dências e novidades do segmento de Gestão de Recursos Humanos.

O maior evento de gestão de pessoas da América Latina e o segundo do mundo aconteceu entre os dias 15 e 
18 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O congresso reuniu cerca de 2.500 congressistas 
durante os quatro dias de evento, além dos principais profissionais do setor de Recursos Humanos do Brasil e 
do exterior para discutir inovações e soluções da área, como Nizan Guanaes, Fundador do Grupo ABC; Maíl-
son da Nóbrega, Economista e ex-Ministro da Fazenda; Carlos Ayres Britto, Consultor Jurídico e ex-Ministro 
do STF; Nicole Fuentes, Assessora Perita em Psicologia Positiva do Departamento de Educação Executiva da 
Universidade de Monterrey (México); e Ricardo Marino, Vice-presidente do Itaú Unibanco para a América Latina.

Com o tema “Gestão que Inspira Pessoas que Conquistam...” e, diante da crise político-econômica nas em-
presas, foram abordados diversos temas relacionados ao poder de influência e de ação da área de Recursos 
Humanos nas organizações do País. Os congressistas participaram de palestras, talk shows e painéis onde os 
palestrantes analisaram cenários, provocaram reflexões e traçaram perspectivas de futuro, evidenciando cases, 
ferramentas e ações que pudessem indicar o caminho da transformação do clima organizacional para auxiliar 
nesse momento delicado. 

“Apresentamos soluções, inspirações e motivos para transformar os ambientes organizacionais para o novo, 
recriar e resgatar a credibilidade por meio de ações e concentrar nas pessoas que, de fato, são as responsáveis 
pelo futuro do País e das empresas”, afirma Elaine Saad, Presidente da ABRH-Brasil.

Espaço Corners

A principal novidade deste ano foi o Espaço Corners, onde os participantes tiveram acesso a quatro palestras 
simultâneas em um mesmo ambiente, sem divisórias ou isolamento acústico. Com fones de ouvido, os con-
gressistas puderam migrar de uma palestra para outra, alternando a audiência conforme seu interesse e, assim, 
aproveitar melhor sua participação. 

Os colaboradores da Uniprime Central, Uniprime Norte do Paraná e Uniprime Oeste do Paraná marcaram pre-
sença no evento e contam um pouco sobre esta experiência inovadora:

“Esse foi, sem dúvidas, o ápice do evento. Foi como um test-drive de palestras! Tivemos a oportunidade de 
acompanhar vários assuntos de nosso interesse ao mesmo tempo, além de ter a chance de nos surpreender 
com os temas das palestras conforme o seu andamento durante o evento, tornando-o muito mais dinâmico 
e interessante. A partir dessa novidade, tivemos, também, uma visão bastante clara de como a tecnologia, 
sendo usada de forma inteligente e como meio de comunicação adicional, está auxiliando as pessoas a evoluir 
de modo pessoal e profissional”, afirma Anderson Aparecido Martins, Analista de Departamento Pessoal da 
Uniprime Central.

Entre os destaques dos palcos do Espaço Corners estavam Samy Dana, Economista e Comentarista dos Pro-
gramas Conta Corrente, da GloboNews, e Hora 1, da Rede Globo; Guilherme Furtado, Médico-consultor da TV 
Globo e Canal Futura, entre outros. 

“A participação no evento CONARH foi muito produtiva, pois pude conhecer as novas tendências e modelos 
de gestão de pessoas e os novos desafios no relacionamento humano. Além disso, foi muito importante a par-
ticipação dos gestores, pois puderam aprender, através dos cases apresentados, como as grandes empresas 
e estruturas de RH diversificadas atuam no mercado, voltado para as novas gerações”, completa Dr. Carlos 
Alberto Dorotheu Mascarenhas, Diretor Executivo da Uniprime Norte do Paraná.

ACONTECEU 
EM AGOSTO

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 setembro. Participe!

42º CONARH

SAIBA MAIS

Saiba como foi a experiência  
dos colaboradores da Uniprime 
no maior evento de gestão de 
pessoas da América Latina.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco
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