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VOLTAR AO TOPO

Encontros oportunizam a apresentação do balanço da cooperativa e as ações realizadas durante o ano anterior.

As cidades de Goioerê e Ubiratã foram as primeiras a receber as pré-assembleias da Uniprime Pioneira do 
Paraná na segunda-feira (19) e na quarta-feira (21), respectivamente. O momento foi de compartilhar com os 
cooperados as ações e projetos realizados pela cooperativa no ano passado e o planejamento para 2018. 

Conduzidos pelo presidente da cooperativa Dr. Orley Campagnolo, os processos assembleares representam 
uma oportunidade para estreitar os laços entre a cooperativa e os cooperados. Em sua fala, Dr. Orley des-
tacou a capacidade que a cooperativa teve ao enfrentar um cenário de juros baixos e recessão em 2017. 
“Passar por isso é uma grande prova para uma instituição financeira e mostramos que nós podemos existir 
muito bem mesmo dentro deste cenário e cumprir com galhardia o nosso papel”. 

O presidente ressaltou ainda que houve crescimento em várias carteiras e nos principais índices de desem-
penho, bem como grande aumento na adesão aos produtos e serviços da cooperativa. Destaque para a evo-
lução acima de 20% nos ativos totais e nas operações de crédito e mais de 25% na captação. Além disso, a 
Uniprime Pioneira do Paraná é hoje a segunda maior 
do Sistema em número de cooperados, que somam 
mais de 6.600 e com um crescimento na casa dos 
7% no último ano em comparação a 2016.

Os encontros acontecerão ainda nas outras sete 
agências da singular, localizadas nas cidades de 
Toledo, Medianeira, Guaíra, Santa Helena, Palotina, 
Marechal Cândido Rondon e Assis Chateaubriand, e 
são preparatórios para a Assembleia Geral Ordinária, 
que neste ano será realizada no dia 19 de março.

Além da inauguração da nova sede regional e da agência de Toledo – que acontece em março - para este ano 
a cooperativa tem como objetivo a expansão geográfica e do quadro social, além da busca de aprimoramento 
tecnológico, formação cooperativa e financeira e sustentabilidade nos aspectos social, financeiro, cultura e am-
biental. “2018 é um ano desafiador, seremos testados o tempo todo para melhorar ainda mais tudo aquilo que 
oferecemos para os cooperados”, complementa o presidente da cooperativa.

OBJETIVOS

Sobre a Uniprime

Uma obra à frente do seu tempo, construída sobre tudo, em bases de pioneirismo, sustentabilidade e inovação.

São aproximadamente dois mil metros quadrados de área construída dividida em quatro pavimentos mais o 
subsolo onde abrigará o estacionamento. Nos dois primeiros níveis estarão situados os serviços da agência de 
Toledo, com os caixas e gerência para cooperados pessoa física e jurídica. O terceiro está reservado para a es-
trutura de atendimento regional, com toda a equipe responsável pelos assuntos relacionados à singular Pioneira 
do Paraná. Já o quarto pavimento está voltado para os treinamentos, palestras aos cooperados, reuniões de 
trabalho, área de convivência e atividades complementares dos colaboradores. O terreno está localizado na rua 
Souza Naves, número 279, Centro de Toledo.

Essas são algumas das informações estruturais da nova sede da Uniprime Pioneira do Paraná, que será inaugu-
rada no dia 3 de março. O que ainda não foi descrito acima é o conceito que alicerçou a concepção da obra: ino-
vação tecnológica, conforto e sustentabilidade. “A obra não significa só uma nova estrutura física para realizarmos 
a nossa função enquanto cooperativa de crédito. Significa um ponto de virada para a Uniprime que demonstra 
a preocupação com a modernidade, com o futuro, com a excelência”, ressalta o presidente da cooperativa, Dr. 
Orley Campagnolo.

UMA OBRA DIFERENCIADA

A sede contempla novos conceitos de arquitetura que levam em consideração o meio ambiente, a eficiência 
energética, a utilização de materiais sustentáveis, o uso racional de água e luz. “Ao mesmo tempo, pensamos em 
uma obra com uma arquitetura bioclimática, em que o projeto ‘conversa’ com as características do local e traba-
lhamos com tudo aquilo que viesse de encontro desta filosofia”, complementa a arquiteta Andrea Cristina Becker, 
responsável pelo projeto.

Desde a estrutura em pré-moldado para evitar o desperdício, agilizar o processo e tornar a obra mais econômica, 
passando pela escolha dos fornecedores em um raio de distância para não promover poluição no deslocamento 
de materiais, até a preparação por trás do concreto para o edifício receber acessórios de automação em um prazo 
de até 20 anos sem estar obsoleta. 

A sede da Uniprime foi concebida para ser atemporal, inovadora, inteligente. 

AUTOMAÇÃO

Um contador de pessoas informa ao sistema controlador da temperatura se a intensidade do ar-condicionado 
deve ser reforçado ou até mesmo desligado. Um sensor que mede a temperatura externa e informa ao sistema 
para equilibrar a interna e trazer conforto térmico aos usuários. A luminosidade do dia também aciona o dispositivo 
que regula a iluminação artificial – as lâmpadas só acendem se necessárias para aquele ambiente. Além disso, 
as luzes dos espaços não são as mesmas: elas são compostas conforme o cenário e o que aquele espaço quer 
proporcionar. Tudo isso, sem que uma pessoa tenha que interferir. “O empreendimento ganha vida própria de 
acordo com as condicionantes e não com a interação humana. É uma edificação inteligente”, explica Thaís Gior-
dani, representante da empresa responsável pela automação do espaço.

A redução do consumo de água e energia é um dos principais benefícios da automação. É possível que o em-
preendimento consuma até 58% menos energia com iluminação e até 45% com ar-condicionado gerando tam-
bém benefícios financeiros para a cooperativa.

CERTIFICAÇÃO

Além dos aspectos funcionais, a ideia de uma construção moderna com conceito de sustentabilidade avançou 
para a obtenção de uma certificação ambiental de construção sustentável. Trata-se da Leed Platinum, reconhe-
cida em 143 países e concedida pela Organização U.S. Green Building Council. Para obtê-la é preciso cumprir 
com pré-requisitos em relação à sustentabilidade do espaço, racionalização do uso da água, eficiência energética, 
qualidade ambiental, materiais e recursos – e a Uniprime irá submeter o projeto à esta avaliação.

“Não existe nenhuma instituição financeira no Brasil, com uma nova construção, que tenha conquistado a certi-
ficação Leed Platinum. Nós temos todas as condições e estamos lutando para conquistá-la”, defende Dr. Orley. 

Após a inauguração, um representante da empresa certificadora fará as avaliações e emitirá seu parecer à orga-
nização, localizada nos Estados Unidos. “Temos todas as chances de obter a certificação”, acredita o presidente 
da cooperativa.

ARTE COOPERATIVA

Além da sustentabilidade e inovação, a arte também fez parte dos pilares que conduziram o projeto da nova sede 
da Uniprime Pioneira do Paraná. Durante a execução da obra, os tradicionais tapumes foram trocados por outros 
com ilustrações coloridas e atrativas. 

Na parte interna do prédio, um espaço foi reservado para exposição de diferentes artes: pinturas, fotos, escultu-
ras, instalações, valorizando a produção artística dos talentos da região. “Queremos que esse projeto seja com-
partilhado e usufruído pelas pessoas, que ele represente o nosso respeito com a arte”, ressalta Dr. Orley.

PONTOS DE SUSTENTABILIDADE

O projeto conta com as seguintes características:

•  Uso de pré-moldados;

•  Reaproveitamento de materiais; 

•  Utilização de materiais com o selo verde;

•  Materiais adquiridos em fornecedores presentes em um raio de 500 km; 

•  Paredes internas pré-moldadas;

•  Aberturas em faces adequadas para não ter excesso de calor, com esquadrias que isolam a construção do 
ambiente externo;

•  Uso de equipamentos com baixo consumo de energia, como aparelhos de ar-condicionado e elevador;

•  Área drenante;

•  Pisos drenantes;

•  Poços de luz;

• Placas solares para gerar energia à iluminação externa;

•  Reutilização da água da chuva e do próprio espaço interno;

•  Presença de bicicletário para incentivar o uso da bicicleta;

•  Área de convivência na entrada do prédio, com jardim e bancos, para oportunizar maior interação entre os 
cooperados;

•  Telhado verde, com grama: mais adequada à oscilação da temperatura.

A Uniprime Pioneira do Paraná é uma cooperativa de crédito com 22 anos de história. Foi a pioneira 
em seu segmento neste Estado e desde então atua na oferta de crédito e serviços de forma mais sim-
ples e vantajosa, por meio de um atendimento personalizado, moldado às necessidades dos coope-
rados. Conta com nove agências distribuídas nas cidades de Toledo, Assis Chateaubriand, Marechal 
Cândido Rondon, Medianeira, Ubiratã, Goioerê, Palotina, Guaíra e Santa Helena.

Com um resultado de R$ 82,5 milhões, a cooperativa já creditou, em 17 de janeiro, os juros ao Capital e 
distribuirá as Sobras no dia 05 de março.

A Uniprime Norte do Paraná é uma cooperativa de crédito que oferece produtos e serviços financeiros que 
beneficiam a movimentação e gera riqueza para seus cooperados. E os resultados obtidos a partir desse 
modelo de gestão refletem nas sobras anuais pagas aos cooperados após deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária (AGO).

“Obtivemos um resultado de R$ 82,5 milhões referente ao ano de 2017. Assim, além de oferecer uma mo-
vimentação mais vantajosa, a Uniprime tem a solidez para remunerar bem o capital de seus cooperados e 
distribuir sobras”, explica Dr. Alvaro Jabur, Presidente do Conselho de Administração da Uniprime.

A distribuição dos resultados representa um dos di-
ferenciais competitivos da cooperativa. O que vem 
ocorrendo desde o início das atividades. A valores 
não corrigidos, a Uniprime já devolveu mais de R$ 
500 milhões de sobras aos cooperados ao longo 
dos seus 20 anos.

“Essa preocupação com resultados positivos so-
mado ao atendimento humanizado prestado pelas 
agências e às inovações nos produtos e serviços 
lançados pela cooperativa, sem dúvida contribuem 
para a melhoria da qualidade da vida financeira de 
nossos cooperados e tornam a Uniprime cada vez 
mais sólida”, conclui Dr. Alvaro Jabur.

Uniprime Norte do Paraná

Expandir o número de agências e inovar nos serviços online fazem parte dos planos da Uniprime para 2018.

Com 20 anos de história, a Uniprime Norte do Paraná atua com diversos perfis de cooperados, desde aque-
le que visita diariamente sua agência para qualquer operação, até os que preferem realizar absolutamente 
tudo pela Internet. “Estamos sempre à frente na variedade e eficiência dos serviços oferecidos pelo nosso 
Internet Banking e Mobile Banking. Trabalhamos para que essa nova geração tecnológica também receba 
o mesmo atendimento humanizado que prestamos 
fisicamente nas agências”, conta Dr. Carlos Alberto 
Mascarenhas, Diretor Executivo da Uniprime.

E, quando o assunto é a inovação para vencer 
as barreiras entre o mundo físico e o digital, a 
cooperativa também tem inovado ao lançar um novo 
conceito de agência. Recentemente, inaugurou 
em Jundiaí (SP) uma unidade localizada no interior 
de um shopping center. “Ao visitar a agência, os 
cooperados esperam que o acesso seja fácil, ágil 
e com segurança. Por isso, estamos investindo em 
unidades mais compactas, modernas, tecnológicas 
e focadas no atendimento personalizado”, explica 
Dr. Carlos.

UNIPRIME REMUNERA COOPERADOS

OS DESAFIOS DO COOPERATIVISMO NO MUNDO DIGITAL

Dr. Alvaro Jabur.

Dr. Carlos Alberto Mascarenhas.

Doar é um passo para colher felicidade

A Uniprime Central arrecadou, junto aos seus 
colaboradores, aproximadamente 500 litros de 
leite para serem doados. A doação foi desti-
nada à Fundação Pestalozzi, na cidade de 
Londrina. A entrega foi realizada no dia 15 de 
fevereiro, onde a Secretária Executiva, Priscila 
Fukuda e o Auditor, Jony Tanaca, em represen-
tação dos colaboradores da Uniprime Central 
realizaram a entrega. 

A ação comprova a importância das doações 
e traz satisfação tanto àqueles que a recebem, 
como para àqueles que as fazem. Afinal, o ato 
de doar traz consigo a sensação de que esta-
mos fazendo o possível para ajudar quem mais 
precisa ser ajudado, e este tipo de empatia e 
colaboração é que formam os pilares da base 
do cooperativismo.

Uniprime Pioneira do Paraná

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ PROMOVE PRÉ-ASSEMBLEIAS EM NOVE CIDADES DA REGIÃO

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ INAUGURA SEDE TECNOLÓGICA E SUSTENTÁVEL

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

03 de março
Certificação de 

Conselheiros Cooperativos
Facilitadores da Funpar Toledo

Uniprime Pioneira do 
Paraná

02, 03, 23 e 24 de 
março

MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional
Marcelo Masini Londrina Uniprime Central

09, 10 e 24 de 
março

MBA Especialização em 
Banking

Instrutores UFPR Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

09 e 10 de março Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

10 de março Abertura de Contas Maura Rebello Ponta Grossa
Uniprime Campos 

Gerais

17 de março Treinamento Vivencial Froes Azevedo Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

23 e 24 de março Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Londrina
Uniprime Norte do 

Paraná

23 e 24 de março
Certificação de 

Conselheiros Cooperativos
Facilitadores da Funpar Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

15 de março Reunião Operacional Presencial/Londrina Sistema Uniprime

23 de março
Reunião do Conselho de 

Administração
Presencial/Curitiba Uniprime Central

26 de março 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 
março e participe!

Aconteceu em fevereiro

Fique por dentro de todas as palestras, cursos e eventos que marcaram o mês de fevereiro de 2018 na 
Uniprime Central e Singulares.

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional – Uniprime Central
Nos dias 02 e 03 de fevereiro foi realizado, na cidade de Londrina, o 6o módulo do MBA Executivo em Liderança e 
Gestão Organizacional. O módulo contou com a participação do facilitador Willian de Moraes, da Franklin Covey. 
O tema abordado foi Inteligência da Execução. 

Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos – Uniprime Pioneira do Paraná
No dia 03 de fevereiro foi realizado na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, o 11o módulo do Pro-
grama de Certificação de Conselheiros Cooperativos. O Programa é uma parceria entre a Funpar e o SESCOOP 
para cooperados e conselheiros. 

Auditoria – Uniprime do Iguaçu
A auditoria na Uniprime do Iguaçu ocorreu nos dias 07 e 08 de fevereiro, na cidade de Pato Branco. Na ocasião, 
a Singular recebeu os auditores Jony Tanaca e João Roberto.

Auditoria – Uniprime Pioneira do Paraná
Entre os dias 19 a 23 de fevereiro, na cidade de Toledo, 
foi realizada a auditoria na Uniprime Pioneira do Paraná 
com o auditor João Roberto.

Auditoria – PAC Francisco Beltrão
No dia 06 de fevereiro, foi realizada a auditoria no PAC Francisco Beltrão, com a presença do auditor Jony Tanaca.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime Alliance
Nos dias 16 e 17 de fevereiro foi realizado na cidade de Cascavel, o 3o módulo do Programa de Desenvolvimento 
Gerencial, com o tema Sistema Financeiro e Mercado de Capitais. O programa foi destinado aos gerentes e co-
laboradores. 

Reunião Operacional do Sistema Uniprime
A Reunião Operacional do Sistema Uniprime foi realizada no dia 15 de fevereiro, na cidade de Londrina. 

Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos – Uniprime Campos Gerais
O 6o módulo do Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos do Paraná foi realizado nos dias 22 e 23 
de fevereiro, na Uniprime Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa. O Programa é uma parceria entre a Funpar 
e o SESCOOP para cooperados e conselheiros.

Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
No dia 23 de fevereiro foi realizada, na cidade de Londrina, a Reunião do Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime 
Norte do Paraná
Nos dias 23 e 24 de fevereiro foi realizado na PUC-PR, em 
Londrina, o 9o módulo do Programa de Desenvolvimento 
Gerencial, ministrado pelo professor Vilmar Rodrigues. O 
programa foi destinado aos gerentes e colaboradores. 

Dr. Carlos Volpato, Dr. Cesar Augusto e Jony Tanaca. Colaboradores – Uniprime Iguaçu e Auditor João Roberto.

Colaboradores Uniprime Pioneira do PR. 

Colaboradores PAC – Francisco Beltrão

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA

SAIBA MAIS

ACONTECEU  
EM FEVEREIRO

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 março.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco

EDIÇÃO 21 • MARÇO DE 2018

No dia 23 de fevereiro, foi realizada 
na Uniprime Central, a Assembleia 
Geral Ordinária.

No dia 23 de fevereiro de 2018 foi realizado a AGO - Assembleia Geral Ordinária na Uniprime Central, em Londrina, 
onde estiveram presentes os Diretores e Conselheiros do sistema Uniprime. Na ocasião,houve eleição da Diretoria 
Executiva,Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Assembleia Geral Ordinária – Uniprime Central

DIRETORIA EXECUTIVA

•  Dr. Álvaro Jabur – Diretor Presidente

•  Dr. Carlos Puppi Busetti Mori – Diretor Administrativo

•  Dr. Hiroshi Nishitani – Diretor Financeiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

•  Dr. Augusto Francesco Carlo Garofani – Uniprime 
Campos Gerais

•  Dr. Carlos Alberto Dorotheu Mascarenhas – Uniprime 
Norte do Paraná

• Dr. Cesar Augusto Macedo de Souza – Uniprime 
Iguaçu

•  Dr. Hirofumi Uyeda – Uniprime Alliance

• Dr. Luiz Eduardo Tenório de Siqueira – Uniprime 
Oeste Paulista

•  Dra. Marilda Alves Pinto – Uniprime Dourados

•  Dr. Orley Álvaro Campagnolo – Uniprime Pioneira do 
Paraná

•  Dr. Ricardo B. Bomussa – Uniprime Centro Oeste do 
Brasil

CONSELHO FISCAL

•  Sr. Dimas Schultz – Uniprime Campos Gerais

•  Dr. Eduardo Jose Dias Dutra – Uniprime Dourados

•  Dr. Francisco Carlos Grilo – Uniprime Centro Oeste 
do Brasil

• Dr. Marco Felipe Francisco Honorato de Barro – 
Uniprime Oeste Paulista

•  Dr. Orlando Pedro Filho – Uniprime Centro Oeste do 
Brasil

•  Sr. Sergio Luiz Wolker – Uniprime do Iguaçu

http://www.uniprimecentral.com.br

