
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

No último dia 19, data em que mundialmente se 
comemora o Dia da Conscientização ao Combate 
ao Câncer de Mama, a Uniprime Norte do Paraná 
presenteou as mulheres com bombons e flores, um 
gesto de cuidado e carinho com suas cooperadas. 
A ação foi realizada em todas as agências Uniprime 
(26 agências nos Estados do Paraná e São Paulo) 
e teve como objetivo reforçar a importância da ida 
ao médico e do diagnóstico precoce para o aumen-
to das chances de tratamento e cura do câncer de 
mama. Durante todo o mês de outubro, Agências e 
canais digitais da Uniprime foram sinalizados com a 
Campanha e textos sobre o cuidado com a saúde. 

UNIPRIME PROMOVE AÇÃO EM PROL DO OUTUBRO ROSA

Jornalista Responsável: Loraine Santos.

Em comemoração ao Dia do Médico e ao Dia do 
Dentista, a Uniprime Norte do Paraná ofereceu no 
dia 18 e 25 de outubro, respectivamente, um café da 
manhã especial em agências e hospitais das cida-
des onde a cooperativa possui agência. Além disso, 
foram realizadas ações comemorativas nas mídias 
sociais da Uniprime.

“Somos uma cooperativa de crédito constituída por 
médicos, que cresceu e hoje atua com todos os pro-
fissionais da área da saúde, empresas, empresários 
e profissionais liberais. Esse momento de confrater-
nização é um agradecimento à confiança e compromisso dos médicos e dentistas com a cooperativa” con-
clui Dr. Alvaro Jabur, presidente do Conselho de Administração da Uniprime Norte do Paraná.

UNIPRIME COMEMORA DIA DO MÉDICO E DO DENTISTA

Jornalista Responsável: Loraine Santos.

A Uniprime Norte do Paraná realizou pela primeira 
vez, nos dias 25 e 26 de outubro, o primeiro módu-
lo do curso “Transferência de Conhecimento – Pre-
venção a Fraude”, ministrado por Ricardo Hanada, 
da Mastercard ESS (Enterprise Security Solutions). 
A iniciativa tem como objetivo criar na cooperativa 
uma cultura de prevenção a fraudes, capacitando os 
colaboradores para agir com eficiência e melhorar 
a experiência dos cooperados em todas as transa-
ções referentes aos cartões Uniprime Mastercard. O 
curso contou com a presença de 12 colaboradores 
e o segundo módulo já está previsto para o próximo 
mês.

MARTERCARD E UNIPRIME JUNTOS NA PREVENÇÃO A FRAUDE

Jornalista Responsável: Loraine Santos.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME ALLIANCE

Outubro das Crianças é também o mês de Prime Day para crianças e familiares de Cooperados da Uniprime 
Alliance em Cascavel e Foz do Iguaçu. O evento, já consagrado como uma das grandes atrações do calen-
dário anual de eventos da Cooperativa, reuniu público recorde este ano.

Nas tardes de sábado, pais e filhos cumpriram extensa agenda de atividades recreativas, sócio-culturais e 
educacionais, como se vê nas fotos. O destaque deste ano, ficou por conta do viés ambiental. Pais e filhos 
receberam antecipadamente, sacolas ecológicas (feitas a partir do plástico de garrafas pet), para acomodar 
garrafas pet que, sob orientação de monitores, foram transformadas em criativos brinquedos. 

“Foram dias diferentes em que buscamos promover a integração e recreação da família do Cooperado, 
agregando informações e conhecimentos práticos, além de estimular a preservação do meio ambiente e 
sustentabilidade”, explica o presidente do Conselho de Administração, Dr. Hirofumi Uyeda.

PRIME DAY PROMOVE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA UNIPRIME

Reunião do Conselho de Administração – Uniprime Central
No dia 27 de outubro foi realizada na cidade de Curitiba a Reunião do Conselho de Administração.

Dia das Crianças – Entrega de Brinquedos – Fundação Pestalozzi
A Uniprime Central arrecadou, junto com seus colaboradores, brinquedos para serem doados no Dia das 
Crianças. Os brinquedos arrecadados foram destinados à Fundação Pestalozzi, na cidade de Londrina.
Os brinquedos foram entregues às crianças, na Fundação, por Isabelle Gumiero (Analista Administrativa) 
e por Priscila Fukuda (Secretária Executiva).
A felicidade das crianças ao receberem os presentes, mostra que ações como estas, realizadas pela 
Uniprime Central, têm um grande valor para toda a sociedade. E que você ser o responsável pelo sorriso 
no rosto de uma criança, é algo que não tem preço.

Reunião PRC 100
Cerca de 60 profissionais que atuam em 18 cooperativas paranaenses dos ramos agropecuário, crédito e trans-
porte e do Sistema Ocepar, participaram no dia 03 de outubro, do 2º Ciclo de Planejamento do PRC 100. O En-
contro ocorreu no Hotel Deville Business, em Curitiba, e teve como objetivo discutir o andamento dos trabalhos 
de implantação do planejamento estratégico do setor cooperativista, verificando o cronograma e os prazos de 
entrega. O evento foi aberto pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, que ressaltou os avanços 
e desafios do PRC 100, lançado em 2015 com a meta de criar as bases para que as cooperativas paranaenses 
alcancem, até 2020, o faturamento de R$ 100 bilhões. Após a abertura, o professor da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Fernando Arbache, fez uma palestra com o tema “Inovação: nova perspectiva de valor para o agronegó-
cio”. Também acompanham o encontro profissionais da Partner Consulting.” O evento contou com a participação 
de Alexander Pelozo da Uniprime Central.

Encontro de Núcleos – Ocepar
“A força da organização do cooperativismo paranaense é impressionante, e os resultados muito positivos, pois 
quem sabe como está e aonde quer chegar, com um planejamento eficiente colherá bons frutos.” A afirmação 
é do presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, feita na manhã desta terça-feira (17/10), no Encontro 
de Núcleos Cooperativos das regiões Norte e Noroeste, realizado em Campo Mourão, na Coamo, que sediou 
o evento. Esta edição contou com mais de 100 associados e dirigentes, de quatro ramos do cooperativismo - 
agrícola, saúde, crédito e trabalho - representando 11 cooperativas do Norte e Noroeste do Paraná. Entre os 
participantes esteve presente o Diretor Administrativo da Uniprime Central, Dr. Carlos Puppi.

Aconteceu em outubro

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

Auditoria – Uniprime Campos Gerais - Sede
Entre os dias 03 e 04 de outubro, na cidade de Ponta 
Grossa, foi realizada a auditoria na Uniprime Campos 
Gerais com a presença do auditor Jony Tanaca.

Jony Tanaca (Auditor), Veridiana Túlio (Gerente) e colaboradores.

Auditoria – Uniprime Campos Gerais - PAC Castro
No dia 04 de outubro, foi realizada a auditoria na Uni-
prime Campos Gerais no PAC Castro e contou com a 
presença do auditor Jony Tanaca.

Jony Tanaca (Auditor) e colaboradores.

Palestra de Investimentos – Uniprime do Iguaçu
Nos dias 04, 05 e 06 de outubro, foi realizada a palestra de Investimento para cooperados da Uniprime do Iguaçu. 
O evento ocorreu nas cidades de Pato Branco, Guarapuava e Irati e contou com a presença do instrutor Raphael 
Cordeiro.

Palestra em Guarapuava.

Palestra em Pato Branco.

Palestra em Irati.

Certificação de Conselheiros Cooperativos – Módulo IV e V – Uniprime Campos Gerais 
Nos dias 06, 07, 27 e 28 de outubro, foi realizado na Uniprime Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa, o 4º e 
o 5º módulo do Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos do Paraná. O Programa é uma parceria 
entre a Funpar e o SESCOOP para cooperados e conselheiros.

Certificação de Conselheiros Cooperativos – 
Módulo X – Uniprime Pioneira do Paraná
No dia 07 de outubro, foi realizado na Uniprime Pio-
neira do Paraná, na cidade de Toledo, o 10º módulo 
do Programa de Certificação de Conselheiros Coope-
rativos. O Programa é uma parceria entre a Funpar e o 
SESCOOP para cooperados e conselheiros.

Especialização em Banking – Uniprime Pioneira 
do Paraná
Nos dias 07 e 28 de outubro, foi dada continuidade 
ao 3º módulo da Especialização em Banking, forneci-
da para gestores e colaboradores da Uniprime Pioneira 
do Paraná e outras cooperativas. O tema foi Métodos 
Quantitativos Aplicados a Serviços Financeiros, minis-
trado pela UFPR de Toledo.

Curso de Planejamento Estratégico – Uniprime Pioneira do Paraná 
No dia 17 de outubro, foi realizado na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, o Planejamento Estraté-
gico 2018. O evento contou com a participação do instrutor da Funpar, Gustavo Abib, que ajudou na elaboração 
dos projetos para 2018. No evento participaram diretores e gerentes da Singular.

Diretores e gerentes da Uniprime Pioneira do Paraná.

Auditoria – Uniprime Centro-Oeste do Brasil
No dia 18 de outubro, foi realizada auditoria na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, na cidade de Três Lagoas, Mato 
Grosso do Sul, e contou com a presença do auditor Jony Tanaca.

Jony Tanaca (Auditor) e Laura Ferrari (Gerente Geral Uniprime Três 
Lagoas).

Desenvolvimento Gerencial – Módulo VI – Uniprime 
Norte do Paraná 
Nos dias 20 e 21 de outubro, foi realizado na PUC-PR, 
em Londrina, o 6° módulo do Programa de Desenvolvi-
mento Gerencial, ministrado pelo professor June Cruz. 
O programa foi destinado aos gerentes e colaborado-
res.

Visita Diebold
Nos dias 17 ao dia 19/10 os colaboradores Evandro 
Gasparetto, Guilherme Nemer, Bruno Okabe e Lucas 
Trecossi da Uniprime Central visitaram a empresa Die-
bold localizada em São Paulo. A visita na unidade foi 
para a apresentação do sistema de fraude/segurança, 
e abordou também a apresentação de digitalização de 
Sistemas Integrados.

Visita Sescoop – Uniprime Central
No dia 11 de outubro, a Uniprime Central recebeu a 
visita do Coordenador Técnico de GDA (Ocepar), Alfre-
do Benedito. Na visita foram abordados temas como 
planejamento e metas para 2018.

Alfredo Benedito (Coordenador Técnico de GDA OCEPAR), Julio 
Cesar Pires Furtuoso (Superintendente), Isabelle Gumiero (Analista 
Administrativo) e Alexsander Pelozo (Coord. Controles Internos).

Colaboradores da Uniprime Centro-Oeste do Brasil.

Curso de Grafoscopia – Uniprime Centro-Oeste do Brasil
No dia 21 de outubro, foi realizado na Uniprime Centro-Oeste do Brasil em Campo Grande o curso de Grafosco-
pia com a instrutora Maura Rebello. 

Reunião Operacional – Sistema Uniprime
No dia 24 de outubro, foi realizada via videoconferência, a Reunião Operacional do Sistema Uniprime.

Treinamento operacional para as Cooperativas
No dia 23 de outubro, os colaboradores Marcos Zambianco (Uniprime Central), Jaime Raul (Uniprime Central), 
Alexandre Teixeira Bueno (Uniprime Norte do PR) e Lucas Juck Faustino Pereira (Uniprime Norte do Paraná ) par-
ticiparam do treinamento operacional para Cooperativas na B3 em São Paulo.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime Alliance
Nos dias 27 e 28 de outubro, foi realizado na Uniprime Alliance, para gerentes e colaboradores, o 1o módulo do 
Desenvolvimento Gerencial com professores da PUC. 

Reunião do Conselho Fiscal – Uniprime Central
No dia 23 de outubro, foi realizada, através de videoconferência, a Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Cen-
tral.

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum 
no mundo e o de maior incidência nos homens. 
Por isso, movimentos internacionais como o 
Novembro Azul são tão importantes. Eles servem 
para conscientizar a população sobre os riscos 
do câncer de próstata, além de falar das formas 
de prevenção e as maneiras de diagnosticar a 
doença. 
É recomendável que homens acima dos 50 anos 
de idade realizem o exame de toque anualmente. 
Manter uma dieta saudável, realizar atividades físi-
cas, diminuir o consumo de álcool e não fumar são 
alguns dos hábitos que podem diminuir os riscos 
da doença. 
Porém, mesmo se você possui estes hábitos, rea-
lizar os exames é fundamental. Assim como bus-
car conscientizar amigos e familiares para a impor-
tância de fazer os exames. Quando diagnosticado 
com antecedência, cerca de 90% dos casos de 
câncer de próstata são passíveis de cura.

Novembro Azul, a Uniprime Central apoia 
esta causa.

Novembro Azul

Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul – Uniprime Central e Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil
E como forma de apoio aos movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul que acontecem em todo o 
mundo, a Uniprime Central e Uniprime Centro-Oeste do Brasil e seus colaboradores vestiram a camisa 
desta causa tão nobre e uniram-se para contribuir com as ações destas campanhas que incentivam 
homens e mulheres a realizarem os exames de prevenção e os check-ups regulares, a fim de estimular 
o início dos tratamentos e evitar possíveis novos casos.

Colaboradores da Uniprime Dourados.

Colaboradores da Uniprime Centro-Oeste do Brasil.

Colaboradores da Uniprime Central.

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

07 e 13 de 
novembro

Curso de Gestão de Crédito Lincoln Carrenho Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

03, 04, 10 e 11 de 
novembro

Curso de Gestão 
Estratégica

June Cruz Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

09, 10, 24 e 25 de 
novembro

 Módulo VII e VIII 
– Certificação de 

Conselheiros Cooperativos
Instrutores da Funpar Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

10 e 11 de 
novembro

Módulo VII – 
Desenvolvimento Gerencial

João Souza (PUC) Londrina
Uniprime Norte do 

Paraná

10 e 11 de 
novembro

Módulo II – 
Desenvolvimento Gerencial

Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

10 e 11 de 
novembro

Curso de GBA Conselho 
Fiscal e Conselho de 

Administração
José Assunção (Isae) Londrina

Uniprime Norte do 
Paraná

10 e 11 de 
novembro

MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional

William de Moraes 
(Franklin Covey)

Londrina Uniprime Central

11 de novembro
 Módulo X – Certificação de 
Conselheiros Cooperativos

Instrutores da Funpar Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

10, 11 e 18 de 
novembro

Especialização em Banking Facilitadores UFPR Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

18 de novembro Curso de Grafoscopia Rita Amabile Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

22 e 23 de 
novembro

Palestra de Planejamento 
Tributário Simples

Osvaldo Peressute
Cascavel e Foz 

do Iguaçu
Uniprime Alliance

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

24 de novembro
Reunião do Conselho de 

Administração
Presencial/Curitiba Uniprime Central

25 de novembro Reunião do Conselho Fiscal Presencial/Londrina Uniprime Central

30 de novembro Reunião Operacional Presencial/Londrina Sistema Uniprime

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

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

O futuro da infraestrutura financeira 
Como o blockchain pode transformar os serviços 
financeiros. 

COMO O SEU NEGÓCIO DEVE SER IMPACTADO PELAS MUDANÇAS TECNOLÓGICAS?

A transformação da indústria de serviços financeiros é um assunto prioritário na agenda dos executivos. A 
digitalização tem gerado grandes mudanças em todos os setores, e com ela, a tecnologia de contabilidade 
distribuída – também conhecido como blockchain –, emergido como um tópico importante nessa discussão. 
Mas, como o blockchain pode, de fato, ajudar as empresas financeiras? O estudo da Deloitte e do Fórum 
Econômico Mundial aborda o tema de maneira pragmática para responder essa questão. 

A pesquisa é elaborada a partir das conclusões do relatório “Disruptive Innovation in Financial Services”, da 
Deloitte e do Fórum Econômico Mundial, e analisa o impacto do blockchain para os novos pilares de atua-
ção do setor financeiro. Os resultados apontam que a tecnologia de contabilidade distribuída tem potencial 
para se consolidar e reestruturar completamente os serviços financeiros, mas exige colaboração de outras 
tecnologias emergentes, reguladores, operadores e outros stakeholders para realmente ser bem sucedida.

Os principais resultados do estudo: 

• Blockchain tem potencial para gerar novos processos e infraestrutura de serviços financeiros, tornando-os 
mais simples e eficientes. 

• A tecnologia de contabilidade distribuída será a base da próxima geração de processos e infraestrutura de 
serviços financeiros, em conjunto com outras tecnologias existentes e emergentes; 

• Assim como avanços tecnológicos no passado, as novas estruturas de serviços financeiros colocarão em 
cheque práticas antigas e transformarão os modelos de negócio; 

• Os casos mais impactantes de uso de tecnologia do blockchain vão exigir intensa colaboração entre se-
tores atualmente responsáveis, inovadores e reguladores, o que tornará o processo mais complexo e com 
longo processo de implementação.

Para acessar o relatório na íntegra clique AQUI.

ACONTECEU  
EM OUTUBRO

SAIBA MAIS

Fique por dentro dos fatos 
em 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 novembro.

O FUTURO DA 
INFRAESTRUTURA 
FINANCEIRA 

SAIBA MAIS

Como o blockchain pode 
transformar os serviços 
financeiros.
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