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VOLTAR AO TOPO

Jornalista Responsável: Loraine Santos

Site da Uniprime Norte do Paraná agora conta com 
navegação mais simples e intuitiva
A Uniprime Norte do Paraná atualizou recentemente sua plataforma digital com objetivo de facilitar a navegação 
dos usuários. “Agora, o site está extremamente prático, com os produtos e serviços organizados por Pessoa 
Física e Pessoa Jurídica e com muito mais conteúdo relevante”, explica Gustavo Gomes de Almeida, Analista 
de Marketing da Uniprime.

O site ainda conta com o Universo Uniprime, um boletim informativo que traz os últimos acontecimentos da 
cooperativa e conteúdo exclusivo. 

Gustavo Gomes de Almeida - Analista de Marketing da Uniprime.

Uniprime Norte do Paraná dá posse à nova diretoria e 
ao conselho de Administração
Em cerimônia realizada na sede da cooperativa, no dia 19 de maio, a Uniprime Norte do Paraná deu posse 
à nova Diretoria e ao Conselho de Administração, que estarão à frente da Cooperativa nos próximos 4 anos, 
gestão 2017-2021.

Em seu discurso, o presidente do conselho de administração da Uniprime, Dr. Alvaro Jabur, frisou que esta 
nova etapa deve ser encarada como uma evolução para cooperativa. “Estamos concluindo um ciclo de gestão 
vitorioso e, ao mesmo tempo, iniciando uma nova etapa na trajetória da Uniprime Norte do Paraná”, conclui Dr. 
Jabur.
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No dia 19 de maio, a Uniprime Norte do Paraná reali-
zou mais uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
na sede da cooperativa, em Londrina-PR. A Assem-
bleia deliberou sobre a Política de Sucessão e outras 
alterações no Estatuto Social que estarão disponíveis 
a todos os cooperados no nosso site.

Uniprime Norte do Paraná realiza AGE

RELEASE
Uniprime Norte do Paraná

A Uniprime Norte do Paraná recebeu, no dia 17 de 
maio, a visita da Cooperforte, uma Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo voltada aos funcionários 
de Instituições Financeiras Públicas Federais, como 
Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, 
BNDES, entre outras. O objetivo do encontro foi es-
treitar o relacionamento entre as cooperativas para 
buscar referências e realizar benchmarking.

Sediada em Brasília, no DF, a Cooperforte possui 3 décadas de existência e atende cerca de 130 mil 
cooperados pelo Brasil. Na foto: Regina Reis (Cooperforte), Michele Faustino (SICOOB), Dr. Alvaro Jabur 
(Uniprime Norte do Paraná), José Valdir Reis (Cooperforte), Rodrigo Teixeira (SICOOB), Antonio Hernan-
des (Uniprime Norte do Paraná).
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Aconteceu em junho

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

Curso – Cartões Bancoob 
Nos dias 1 e 2 de junho, foi realizado na Uniprime 
Centro - Oeste do Brasil o “Curso – Cartões Bancoob”. 
O evento contou com a participação de colaboradores. 

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Mód I 
Nos dias 2 e 3 de junho, foi realizado na Uniprime 
Norte do Paraná, na cidade de Londrina, o primeiro 
módulo do programa de Desenvolvimento Gerencial 
com o instrutor Jackson Bittencourt Eduardo Damião 
para colaboradores e gerentes.

Evento Ciab – Febraban 
Entre os dias 6 e 8 de junho, foi realizado no Tran-
samérica Expo Center, em São Paulo, o evento
Ciab-Febraban. Bruno Eiji Almenara Okabe (Gerente 
de TI) e Evandro Carlos Gasparetto (Gerente de Pro-
jetos) da Uniprime Central participaram do evento. 
Representando a Uniprime Centro-Oeste do Brasil, 
esteve presente o diretor financeiro Marcos Mazzaro.

Fórum de Presidentes das Cooperativas do Paraná 
O Dr. Augusto Francesco Carlo Garofani, Presidente 
da Uniprime Campos Gerais, e o gerente Jorge Arthur 
Ramos Martins, participaram do Fórum de Presiden-
tes das Cooperativas do Paraná, no dia 2 de junho na 
Cooperativa Frísia, em Carambeí.

Certificação de Conselheiros Cooperativos – Mód VII 
No dia 3 de junho, foi realizado na Uniprime Pioneira 
do Paraná, na cidade de Toledo, o 7o módulo do pro-
grama de Certificação de Conselheiros. O evento foi 
realizado pelos instrutores da Funpar e contou com a 
participação de conselheiros e cooperados. O tema 
abordado foi “Gestão de Pessoas e Ética”. 

Visita da Audiconsult – Uniprime Central 
No dia 7 de junho, a Uniprime Central recebeu a 
visita do auditor Cicero Dias Teixeira da empresa  
Audiconsult.

Padrão de atendimento Uniprime – Mód II, IV, V
Nos dias 9 e 10 de junho, foram realizados os últimos módulos do treinamento “Padrão de Atendimento  
Uniprime” onde foram abordados os temas: Competências Gerenciais; Suporte na Área de Vendas e Trei-
namento; e Atendimento ao Cliente. O evento contou com a participação dos instrutores da Funpar, Tomas  
Sparano e Graziela Rodrigues. O curso foi realizado para colaboradores e gerentes da Uniprime Pioneira do 
Paraná. 

Gessica Benicio (contadora) e Cicero Dias (Auditor Audiconsult).

Jony Tanaca (auditor) e Cristiane Michaloski (Gerente de Agência).

Jony Tanaca (auditor), Lislaine Maria Pizzi (Gerente de Agência) e 
Rodrigo Adriano Zatta (Gerente regional).

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organiza- 
cional – Mód III 
Também nos dia 9 e 10 de junho, foi realizada a se-
gunda parte do 3° módulo da aula Comunicação Ins-
titucional do MBA Executivo em Liderança. O MBA,
voltado para gerentes e colaboradores da Uniprime,
foi ministrado pela professora Monica Aparecida 
De Sordi Martão.

Auditoria na Uniprime do Iguaçu – PAC Guarapuava  
A auditoria na Uniprime do Iguaçu no PAC Guarapua-
va, foi realizada nos dias 20 e 21 de junho, com o 
auditor Jony Tanaca.

26ª Reunião Ordinária referente à gestão 2015/2019
A diretoria da Ocepar realizou, no dia 12 de junho, em 
Curitiba, a 26ª Reunião Ordinária referente à gestão 
2015/2019. Na oportunidade, os dirigentes coope-
rativistas realizaram avaliação de eventos promovi-
dos pela entidade, como os Encontros de Núcleos 
Cooperativos ocorridos entre 16 e 19 de maio, e o 
Fórum dos Presidentes das Cooperativas do Paraná, 
nos dias 1 e 2 de junho. Também estiveram em de-
bate resoluções ligadas aos ramos crédito e saúde, 
as propostas encaminhadas pelo cooperativismo ao 
governo federal ligadas ao Plano Agrícola e Pecuá-
rio 2017/18 e questões relativas ao Funrural, Pro-
solo (Programa Integrado de Conservação de Solos 
e Água do Paraná), febre aftosa, o novo Programa 
Paraná Competitivo, entre outras. A reunião contou 
com a presença do Presidente da Uniprime Central, 
Dr. Alvaro Jabur.

Reunião do Comitê de Parceria & Alianças 
No dia 21 de junho, foi realizada a reunião do Comi-
tê de Parceria & Alianças do PRC-100, que aconte-
ceu na sede administrativa da Cooperativa Cocamar 
em Maringá. O evento contou com a participação de  
Alexsander Pelozo (Coordenador de Controles Inter-
nos da Uniprime Central).

Curso de Conselho Fiscal e Conselho Administra-
tivo – Uniprime do Iguaçu
A Uniprime do Iguaçu forneceu para seus conselhei-
ros e cooperados o curso de Conselho Fiscal e Con-
selho Administrativo com o instrutor José Carlos de 
Assunção. O evento ocorreu nos dias 23 e 24 junho, 
na cidade de Pato Branco.

Reunião do Conselho Fiscal – Uniprime Central
Aconteceu no dia 24/06 a Reunião do Conselho Fis-
cal em Londrina.

Programa de Certificação de Conselheiros 
A Uniprime Campos Gerais iniciou nos dias 30 de 
junho e 1 de julho, o programa de Certificação de 
Conselheiros com a instituição Funpar para coope-
rados e conselheiros. O 1o módulo abordou o tema 
Canais de Comunicação com os Associados.

Reunião do Conselho de Administração – Uniprime 
Central
No dia 30/06 foi realizado a Reunião do Conselho 
de Administração na cidade de Curitiba. Compare-
ceram na reunião a diretoria e os conselheiros de 
Administração da Uniprime Central.

Reunião Operacional – Uniprime Central
No dia 22 de junho, foi realizado em Curitiba a Reu-
nião Operacional que contou com a presença de ge-
rentes e diretores do sistema Uniprime.

Curso de Garçonete e Copeira 
Entre os dias 19 a 22 de junho, a colaboradora da 
Uniprime Central, Monica Martins, participou do cur-
so de Garçonete e Copeira, da instituição Mercado 
Treinamentos.

Auditoria na Uniprime do Iguaçu – PAC Irati 
A auditoria na Uniprime do Iguaçu no PAC Irati,  
foi realizada no dia 22 de junho, com o auditor Jony 
Tanaca. 

Gerentes e Diretores do Sistema Uniprime.

Sr. Marco Mazzaro e o Gerente da Kodak. Evandro Carlos Gasparetto e Bruno Eiji Almenara Okabe.

Curso de Formação de Conselheiros – Uniprime  
Centro-Oeste do Brasil
No dia 24 de junho foi realizado o Curso para For-
mação de Conselheiros. Participaram do evento os 
conselheiros de administração, conselheiros fiscais e 
cooperados.

Arraiá – Uniprime Centro-Oeste do Brasil
No dia 28 de junho foi realizado o Arraiá da Uniprime Centro-Oeste do Brasil. Participaram da festa a diretoria 
e colaboradores.

DIA C 

NO DIA 1 DE JULHO, FOI CELEBRADO EM 
TODO O PAÍS O DIA DE COOPERAR (DIA C). 

O evento, que é organizado pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), foi criado no 
ano de 2009, no estado de Minas Gerais, com a  
nobre missão de unir pessoas que se dedicam ao 
próximo. 

Em 2013, a OCB decidiu levar o evento a outros estados, dando início a uma grande corrente do bem 
que começava a tomar o Brasil. 2015 foi o ano em que o Dia C foi realizado em todos os estados e o 
Distrito Federal, consolidando-se como uma grande mobilização nacional. Neste ano, o número de 
beneficiados foi de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas.

Os últimos anos foram cruciais para transformar o Dia C no grande sucesso que é. No ano passado, 
mais de 86 mil voluntários participaram de 1.180 projetos desenvolvidos por 1.278 cooperativas ao  
redor do país. Neste ano, através de novos projetos desenvolvidos pelas Cooperativas brasileiras, a 
meta é beneficiar um número ainda maior de pessoas. 

Em homenagem ao Dia C, a Uniprime Central realizará, no dia 22 de julho, a 1a Gincana Uniprime em 
prol da APAE Londrina. Os colaboradores irão contribuir com doação de materiais escolares e jogos 
educativos.

TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO PALESTRANTE CIDADE SINGULAR

01 de julho
Certificação de 

Conselheiros Cooperativos 
Mód. VIII

Instrutores da Funpar Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

07 e 08 de julho
Desenvolvimento Gerencial 

Mód. II
Eduardo Damião (PUC) Londrina

Uniprime Norte do 
Paraná

07 e 08 de julho
MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional - Mód. IV

Antonio Claudio Queiroz 
(Franklin Covey)

Londrina Uniprime Central

15 e 29 de julho
Padrão de Atendimento 

Uniprime
Instrutores da Funpar Toledo

Uniprime Pioneira do 
Paraná

21 e 22 de julho
Curso de Conselho Fiscal 
e Conselho Administrativo

Mauri Alex (Isae) Cascavel Uniprime Alliance

28 e 29 de julho
MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional - Mód. IV

Antonio Claudio Queiroz 
(Franklin Covey)

Londrina Uniprime Central

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO MODALIDADE SINGULAR

25 de julho Reunião do Conselho Fiscal Videoconferência 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!

Uniprime Central marca presença no 25º Suespar

Entre os dias 8 e 11 de junho foi realizado o 25º Suespar (Simpósio das Unimeds do Estado do Paraná). O 
evento aconteceu no Mabu Thermas Grand Resort, na cidade de Foz do Iguaçu. Com o tema “Conexões que 
Transformam”, o evento deste ano teve como o principal objetivo mostrar a importância que parcerias, alianças 
e conexões podem ter em diversas áreas, e uma importância ainda maior quando se trata de saúde.

O Suespar comemorou nesta edição 25 anos, que coincidiram com os 50 anos do sistema Unimed. Um dos 
objetivos do evento foi divulgar e promover o desenvolvimento de seus participantes e a troca de experiência 
entre profissionais. Novos modelos sustentáveis de atenção à saúde, compartilhamentos de recursos, parceria 
público-privada na assistência hospitalar, gerenciamento de crises, margem de solvência e tecnologia em saú-
de, foram alguns dos assuntos debatidos. 

A Uniprime Central marcou presença no evento com um stand bastante movimentado durante todo o perío-
do. Pessoas que já conheciam, porém gostariam de mais informações, assim como aqueles que buscavam  
descobrir mais sobre qual é o público alvo da cooperativa, seus serviços e produtos ofertados.

Esta alta procura mostra a relevância da Uniprime dentro do mercado da saúde. Com isto, a Uniprime Central 
teve a oportunidade de fortalecer relacionamentos e criar parcerias, além de realizar novos negócios. 

Dr. Alvaro Jabur (Presidente), Dr. Carlos Puppi Busetti Mori (Diretor Administrativo), Julio Cesar Pires Furtuoso 
(Superintendente), Priscila Fukuda (Secretária Executiva) e Isabelle Gumiero (Analista Administrativo Jr.) foram 
os responsáveis por representar a Uniprime Central. Também esteve presente o diretor financeiro da Uniprime 
Pioneira do Paraná, Dr. Hiroshi Nishitani. Uma equipe altamente capacitada, focada em transmitir os valores da 
cooperativa a todos que visitaram o stand durante o período do evento.

UNIPRIME CENTRAL
NO 25º SUESPAR

SAIBA MAIS

A Uniprime Central marcou 
presença no evento com um 
stand bastante movimentado 
durante todo o período.

ACONTECEU EM 
JUNHO

SAIBA MAIS

Fique por dentro dos destaques 
do mês de junho da Uniprime 
Central e Singulares.

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

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