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VOLTAR AO TOPO

Atendimento humanizado: Uniprime aposta na 
revolução digital sem perder os valores humanos.

Na era digital, muitas empresas se esforçam para 
melhorar a experiência do cliente através da tecnolo-
gia. A Uniprime, por exemplo, lançou recentemente 
o Uniprime Mobile Banking, um aplicativo que permi-
te ao cooperado efetuar transações financeiras com 
praticidade pelo celular. “A automatização poupa o 
tempo das pessoas e torna os serviços modernos, 
mais eficientes e atraentes do que no passado”, ex-
plica Dr. Carlos A. Dorotheu Mascarenhas, Diretor 
Executivo da Uniprime. 

Segundo Dr. Mascarenhas, “enquanto a tecnologia é fundamental, o toque humano continua sendo primor-
dial. O bom atendimento tornou-se uma virtude para quem quer fazer a diferença.”. 

Recentemente avaliada pelo Instituto Bonilha, uma instituição pioneira que atua com pesquisa de opinião, 
mercado e mídia, a Uniprime Norte do Paraná alcançou um índice de 94% referente ao grau de satisfação 
dos cooperados com os serviços oferecidos pela cooperativa. “As maiores notas estavam relacionadas ao 
modelo de atendimento pessoal, ao relacionamento com o gerente e às ótimas instalações físicas das nos-
sas agências”, conclui Dr. Mascarenhas.

Uniprime ocupa 12ª posição entre as maiores 
cooperativas do Brasil.

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BACEN) relativos ao ano de 2016, a Uniprime Norte 
do Paraná ocupa o 12º lugar no ranking das 20 maiores cooperativas de crédito singulares do Brasil.

Ainda segundo o Banco Central, a Uniprime ocupa o 4º lugar em distribuição de sobras e o 2º em distribuição 
de sobras por cooperado.

A esse destaque nos rankings divulgados pelo BACEN, a Uniprime Norte do Paraná agrega taxas competiti-
vas e, na maioria das vezes, inferiores às praticadas pelo mercado, além das significativas sobras distribuídas 
proporcionalmente às operações realizadas durante o ano. “São razões que justificam o crescimento expo-
nencial da nossa cooperativa”, conclui Dr. Jabur.

“Com este resultado, cumprimos nosso compromis-
so de gerar retorno ao cooperado e comprovar as 
vantagens do cooperativismo de crédito como me-
lhor alternativa frente ao sistema financeiro tradicio-
nal”, conta Dr. Alvaro Jabur, Presidente.

Uniprime realiza ações em prol do consumo consciente 
de energia.

Uniprime Norte do Paraná.

Há cerca de um ano a Uniprime iniciou um proje-
to com foco na eficiência energética da cooperati-
va com o objetivo de assumir um compromisso de 
atuar em prol de um futuro mais ecológico.
“Nosso projeto é dividido em 3 fases: primeiro reali-
zamos um mapeamento sobre o consumo na Sede 
e em algumas agências, identificando horários e lo-
cais de picos, entre outros dados. Posteriormente, 
desenhamos algumas medidas para redução desse 
consumo, como automação energética de alguns 

ambientes, possibilidade de troca por equipamentos mais eficientes e, mais importante, ações de cons-
cientização junto aos colaboradores. A partir desta conscientização e apoio dos colaboradores o consumo 
de energia vem representando uma expressiva redução”, explica João Euzébio, Técnico de Patrimônio da 
Uniprime, um dos responsáveis por esta conquista.

O trabalho surtiu resultado, como exemplo, em apenas um ano, a Sede da Uniprime reduziu em média 20% 
o consumo de energia, o que representa uma economia anual aproximada de R$ 60.000,00. Mas a ação não 
resultou apenas no viés financeiro: “Foram cerca de 7 toneladas de CO2 que deixamos de emitir. Em outras 
palavras, foi como se tivéssemos plantado mais de 40 árvores”, conclui João.

A escolha do símbolo amarelo tem como intenção primeira colocar a necessidade da socie-
dade tratar os acidentes de trânsito como uma verdadeira epidemia e, consequentemente, 
acionar cada cidadão a adotar comportamento mais seguro e responsável, tendo como 
premissa a preservação da sua própria vida e a da população. A cor amarela é em alusão à 
sinalização de advertência, que também simboliza atenção.

Acompanhando o sucesso de outros movimentos, 
como o “Outubro Rosa” (câncer de mama) e o “No-
vembro Azul” (câncer de próstata), o “maio amarelo” 
é um estimulo de abrangência internacional à pro-
moção de atividades voltadas à conscientização, ao 
amplo debate das responsabilidades e à avaliação 
de riscos sobre o comportamento de cada cidadão 
dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. 
O objetivo do movimento é uma ação coordenada 
entre o Poder Público e a sociedade civil, com a in-
tenção de colocar em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais 
diversos segmentos.

Maio amarelo – o mês da conscientização sobre o 
trânsito

Jony Tanaca (Auditor), Priscila Fukuda (Secretária Executiva), Valeria Canonico (Assessora de Eventos e Capacitação de Recursos Hospital 
do Câncer) e Isabelle Cristina (Analista Administrativa).

Cerca de 50 caixas de chocolate foram arrecadadas na Páscoa e 
entregues no Hospital do Câncer.

Em comemoração à Páscoa a Uniprime Central arrecadou, no mês de abril, caixas de chocolate para  
crianças do Hospital do Câncer localizado na cidade de Londrina. As doações foram feitas por cola- 
boradores e resultaram em torno de 50 caixas de chocolate. A entrega foi realizada pelos colabora- 
dores Jony Tanaca, Priscila Fukuda e Isabelle Gumiero.

Conheça mais sobre o Hospital do Câncer

São atendidos na instituição, anualmente, mais de 27 mil pacientes, os quais geram um montante de mais de 
500 mil atendimentos por ano, entre cirurgias, consultas, exames, radioterapia, quimioterapia, internações, 
dentre outros serviços. O HCL possui setor de diagnóstico por imagem, ambulatório, consultórios, UTI Pe-
diátrica e quimioterapia.

Colaboradores da Uniprime fazem a Páscoa do Hospital 
do Câncer mais feliz.

Curso de Grafoscopia
No dia 29 de abril foi realizado na Uniprime Norte 
do Paraná, em Londrina, o curso de Grafoscopia 
com o instrutor Hildebrando Magno Rebello Filho. 
Colaboradores da Uniprime Norte do Paraná parti-
ciparam do curso.

Colaboradores da Uniprime Norte do Paraná no curso de Grafoscopia.

Reunião – Conselho de Administração
Aconteceu em Curitiba, no dia 28 de abril, a reunião 
do Conselho de Administração da Uniprime Central.

Diretores e Conselheiros da Uniprime.

Reunião – Conselho Fiscal
No dia 29 de abril foi realizada em Londrina a Reunião do Conselho Fiscal. 

Auditoria – Uniprime Centro-Oeste do Brasil 
(PAC Afonso Pena)
Em 27 e 28 de abril foi realizada auditoria na Unipri-
me Centro-Oeste do Brasil, no PAC Afonso Pena, 
na cidade de Campo Grande, com o auditor Jony 
Tanaca.

Colaboradores do PAC Afonso Pena

Auditoria – Uniprime Dourados
De 24 a 28 de abril, o auditor João Roberto realizou 
auditoria na Uniprime Dourados.

Claudinei Freitas (Contador da Uniprime Dourados) e João Roberto 
(Auditor da Uniprime Central).

Auditoria – Uniprime Centro-Oeste do Brasil no 
PAC Aquidauana
A auditoria na Uniprime Centro-Oeste do Brasil PAC 
Aquidauana foi realizada em 24 de abril.

Rodrigo Giacomelli Granja (Gerente Geral) e Jony Tanaca (auditor 
Uniprime Central).

Reunião Operacional – Sistema Uniprime
No dia 18 de abril, foi realizada em Curitiba a Reunião Operacional do Sistema Uniprime.

Curso sobre ECD, ECF e Atualização Tributária
A Ocepar ofereceu na sede em Curitiba, nos dias 
18 e 19 de abril, o curso sobre ECD, ECF e Atua-
lização Tributaria. Entre os participantes estavam 
as colaboradoras Isabela Pineli (Uniprime Norte do 
Paraná) e Elizamara Cristina (Uniprime do Iguaçu).

Curso sobre ECD, ECF e Atualização Tributaria na Ocepar, em Curitiba.

Curso - Lei do Cheque
Aconteceu na Uniprime Campos Gerais, em Ponta 
Grossa, o curso Lei do Cheque para colaboradores 
e gerentes. A aula foi realizada no dia 08 de abril 
com o instrutor Hildebrando Magno Rebello Filho.

Curso - Lei do Cheque na Uniprime Campos Gerais.

Curso de Certificação de Conselheiros
Aconteceu no dia 08 de abril o quinto módulo do 
Curso de Certificação de Conselheiros, realizado  
no Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito 
da PUCPR – Câmpus Toledo. O módulo falou sobre 
Papel Estratégico dos Conselheiros e foi promovi-
do pela Uniprime Pioneira do Paraná, ministrado 
por instrutores da Funpar – Fundação da Universi- 
dade Federal do Paraná.

Módulo sobre Papel Estratégico dos Conselheiros do Curso de  
Certificação de Conselheiros.

Aconteceu em abril

Fique por dentro de todas as palestras, cursos e eventos que marcaram o mês de abril de 2017 na  
Uniprime Central e Singulares.

Liderança Organizacional 
Nos dias 07 e 08 de abril, foi realizado o 1° módulo 
da aula de Liderança Organizacional com o profes-
sor Marcos Aurélio Martão, na cidade de Londrina.  
O módulo teve a participação de gerentes e cola- 
boradores do Sistema Uniprime. 

Professor Marcos Aurélio Martão ministrando o 1° módulo da aula 
de Liderança Organizacional.

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

TREINAMENTOS SESCOOP

DATA DESCRIÇÃO PALESTRANTE CIDADE SINGULAR

05 e 06 de maio 

Módulo II – Aula 2 –
Liderança Organizacional: 

MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional

Instrutores da Franklin 
Covey

Londrina Uniprime Central

05 e 06 de maio
Curso de Controles 

Internos
Instrutor Lincoln 

Carrenho
Pato Branco Uniprime do Iguaçu

06 de maio
Módulo VI – Curso 
de Certificação de 

Conselheiros Cooperativos
Instrutores da FUNPAR Toledo

Uniprime Pioneira  
do Paraná

13 de maio
Módulo I – Treinamento  

de Vendas e Atendimento 
ao Cliente

Instrutores da FUNPAR Toledo
Uniprime Pioneira  

do Paraná

19 de maio
Módulo II – Treinamento  

de Vendas e Atendimento 
ao Cliente

Instrutores da FUNPAR Toledo
Uniprime Pioneira  

do Paraná

19 e 20 de maio

Desenvolvimento 
Gerencial – Módulo I – 
Visão Estratégica em 

Cooperativismo

Instrutores da PUC Londrina
Uniprime Norte  

do Paraná

26 de maio
Módulo III – Treinamento de 
Vendas e Atendimento ao 

Cliente
Instrutores da FUNPAR Toledo

Uniprime Pioneira  
do Paraná

26 e 27 de maio

Módulo III – Aula 1 – 
Comunicação Institucional: 

MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional

Instrutores da Franklin 
Covey

Londrina Uniprime Central

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

18 de maio Reunião Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

26 de maio
Reunião do Conselho  

de Administração
Videoconferência Uniprime Central

30 de maio Reunião do Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

É caminhando junto que se vai ao longe.
Entenda a importância de valorizar o trabalhador e construir, com ele,  
a história de uma marca.

Por 1º de maio ser o Dia do Trabalho, consideramos esse o mês do trabalhador. É nessa data que se home-
nageiam as conquistas trabalhistas adquiridas através de reivindicações e destaca-se a importância dos co-
laboradores no ambiente empresarial. E sabendo da relevância dessa valorização, a Uniprime ressalta a par- 
ticipação de seus funcionários em toda a sua trajetória e garante trabalhar diariamente para o bem-estar de  
toda a sua equipe, para que sintam-se valorizados e vistam, com orgulho, a camisa da cooperativa.

Empresas em que os funcionários trabalham motivados são as que mais crescem no Brasil. Mudanças ne-
cessárias no sistema de gestão já constataram que o capital humano, quando devidamente valorizado, é 
mais feliz e busca, por si mesmo, alcançar metas e superá-las. Ao contrário do que muitos imaginam, realizar  
ações para promover o entusiasmo e a satisfação dos funcionários não é um capital perdido, e sim, uma me- 
dida com um retorno inestimável em que todos saem ganhando. 

Saber ouvi-los, deixar que opinem nos direcionamentos da empresa, inteirá-los sobre questões diversas e, 
principalmente, exaltar sua dedicação são pontos fundamentais para a sobrevivência de qualquer empre- 
endimento. Pesquisa de clima organizacional, cursos motivacionais, dinâmicas de grupo, palestras, enfim, 
todo investimento é bem-vindo para atingir os verdadeiros motivos que levem à ação cada ser humano,  
objetivando que eles encontrem simultaneamente a realização pessoal e profissional. 

É neste cenário que nós, da Uniprime, parabenizamos nossa equipe por uma jornada exemplar e por nos  
estimular a sermos melhores a cada dia, a fazermos mais por cada um dos envolvidos em nosso processo.  
É assim que marca e colaborador crescem juntos. É assim que se constrói o verdadeiro sucesso.

É CAMINHANDO 
JUNTO QUE SE VAI  
AO LONGE

SAIBA MAIS

Entenda a importância de 
valorizar o trabalhador e 
construir, com ele, a história  
de uma marca.

ACONTECEU  
EM ABRIL

SAIBA MAIS

Fique por dentro dos fatos 
de destaque no dia a dia da 
Uniprime Central e Singulares.

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

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