
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

Curso de Gestão Estratégica - Uniprime Pioneira do Paraná 
Nos dias 03, 04, 10 e 11 de novembro, na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, aconteceu o curso 
de Gestão de Clínicas que foi ministrado pelo instrutor June Cruz e foi destinado aos cooperados.

Seminário Internacional
No dia 10 de novembro, aconteceu no auditório Thomas Morus da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, na cidade de Curitiba, o III Seminário Internacional de Cooperativismo de Crédito. O evento contou 
com a participação de aproximadamente 60 pessoas. Representando a Uniprime Central estavam Dr. 
Alvaro Jabur (Presidente) e Dr. Carlos Puppi Busetti Mori (Diretor Administrativo). Também participaram 
os conselheiros administrativos da Uniprime Pioneira do Paraná, Dr. José Maria B. Neto e o Dr. Antônio 
Machado de Oliveira Filho.

O professor Alex Atonio Ferraresi, coordenador do curso de Mestrado Profissional de Gestão em 
Cooperativas da PUC-PR, e o Superintendente do Sescoop/PR, Leonardo Boesche, foram os 

responsáveis pela a abertura do evento. 
Governança, desempenho, responsabilidade 
social, foram alguns dos temas debatidos. 
A programação foi destinada a dirigentes e 
representantes de cooperativas de crédito, 
alunos do Mestrado Profissional de Gestão em 
Cooperativas, pesquisadores, professores e 
demais interessados no assunto. 

Curso de Gestão de Crédito - Uniprime Pioneira do Paraná
Nos dias 07 e 13 de novembro, foi realizado na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, o 1° módulo do 
curso de Gestão de Crédito com o instrutor Lincoln Carrenho. O curso foi destinado aos gerentes e colaboradores 
da Uniprime.

Certificação de Conselheiros Cooperativos - Módulo VII e VIII - Uniprime Campos Gerais 
Nos dias 09, 10, 24 e 25 de novembro, foram realizados na Uniprime Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa, 
o 6º e o 7º 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. 

Desenvolvimento Gerencial - Módulo VII – 
Uniprime Norte do Paraná
Nos dias 10 e 11 de novembro, aconteceu na PUC-
PR, em Londrina, o 7° módulo do Programa de 
Desenvolvimento Gerencial, ministrado pelo instrutor 
João Souza. O programa destinou-se aos gerentes e 
colaboradores.

Curso de GBA de Conselho Fiscal e Conselho de 
Administração - Uniprime Norte do Paraná
Nos dias 10 e 11 de novembro, no Hotel Boulevard, 
na cidade de Londrina, aconteceu o curso de GBA de 
Conselho Fiscal e Conselho de Administração, para 
cooperados e conselheiros. O instrutor responsável foi 
José Assunção. 

Certificação de Conselheiros Cooperativos - Módulo X - Uniprime Pioneira do Paraná
No dia 11 de novembro, foi realizado na Uniprime Pioneira do Paraná, o 10° módulo do Programa de Certificação 
de Conselheiros Cooperativos. O evento ocorreu em Toledo. Foi abordado o tema “Inovação em Estratégia e 
Governança Cooperativa”, ministrado por instrutores da Funpar. 

Desenvolvimento Gerencial - Módulo II – Uniprime 
Alliance 
Nos dias 10 e 11 de novembro, na Uniprime Alliance, 
aconteceu o 2° módulo do Desenvolvimento Gerencial 
com professores da PUC destinado a gerentes e 
colaboradores.

MBA Executivo em Liderança e Gestão 
Organizacional - Módulo V - Uniprime Central 
Nos dias 10 e 11 de novembro, foi realizado, em 
Londrina, o 5º módulo do MBA Executivo em Liderança 
e Gestão Organizacional, com o instrutor Hélio Silva da 
Franklin Covey. Gestão Estratégica de Negócios foi o 
tema abordado.

A campanha Adote Uma Cartinha de Natal está a todo vapor! Nossa árvore já está quase lotada de 
presentes! Escolhemos uma cartinha  para cada um de nossos colaboradores, e vamos presentear as 
crianças com os presentes que elas escolheram.

Na próxima edição, publicaremos as fotos da entrega de presentes. Aguardem!

Campanha de Natal

Especialização em Banking - Uniprime Pioneira 
do Paraná
Nos dias 10, 11,18 ,24 e 25 de novembro, aconteceu 
na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, 
o 3° módulo do programa de Especialização em 
Banking.

OCEPAR: Diretores realizam a 31ª reunião ordinária da gestão 2015/2019
A 31ª reunião ordinária da Ocepar, referente à gestão 2015/2019, foi realizada em Curitiba, no dia 13 
de novembro. A reunião foi coordenada pelo presidente da entidade, José Roberto Ricken. Dentre os 
participantes esteve Dr. Alvaro Jabur (Presidente da Uniprime Central). As discussões focaram temas 
como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a criação do Prodecoop 
Saúde, alterações na legislação das cooperativas de crédito e o Encontro Estadual de Cooperativistas 
Paranaenses.

Pesquisa realizada pelo Instituto Datacenso, a pedido da Ocepar, para saber qual a compreensão dos 
consumidores paranaenses sobre os produtos e serviços ofertados pelo cooperativismo paranaense, foi 
outro assunto debatido pela diretoria. Ricken aproveitou a ocasião para apresentar o “Somoscoop”, um 
movimento nacional liderado pelo Sistema OCB, com o propósito de fortalecer o setor, conectando as 
pessoas em torno de uma única causa: tornar o cooperativismo reconhecido e conhecido na sociedade. 

Fonte imagens: paranacooperativo.coop.br

Curso de Grafoscopia - Uniprime Pioneira do 
Paraná 
No dia 18 de novembro, foi realizado na Uniprime 
Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, o curso de 
Grafoscopia. O curso foi ministrado pela instrutora Rita 
Amabile e foi destinado aos colaboradores.

Reunião do Conselho de Administração - Uniprime 
Central
No dia 24 de novembro, no Hotel Bourbon, na cidade 
de Curitiba, foi realizada a reunião do Conselho de 
Administração. Na ocasião, foi realizada uma palestra 
com Dr. Alberto de Paula Machado sobre o tema 
“Alterações na CLT”.

Curso - Gestão do Tempo e Produtividade - 
Uniprime Pioneira do Paraná
No dia 27 de novembro, foi realizado na Uniprime 
Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, o curso 
de Gestão do Tempo e Produtividade. O curso foi  
ministrado pela instrutora Marta Shumacher e foi 
destinado aos colaboradores e gerentes.

Reunião Operacional - Sistema Uniprime 
No dia 30 de novembro, aconteceu na sede da 
Uniprime Central em Londrina, a Reunião Operacional 
do Sistema Uniprime.

Reunião do Conselho Fiscal - Uniprime Central 
No dia 25 de novembro, foi realizada na cidade de 
Londrina, a Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime 
Central.

Palestra de Planejamento Tributário Simples - 
Uniprime Alliance
Nos dias 22 e 23 de novembro, aconteceu na Uniprime 
Alliance, nas cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, a 
palestra com o tema Planejamento Tributário Simples, 
ministrado por Osvaldo Peressute da Universidade 
Positivo. A palestra foi destinada para cooperados e 
colaboradores. 

Por: Loraine Santos.

Por: Loraine Santos.

Por: Loraine Santos.

Planejamento Estratégico Uniprime Central 
No dia 04 de novembro foi realizado o Planejamento Estratégico 2018 da Uniprime Central, que contou com a 
participação de todos os colaboradores. A programação foi conduzida pelo superintendente Julio Cesar Pires 
Furtuoso, que também ministrou uma palestra com o tema “Cenários Econômicos”. Foram feitos trabalhos em 
grupo para a realização da análise SWOT e seu resultado, assim como a definição dos objetivos estratégicos 
anual.

UNIPRIME ALLIANCE

A Uniprime Alliance acaba de promover em Francisco Beltrão, o “I Festival Automotivo Uniprime”, no Santa Fé 
Clube de Campo (fotos). O evento oportunizou aos cooperados e convidados da Uniprime a experiência das 
principais montadoras premium de veículos, sendo elas: Audi, Bmw, Kia e Mercedes Benz. As montadoras 
são mundialmente reconhecidas pelo alto nível de tecnologia  embarcada e pela sofisticação. Segundo o 
Diretor Dr. Aramis Karam de Araujo, o evento superou as melhores expectativas “A presença de nossos 
Cooperados e os negócios realizados indicam que alcançamos plenamente o objetivo”.

Em 17 de outubro a Uniprime Norte do Paraná recebeu em São Paulo, a premiação das 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar no Brasil, conforme pesquisa realizada pela Você S/A. Esta pesquisa é considerada 
uma importante ferramenta de competitividade para o mercado e avalia a satisfação e a motivação dos 
funcionários no ambiente de trabalho. A Uniprime sabe que conquistar prêmios como este só é possível com 
a participação de todos!

A cerimônia de premiação foi realizada em Curitiba 
no dia 14 de novembro e a Uniprime Norte do 
Paraná foi classificada prela Great Place to Work 
como uma das Melhores Empresas para Trabalhar 
no Paraná neste ano de 2017, assim como havia 
sido premiada em 2011 e 2013.

“Damos valor ao mérito pessoal de cada um que aqui trabalha, não importa seu cargo ou sua função”, 
afirma Dr. Alvaro Jabur, Presidente do Conselho de Administração da Uniprime. 

Jabur acrescenta que não existe uma fórmula mágica para chegar ao prêmio. “Não há segredos, há uma 
união em torno de propósitos comuns, que beneficiam a todos”, diz.

Inauguramos em Jundiaí-SP no dia 28 de novembro, 
a 6ª agência no Estado de São Paulo e a 25ª da 
cooperativa. Localizada no Jundiaí Shopping, na 
Avenida Nove de Julho, 3333, Piso Alameda (G3), 
a nova agência faz parte do projeto de expansão 
da Uniprime Norte do Paraná.

FESTIVAL AUTOMOTIVO UNIPRIME: SOFISTICAÇÃO E PERFORMANCE

UNIPRIME ESTÁ ENTRE AS 150 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO BRASIL NO RANKING 
VOCÊ S/A

UNIÃO E VALORIZAÇÃO FORMAM A RECEITA DE SUCESSO DA UNIPRIME

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ INAUGURA AGÊNCIA EM JUNDIAÍ-SP

“Ao Longo destes 20 anos nos consolidamos entre as 100 maiores cooperativas de crédito do Brasil. Hoje 
somos mais de 4.500 cooperados e administramos 500 milhões em ativos financeiros. Viver a Uniprime é ter 
acesso a um atendimento personalizado, diferente e exclusivo”, diz dr. Aramis. 

A Uniprime Francisco Beltrão integra a Uniprime Alliance, composta por cinco agências, localizadas 
estrategicamente em Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Cascavel, ocupa a 89ª. posição entre as 985 
Cooperativas Brasileiras de Crédito, segundo classificação recente do Banco Central. 

ENTRE AS 100 MAIORES DO PAÍS

Aconteceu em Novembro

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

Dias 10 e 11/11 Dias 24 e 25/11
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CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

01 e 02 de 
dezembro

MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional

Helio A. Silva (Franklin 
Covey)

Londrina Uniprime Central

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

18 de dezembro 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 
dezembro e participe!

HSM Expo 2017

Foram mais de 100 palestras, abordando assuntos atuais e relevantes no mundo dos negócios. O evento 
contou com a participação de aproximadamente 200 representantes de cooperativas de diversos ramos de 
atuação do Estado do Paraná. O tema escolhido para este ano foi: conhecimento em ebulição (#ofuturoferve). 

Representando o Sistema Uniprime estiveram presentes: Dr. Alvaro Jabur (Uniprime Central), Dr. Carlos Puppi 
Busetti Mori (Uniprime Central), Sr. Sergio Luiz Wolker (Uniprime Central), Dr. Gilmar Alves do Nascimento 
(Uniprime Central), Dr. Cesar Augusto Macedo de Souza (Uniprime do Iguaçu), Dr. Carlos Alberto Mascarenhas 
(Uniprime Norte do Paraná), Dr. Hirofumi Uyeda (Uniprime Alliance), Dr. Orley Alvaro Campagnolo (Uniprime 
Pioneira do Paraná) e Dr. Valdomiro Vendramini (Uniprime Pioneira do Paraná). O evento também contou com 
a presença de gerentes e colaboradores do sistema.

Dentre os destaques do evento deste ano estava o professor da Wharton School, ícone da psicologia 
organizacional e autor dos best-sellers: “Dar e Receber” e “Originais – Como os inconformistas mudam o 
mundo”, Adam Grant. O jovem de 36 anos abriu sua palestra dando um grande conselho a todos presentes. 
Disse que para haver inovação, é necessário que as empresas estimulem um ambiente onde as ideias devem 
ser dadas de forma transparente. 

Outra participação de renome no evento foi do especialista em tecnologias artificiais e um dos gurus do setor, 
Kevin Kelly. Em sua palestra, abordou a inevitável força tecnológica do futuro. Kelly falou sobre o impacto 
da evolução tecnológica em nossas vidas, além das transformações e oportunidades que esta decisiva 
mudança proporciona. Outro ponto destacado por Kelly, foi a dúvida que as pessoas têm em relação à 
inteligência artificial. Para o guru, pensar diferente será a maior fonte de riqueza humana e por isso que a 
inteligência artificial não irá roubar nossos empregos e muito menos acabar com nossa criatividade. 

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

ACONTECEU EM 
NOVEMBRO 

SAIBA MAIS

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

CURSOS E 
TREINAMENTOS

SAIBA MAIS

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

HSM EXPO 2017 

SAIBA MAIS

Durante os dias 06, 07 e 08 de 
novembro, foi realizado o maior 
evento empresarial da América 
Latina.
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