
Fórum de Auditoria – Uniprime Central
No dia 14 de julho, foi realizado o Fórum de Auditoria 
Interna do sistema Uniprime, que contou com a par-
ticipação de representantes das singulares.

DIA C É MARCADO 
PELA BOA AÇÃO

SAIBA MAIS

No Dia do Cooperativismo, a 
Uniprime arrecadou materiais 
escolares e jogos educativos 
que serão entregues para a 
APAE Londrina.

ACONTECEU  
EM JULHO

SAIBA MAIS

Fique por dentro dos fatos 
em destaque no dia a dia da 
Uniprime Central e singulares.

Adão Guimarães Santos Junior, João Roberto Da Silva, Marcos Auré-
lio, Marlon Ruaro, Daniela Monfilier, Miguel Schaefer, Elton Alexandre.

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

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

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

Aconteceu em julho

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

Uniprime Norte do Paraná comemora dia do 
cooperativismo com a Unimed Maringá

Cerca de 1,8 mil pessoas participaram do evento organizado pela Unimed Maringá, em razão das comemo-
rações do seu aniversário de 35 anos e do Dia do Cooperativismo, no dia 1º de julho, no Parque Internacional 
de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá-PR.

A festa foi marcada por diversas atrações, como tendas de artesanato, espaço kids, apresentação de ban-
das, bingo e atrações gastronômicas. Entre os convidados, estavam os cooperados da Unimed de Maringá, 
seus familiares, as autoridades locais e alguns expositores, como a Uniprime Norte do Paraná, que aprovei-
tou a oportunidade para lançar em primeira mão os novos cartões da cooperativa. Além de demonstrar o 
novo produto, o stand da Uniprime atendeu aos cooperados da Unimed e aproveitou a oportunidade festiva 
para sortear prêmios entre o público presente.

Jornalista Responsável: Loraine Santos

Uniprime Norte do Paraná lança cartão próprio para 
seus cooperados

Em julho de 2017, a Uniprime Norte do Paraná lançou oficialmente os cartões Uniprime MasterCard aos 
seus cooperados, com isso, tornou-se a primeira cooperativa de crédito do Brasil a ser emissora de cartão 
próprio. E, para comemorar essa conquista, todas as agências Uniprime recepcionaram seus cooperados 
com um delicioso café da manhã.

O lançamento foi recebido com muito entusiasmo pelos cooperados, em razão das inúmeras vantagens que 
possuem ao utilizar o cartão da cooperativa de crédito. Na foto, representando as entregas dos cartões aos 
cooperados, nossa gerente da agência de Umuarama, Nilva S. Sbizera Gorla, entrega o cartão Uniprime 
Black MasterCard ao Dr. Paulo Faria, presidente da Federação das Unimeds do Estado do Paraná.

Junto com o lançamento do cartão de crédito próprio, a Uniprime disponibilizou também novas funcionali-
dades no mobile banking e no internet banking, com objetivo de gerar conveniência, flexibilidade, rapidez e 
segurança para o cooperado na hora de gerenciar o uso do cartão.

Jornalista Responsável: Loraine Santos

Release

DIA C: Uniprime Pioneira do Paraná promove o 
cooperativismo em diversas cidades do Oeste do 
Estado

TEMA
O tema da campanha “Atitudes simples que movem o mundo” motivou a realização de diversas ações nas 
cidades de Toledo, Palotina, Ubiratã, Goioerê, Medianeira e Marechal Cândido Rondon com o apoio da 
cooperativa de crédito. As iniciativas envolveram voluntários e foram desenvolvidas com base nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). “Quando as 
cooperativas juntam-se e dão mostra de união, promovem o mesmo sentimento que buscam em seu quadro 
social”, destacou Dr. Orley Campagnolo, diretor-presidente da Uniprime Pioneira do Paraná.

TOLEDO
Em Toledo, a festa aconteceu no Parque Ecológico Diva Paim Barthem, uma estrutura organizada por 12 
cooperativas da cidade. A comunidade foi recebida com diversas atrações artísticas, culturais, esportivas, 
ambientais e educacionais, apoiadas por entidades parceiras, que enriqueceram a programação com seus 
talentos e seus projetos. Um enorme painel de tecido foi pintado com a palma das mãos dos participantes, 
materializando o grande propósito do evento: união e cooperação. Na cidade de Ubiratã, a ação teve cunho 
informativo com a entrega de material ambiental e sobre o Dia C, com a distribuição de 500 mudas de árvo-
res à comunidade.

GOIOERÊ
A abordagem em Goioerê foi diferente: voluntários mobilizaram-se na produção de três mil fraldas geriátricas, 
que foram doadas às entidades da cidade.

MEDIANEIRA
Em Medianeira, o foco foi a saúde, com a oferta de exames de acuidade visual, orientações médicas e 
atividades esportivas realizadas por um personal trainer. Além disso, as crianças foram recebidas com um 
espaço para ouvirem histórias e desenharem. 

SAÚDE
A saúde também foi o tema principal da ação realizada em Palotina, porém, com um enfoque diferenciado: 
benefícios do uso de ervas medicinais. Em parceria com o curso de Farmácia, da Universidade Federal do 
Paraná, 1.500 mudas de ervas medicinais foram produzidas e entregues à população na ação realizada na 
praça principal da cidade. 

EXEMPLO
Para Dr. Orley, o Dia C busca chamar a atenção da população para o cooperativismo, mas as ações rea-
lizadas com o envolvimento da Uniprime foram além. “Mostramos que as cooperativas podem cooperar e 
com isso dão o exemplo para a população sobre a importância de somar forças em busca de um objetivo 
comum”.

O cooperativismo se justifica quando os princípios universais que norteiam o movimento são postos em prá-
tica,  e um dos principais é a intercooperação. Praticar esse valor foi o que seis agências da Uniprime Pioneira 
do Paraná fizeram, ao unirem-se com outras instituições, para divulgar o cooperativismo no Dia de Cooperar, 
que, neste ano, teve como slogan: “Dia C, fazer o bem e melhorar a vida das pessoas”.

Fonte: Imprensa Uniprime Pioneira do Paraná.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Já em Marechal Cândido Rondon, o Dia C foi celebrado durante toda a semana que antecedeu a grande 
festa, com a coleta de materiais de higiene, limpeza, calçados, alimentos e roupas. No sábado, a arrecada-
ção continuou na praça central, juntamente com ações de divulgação sobre o cooperativismo. Os donativos 
foram distribuídos nas entidades da cidade.

Festa Julina – Uniprime Central
No dia 1º de julho, aconteceu a Festa Julina da Uniprime Central, para os colaboradores e seus familiares. 
Teve muita diversão, com bingo e brincadeiras para a criançada, traje a caráter e comidas típicas.

Comidas típicas na Festa Julina da Uniprime.

Colaboradores da Uniprime Central.

Desenvolvimento Gerencial – Mód. II – Uniprime 
Norte do Paraná
Nos dias 07 e 08 de julho, foi realizado na Uniprime 
Norte do Paraná, na cidade de Londrina, o 2° módu-
lo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com 
o tema Visão Estratégica em Cooperativismo. O mó-
dulo foi ministrado pelo professor Eduardo Damião e 
foi destinado aos gerentes e aos colaboradores.

Curso de Certificação de Conselheiros 
Cooperativos – Mód. VIII – Uniprime Pioneira do 
Paraná
Aconteceu no dia 1º de julho o 8o módulo do Progra-
ma de Certificação de Conselheiros Cooperativos, 
realizado na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade 
de Toledo. O tema do módulo foi Cooperativismo de 
Crédito.

MBA Executivo em Liderança e Gestão
Organizacional – Mód. IV – Uniprime Central
Nos dias 07 e 08 de julho, foi realizado o 4° módulo 
do MBA Executivo em Liderança, com o facilitador 
Antonio Claudio Queiroz, que abordou o tema Estra-
tégia e Desenvolvimento Organizacional.

Curso – E-social 
Foi oferecido pelo Sescoop, no dia 13 de julho, 
no auditório da Cocamar, em Maringá, o curso de 
E-social, que contou com a participação dos cola-
boradores Anderson Aparecido Martins e Gessica
Benicio Felipe, da Uniprime Central.

Gerentes e Colaboradores do Sistema Uniprime. Eraldo Rogério Consorte (Instrutor), Gessica Benicio (Contadora) e 
Anderson Martins (Encarregado de RH).

Gerentes e colaboradores do sistema Uniprime.

Auditoria Uniprime Pioneira do Paraná – PAC 
Ubiratã
A auditoria na Uniprime Pioneira do Paraná – PAC 
Ubiratã foi realizada no dia 17 de julho, com o auditor 
Jony Tanaca.

Auditoria Uniprime Norte do Paraná – PAC 
Campo Mourão
A auditoria na Uniprime Norte do Paraná – PAC 
Campo Mourão foi realizada no dia 18 de julho, com 
o auditor Jony Tanaca.

Curso – Padrão de Atendimento Uniprime (Uniprime Pioneira do Paraná)
Nos dias 15 e 29 de julho, foi realizado na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, o curso de 
Padrão de Atendimento Uniprime. O curso foi destinado aos colaboradores e foi ministrado por instrutores 
da FUNPAR.

Colaboradores na aula de 15 de julho, no curso de Padrão de Aten-
dimento Uniprime.

André Akkache Sequeira (Gerente de Agência I), Juliana Aparecida 
Simeão (Caixa), Thaisy Teixeira Lemos (Caixa), Welton G. Azevedo 
(Assistente de Negócios de Agência I).

Rosangela Aparecida Sartori (Gerente de Agência), Alisson Fabiano 
Ferreira (Gerente de Negócios), Claudia Dos Santos Fulaneto 
(Assistente Administrativa), Josiane Maria Bernaski (Assistente 
Administrativa), Thais Regina da S. Oliveira (Caixa Executiva), Edmar 
Henrique F. Nunes (Caixa Executivo), Fabiana Coltro Kungel (Caixa 
Executiva) 

Encontro de Agentes
O Encontro de Agentes 2017 aconteceu no Aguativa 
Golf Resort, em Cornélio Procópio, durante os dias 
20 e 21 de julho. O principal tema em debate foi 
o questionário do PRC100 – Perfil Demográfico 
e Competências Técnicas. Os agentes das 
cooperativas tiveram a oportunidade de participar de 
palestras com convidados como Anderson Bars e 
Marçal Siqueira e da apresentação do Mapeamento 
do Perfil do Agente. Também foram feitas reuniões 
com analistas do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sescoop) sobre replanejamento, 
além de assuntos de cursos e de treinamentos. 
Participaram Alexsander Pelozo (Agente DA) e 
Isabelle Cristina (Agente DH), representantes da 
Uniprime Central.

Curso de GBA – Conselho Fiscal e Conselho de 
Administração – Uniprime Alliance
Nos dias 21 e 22 de julho foi realizado para 
cooperados e conselheiros o curso de GBA – 
Conselho Fiscal e Conselho de Administração, 
na Uniprime Alliance, na cidade de Cascavel. O 
instrutor foi Mauri Alex (ISAE).

IV Workshop Gestão Estratégica de Crédito – Uniprime Centro-Oeste do Brasil
Nos dias 20 e 21 de julho, foi realizado em Brasília o IV Workshop Gestão Estratégica de Crédito – Oportuni-
dades e Desafios, no qual estiveram presentes Dr. Gualberto de Leles (Diretor Superintendente) e Sr. Marco 
Mazzaro (Diretor Financeiro).

Visita – Uniprime Central 
A Uniprime Central recebeu o auditor Eduardo Alves 
da Cruz, da Bauer Auditores Associados, no período 
de 24 a 28 de julho.

Reunião do Conselho Fiscal
No dia 25 de julho, foi realizada, por meio de 
videoconferência, a reunião do Conselho Fiscal da 
Uniprime Central.

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional – Mód. IV – Aula 2 – Uniprime Central
Nos dias 28 e 29 de julho, foi realizada no Hotel Golden Blue, em Londrina, a 2a aula de Estratégia e De-
senvolvimento Organizacional, com o facilitador Antonio Claudio Queiroz, para gerentes e colaboradores do 
sistema Uniprime.

Especialização em Banking – Aula 1 – Uniprime Pioneira do Paraná
No dia 22 de julho, aconteceu a primeira aula de Especialização em Banking, fornecida para gestores e co-
laboradores da Uniprime Pioneira do Paraná e outras cooperativas. O tema foi Administração Estratégica e 
Inovação em Serviços, ministrado pela UFPR de Toledo.

Isabelle Cristina (Agente DH) e Alexsander Pelozo (Agente DA) da 
Uniprime Central.

Gilberto – Gerente do Sicoob; Professor Tomas – Coordenador do 
curso; Dr. Orley – Presidente da Uniprime Pioneira do Paraná; Cirio – 
Presidente do Sicredi e aluno do MBA; Carolo – membro do Conselho 
Administrativo do Sicoob.

Colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná na aula de 29 de ju-
lho.

Reunião de Metas para o 2º semestre e Entrega de Troféu do 2º trimestre – Uniprime Centro-Oeste 
do Brasil
No dia 14 de julho, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil realizou a reunião para tratar sobre as metas do 2º 
semestre. Aconteceu também a entrega de troféu para a Plataforma Jurídica, que obteve o melhor resultado 
no alcance de metas do 2º trimestre.

Dr. Gualberto de Leles (Diretor Superintendente) e Sr. Marco Mazzaro 
(Diretor Financeiro).

Curso de Vendas e Negociações - Uniprime
Centro-Oeste do Brasil 
No dia 29 de julho, foi realizado para colaborado-
res o Curso de Vendas e Negociações, na Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil, com a instrutora Jacqueline 
Resende.

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

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

04 e 05 de agosto
Módulo III – 

Desenvolvimento 
Gerencial

Carlos Magno (PUCPR) Londrina
Uniprime Norte do 

Paraná

05 de agosto
Curso de Análise de 

Crédito
Instrutora Maura 

Rebello
Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

05 de agosto
Especialização em 

Banking
Instrutores da UFPR Toledo

Uniprime Pioneira do 
Paraná

05 de agosto
Curso de Certificação 

de Conselheiros 
Cooperativos

Instrutores da FUNPAR Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

11 e 12 de agosto
Curso de Grafoscopia e 

Lei do Cheque
Instrutor Hildebrando 

Magno Rebello
Cascavel Uniprime Alliance

11 e 12 de agosto
Curso de Gestão e 

Estratégias de Mercado
Instrutor June Cruz Toledo

Uniprime Pioneira do 
Paraná

11 e 12 de agosto
Módulo V – MBA Executivo 

em Liderança e Gestão 
Organizacional

Marcia Lavrado 
(Franklin Covey)

Londrina Uniprime Central

15 de agosto
Palestra – Impacto da 

Tecnologia no Mercado 
Financeiro

Instrutor Arthur Igreja Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

18 e 19 de agosto
Módulo V – MBA Executivo 

em Liderança e Gestão 
Organizacional

Marcia Lavrado 
(Franklin Covey)

Londrina Uniprime Central

18 e 19 de agosto
Módulo II – Certificação 

de Conselheiros 
Cooperativos

Instrutores da FUNPAR Ponta Grossa
Uniprime Campos 

Gerais

21 de agosto Palestra de Economia
Dr. Guilherme R. S. 

Souza e Silva
Medianeira

Uniprime Pioneira do 
Paraná

22 de agosto Palestra de Economia
Dr. Guilherme R. S. 

Souza e Silva
Palotina

Uniprime Pioneira do 
Paraná

23 de agosto Palestra de Economia
Dr. Guilherme R. S. 

Souza e Silva
Ubiratã

Uniprime Pioneira do 
Paraná

26 de agosto
Especialização em 

Banking
Instrutores da UFPR Toledo

Uniprime Pioneira do 
Paraná

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

17 de agosto Reunião Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

25 de agosto
Reunião do Conselho de 

Administração
Presencial | Curitiba Uniprime Central

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

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Jony Tanaca (Auditor), Priscila Fukuda (Secretária Executiva), Renata Solange Sandrine (Vice-diretora da APAE) e Isabelle Cristina (Analista Ad-
ministrativo) em visita à APAE Londrina para entregar as doações arrecadadas.

Colaboradores da Uniprime Central.

Dia C comemora ações colaborativas e é marcado na 
Uniprime pela interatividade e doação
Em julho, é celebrado o Dia do Cooperativismo, popularmente conhecido como o Dia C. Planejado pela Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o evento tem a nobre missão de unir pessoas que se dedicam 
ao próximo.

Visando a promoção do diálogo e do entendimento entre as gerações, o movimento cooperativista busca 
ideais grandiosos, como a paz, a liberdade e, principalmente, a solidariedade, cujo foco são sempre os di-
reitos humanos. A data celebra o fato de que a humanidade trabalha em conjunto, desde os tempos mais 
primitivos, na colheita e na produção de bens.

Neste ano, a Uniprime Central celebrou a data em 22 de julho, ao realizar uma dinâmica com o colaborador
Anderson Martins, encarregado de RH, na qual foi avaliado o trabalho em equipe, motivação, liderança, 
organização e desempenho sob pressão. “Na dinâmica, ficou claro que a equipe motivada, incentivada e 
orientada teve um desempenho de 40% a mais do que a equipe sob pressão. Estamos em uma época em 
que não existem mais CHEFES e sim LÍDERES. A liderança mais do que nunca vem por meio do respeito e 
da admiração dos subordinados em relação ao líder, sem que ela seja forçada. Já o chefe, que tem o res-
peito apenas por imposição, jamais vai conquistar a confiança e a admiração no grupo, fazendo com que 
isso reflita diretamente no desempenho da empresa. Precisamos nos atentar ao fato de que, atualmente, a 
empresa não é a organização por si só, mas sim o reflexo do conjunto de pessoas que trabalham nela por 
um objetivo comum”, afirma Anderson. 

Em seguida, foi realizada uma gincana na qual os colaboradores puderam colocar em prática o trabalho em 
equipe com várias atividades, como bola queimada, dança da cadeira, chute ao gol, corrida do pneu, além 
de um quiz divertidíssimo sobre a Uniprime e o Dia C – tudo com o objetivo de melhorar a integração entre 
todos e conscientizar sobre a importância da ação social e do voluntariado do Dia de Cooperar.

Para concretizar a intenção da data, os colaboradores da Uniprime Central organizaram uma campanha de 
arrecadação de materiais escolares e jogos educativos, que serão entregues à APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de Londrina.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco

EDIÇÃO 14 • AGOSTO DE 2017

http://www.uniprimecentral.com.br

