
CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

03, 05, 09 e 11  
de janeiro

Curso de Gestão de Crédito Lincoln Carrenho Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

19 e 20 de janeiro
MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional
William de Moraes Londrina Uniprime Central

26 e 27 de 
janeiro

Módulo VIII – 
Desenvolvimento Gerencial 

Rony Ahlfeldt Londrina
Uniprime Norte do 

Paraná 

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

19 de janeiro Reunião Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

26 de janeiro
Reunião do Conselho de 

Administração
Presencial/Curitiba Uniprime Central

27 de janeiro Reunião do Conselho Fiscal Presencial/Londrina Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

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

PARTICIPAÇÃO 
VOLUNTÁRIA DOS 
COLABORADORES 
NAS AÇÕES SOCIAIS.

SAIBA MAIS

ACONTECEU  
EM DEZEMBRO

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 janeiro.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco

EDIÇÃO 19 • JANEIRO DE 2018

Colaboradores participam 
voluntariamente de ações 
sociais.

Uniprime Central: participação voluntária dos 
colaboradores nas ações sociais.

UM DIA NO PARQUE DE DIVERSÕES

CAMPANHA “CARTINHA DE NATAL” 

No decorrer do ano, os colaboradores da Uniprime Central – com sede em Londrina – se uniram para realizar 
ações sociais nas datas comemorativas, em benefício de crianças de diversas instituições locais. Dentre elas, 
realizamos a “Campanha do Material Escolar” para auxiliar o início do ano letivo de crianças carentes; a “Pás-
coa Solidária” em prol do HCL – Hospital do Câncer de Londrina; “DIA C” com a arrecadação de materiais 
escolares e jogos educativos para a APAE; e o “Dia das Crianças” com a doação de brinquedos aos alunos 
da Fundação Pestalozzi. Com a chegada do Natal, a campanha se intensificou e conseguimos colaborar com 
2 instituições em diferentes ações. Confira abaixo as nossas Campanhas de Natal.

Presentear uma criança é bom, mas atribuir alegria é 
melhor ainda. Foi assim que iniciou a nossa primeira 
campanha de Natal, com os alunos do primeiro ano 
da Escola Eugênio Brugin: um período de muita di-
versão no parque Pula Futrika.

O “Papai Noel” presenteou com bonecas, carrinhos, calçados, roupas e até mesmo material escolar, aten-
dendo ao pedido que cada criança solicitou em sua cartinha. O ILES – Instituto Londrinense de Educação 
de Surdos – e a Escola Eugênio Brugin foram beneficiados com a campanha. “Ver o sorriso espontâneo no 
rosto de uma criança ao ganhar um simples presente, realmente não tem preço. É isso que faz com que 
continuemos firmes com as campanhas”, afirma a colaboradora Isabelle Gumiero, que participou da entrega 
dos presentes. 

As campanhas são iniciativas dos colaboradores, que desde já planejam um 2018 repleto de novas ações.

Colaboradores da Uniprime Central com os presentes da Campanha “Cartinha de Natal”.

Instituto Londrinense de Educação de Surdos, em Londrina.

Escola Eugenio Brugin.

Aconteceu em dezembro

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

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional – Uniprime Central
Nos dias 01 e 02 de dezembro foi realizado, em Londrina, o 5º módulo do MBA Executivo em Liderança e Gestão 
Organizacional, com o instrutor Hélio Silva, da Franklin Covey. O tema abordado foi Gestão Estratégica de Negó-
cios.

Confraternização de Final de Ano – Uniprime Central
A confraternização de final de ano da Uniprime Central aconteceu no dia 02 de dezembro, na Associação dos 
Engenheiros Agrônomos, em Londrina. Colaboradores e familiares tiveram a oportunidade de participar de uma 
animada festa, acompanhada de um delicioso almoço e atividades recreativas como sorteios, bingo e muito mais.

Colaboradores da Uniprime Central.

Reunião do Conselho Fiscal – Uniprime Central 
No dia 18 de dezembro foi realizado, através de videoconferência, a reunião do Conselho Fiscal.

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

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

No dia 02 de dezembro foi realizado na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, em Campo Grande, o Planejamento 
Estratégico 2018, que contou com a participação de diretores, conselheiros, gerentes e colaboradores.

No dia 11 de dezembro foi realizado a reinauguração do PAC Santa Fé, localizado em Campo Grande. O evento 
contou com a participação de diretores, conselheiros, gerentes e colaboradores.

REINAUGURAÇÃO – PAC SANTA FÉ 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 – UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

Mensagem de Natal

A Uniprime deseja a todos um ótimo final de 
ano e que o início de 2018 seja ainda melhor. 
Que possamos agradecer pelas conquistas 
realizadas nos últimos 365 dias, sabendo que 
o novo nos trará ainda mais oportunidades de 
realizar. Vamos seguir acreditando no poder de 
transformação que existe dentro de cada um de 
nós e buscar novos objetivos neste ciclo que se 
inicia.

Boas festas a todos!

Uniprime Norte do Paraná

Com o objetivo de oferecer maior conforto e atender melhor seus cooperados, a agência Uniprime Jacare-
zinho, no Paraná, reformou suas instalações e a reinauguração foi comemorada com um coquetel para os 
cooperados no dia 18 de dezembro. A agência está localizada na Rua Paraná, 1110, no Centro da cidade.

AGÊNCIA DA UNIPRIME JACAREZINHO TEM NOVAS INSTALAÇÕES

A Uniprime Norte do Paraná inaugurou na última quarta-feira, dia 20, a agência Uniprime Curitiba Juvevê, 
localizada na Rua Augusto Stresser, 1.240. Cooperados, convidados, autoridades locais e os dirigentes da 
cooperativa prestigiaram a inauguração, que foi marcada por um coquetel de apresentação do novo local. 
Essa é a 2ª agência da Uniprime na capital do Paraná e a 26ª da cooperativa. 

UNIPRIME INAUGURA MAIS UMA AGÊNCIA EM CURITIBA, PR

http://www.uniprimecentral.com.br

