
Discutir alternativas para a redução dos juros bancários. Este foi o objetivo da audiência pública ocorrida no dia 
20 de março, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Questões como a concentração 
bancária, a dificuldade para portabilidade de crédito, as condutas anticompetitivas, o risco com a alta inadimplência 
e a falta de um cadastro positivo de clientes foram apontadas como fatores que justificam o spread bancário do 
Brasil – em torno de 39%, segundo maior do mundo.

Spread - O spread é a diferença entre a remuneração que o banco paga ao aplicador e o quanto a instituição 
cobra para emprestar o mesmo dinheiro. E a solução para reduzir esse indicador reside no Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo (SNCC), apresentado aos parlamentares e participantes da audiência pública como 
alternativa por Ênio Meinen, representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Beneficiários - Meinen destacou o cooperativismo financeiro como um dos mecanismos de organização 
socioeconômica e agente concorrencial no sistema bancário e informou que o SNCC tem, atualmente, mais de 
12 milhões de beneficiários (entre cooperados e usuários não-cooperados), o equivalente ao número de clientes 
do Santander, quinto maior banco do país.

Aspectos fundamentais - O cooperativista fez questão de destacar, ainda, três aspectos fundamentais que 
qualificam as cooperativas de crédito como sendo a alternativa mais viável para cidadãos e empreendedores, que 
desejam fugir do sistema bancário tradicional. São eles:

Precificação - As cooperativas possuem uma precificação diferenciada. Grande parte do custo dos empréstimos 
e de outras operações e serviços bancários está ligada à necessidade de lucro dos acionistas. No caso das 
cooperativas de crédito isso não ocorre, pois elas atuam em favor de seus cooperados, que assumem a dupla 
condição de clientes e acionistas ao mesmo tempo. Logo, as margens são consideravelmente inferiores e, quanto 
menor o custo, melhor para os tomadores/usuários, ou seja, donos do negócio;

Portfólio - O SNCC possui um portfólio completo e compatível com as demandas de seus cooperados. Ou seja, 
as cooperativas de crédito atuam com todos os produtos e serviços dos grandes bancos de varejo, mas com 
uma precificação bem mais justa;

Gestão - O processo de gestão nas cooperativas, tanto nas de crédito quanto nas demais, envolve a participação 
efetiva de seus cooperados. Desta forma, é possível decidir os rumos da instituição, com os benefícios desse 
processo de administração direta e evitando o habitual conflito de interesses entre o cliente (que quer pagar mais 
barato pelas operações) e o acionista (que se preocupa com o lucro advindo das operações). Isso, na cooperativa, 
não ocorre já que cliente e acionista (cooperado) são a mesma pessoa.

Representatividade - Segundo Ênio Meinen, o crescimento da carteira de crédito do SNCC foi de 80% nos 
últimos 5 anos – sem qualquer contração entre 2015 e 2017, anos de crise econômica mais aguda. 

Economia - Outra informação que também chamou a atenção dos participantes da audiência pública foi o 
resultado de uma pesquisa realizada por Ênio Meinen. Ele explicou que, tomando o volume de negócios realizados 
no SNCC em 2017, e comparando os preços médios praticados nas cooperativas com os que seriam praticados 
pelos bancos nas mesmas operações, os associados, por contratarem com as próprias instituições financeiras 
(cooperativas), tiveram uma renda agregada ou uma economia na ordem de R$ 25 bilhões (aproximadamente R$ 
2,5 mil por pessoa). 

Ambiente hostil - A audiência pública foi requerida pelo senador Armando Monteiro (PE), coordenador do grupo 
de trabalho que visa apresentar soluções alternativas para a redução dos juros na oferta de crédito. Na fase de 
debates, o senador Armando Monteiro (PE) disse ser preciso construir um sistema financeiro mais amigável e que 
estimule a energia empreendedora do brasileiro.

Desafios - Na opinião dele, o país forma constantemente empreendedores que são desafiados a operar em 
condições bem desfavoráveis, num ambiente de negócio extremamente hostil. Ele criticou também as altas 
tarifas bancárias cobradas pelas instituições, dizendo que o Brasil está fora da curva nesse quesito. “Mesmo 
em segmentos sem risco, como o crédito consignado, há taxas de juros e spreads inexplicáveis. Há distorções 
imensas ainda que precisam ser combatidas”, afirmou.

Participação - A audiência pública também contou com a participação de representantes da União Nacional de 
Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), da Associação Brasileira de Instituições de Pagamento (Abipag), da 
consultoria Oliver Wyman e do senador José Pimentel (CE).
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O objetivo dessa audiência foi 
discutir alternativas para a redução 
dos juros bancários.

COOPERATIVISMO SE DESTACA COMO ALTERNATIVA 
MAIS ECONÔMICA

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

06 e 07 de abril Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

07 de abril
Certificação de 

Conselheiros Cooperativos 
do Paraná

Facilitadores da Funpar Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

13, 14, 27 e 28 de 
abril

Certificação de 
Conselheiros Cooperativos 

do Paraná
Facilitadores da Funpar Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

14 de abril Curso de Grafoscopia Maura Rebello Ponta Grossa
Uniprime Campos 

Gerais

07, 14 e 28 de 
abril

MBA Especialização em 
Banking

Facilitadores UFPR Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

16 e 17 de abril Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Londrina
Uniprime Norte do 

Paraná

20 e 21 de abril
MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional

Facilitadores da 
FranklinCovey

Londrina Uniprime Central

28 de abril
Encontro Gerente  

de Contas
Juan Jensen Londrina Sistema Uniprime

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

19 de abril Reunião Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

20 de abril Reunião do Conselho Fiscal Presencial/Londrina Uniprime Central

27 de abril
Reunião do Conselho de 

Administração
Presencial/Curitiba Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Aconteceu em março

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional – Uniprime Central
As aulas de Legados e Tópicos de Confiança e Liderança do MBA Executivo em Liderança e Gestão Organiza-
cional foram realizadas nos dias 02, 03, 23 e 24 de março, na cidade de Londrina. O módulo foi ministrado pelos 
facilitadores Marcelo Sattin e Claudio Queiroz, da Franklin Covey. 

Especialização em Banking – Uniprime Pioneira do Paraná
Nos dias 09 e 10 de março aconteceu na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo, o 6o módulo do 
programa de Especialização em Banking.

Curso de Abertura de Contas – Uniprime Campos Gerais 
No dia 10 de março foi realizado na Uniprime Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa, o curso 
de Documentoscopia e Abertura de Contas, com a instrutora Maura Rebello.

Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos – Uniprime Pioneira do Paraná. 
A cidade de Toledo recebeu, no dia 10 de março, o 12o módulo do Programa de Certificação de Conselheiros 
Cooperativos. O Programa, que foi realizado na Uniprime Pioneira do Paraná, é uma parceria entre a Funpar e o 
SESCOOP para cooperados e conselheiros. 

Dia das Mulheres na Uniprime Central
O Dia Mundial da Mulher, comemorado em 08 de março, foi celebrado na Uniprime Central. É uma forma de ho-
menagear a mulher e lembrar todos da importância dessa data.

Colaboradoras – Uniprime Central.

Reunião Diretoria Ocepar
A reunião da diretoria do Sistema Ocepar foi realizada no dia 12 de março, na sede da Ocepar em Curitiba. Dentre 
os participantes, esteve presente Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e membro da diretoria Ocepar.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime Alliance 
O 4º módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o tema Sistema Financeiro e Mercado 
de Capitais, foi realizado nos dias 09 e 10 de maço, na cidade de Cascavel. O Programa foi destinado 
aos gerentes e colaboradores. 

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

Treinamento Vivencial – Uniprime Pioneira do 
Paraná
No dia 17 de março foi realizado na Uniprime Pioneira 
do Paraná, na cidade de Toledo, o Treinamento Viven-
cial  para colaboradores com o instrutor João Froes.

Reunião Operacional do Sistema Uniprime 
A Reunião Operacional do Sistema Uniprime foi reali-
zada no dia 15 de março, na sede da Uniprime Cen-
tral, em Londrina.

Reunião do Conselho de Administração – Uniprime 
Central
No dia 23 de março foi realizada, na cidade de Curitiba, 
a Reunião do Conselho de Administração da Uniprime 
Central.

Reunião do Conselho Fiscal – Uniprime Central
No dia 26 de março foi realizada, por videoconferência, a Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central.

Auditoria – Uniprime Campos Gerais
No dia 15 de março foi realizada a auditoria na Uniprime Campos Gerais, no PAC Paula Xavier na cidade de Ponta 
Grossa-PR, pelos auditores Jony Tanaca e João Roberto.

Flavio Henrique Vaz Martins, Pedro Paulo Mendes. João Roberto e 
Willyam Alisson.

Paola Karine Vieira Fleszer,  Jony Tanaca, Veridiana Tullio, Lucimara 
Moreira Silvestre da Luz e Ana Paula Stocki.

Auditoria - Uniprime Norte do Paraná
Nos dias 13 e 14 de março foi realizada auditoria na Uniprime Norte do PR, nos PAC Curitiba Juvevê e PAC 
Curitiba Batel, pelo auditor Jony Tanaca.

Jony Tanaca, Melvin Duran Alves Lopes e Debora Pelinski. Jony Tanaca e Meire Kicoe Kamura Braga.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime 
Norte do Paraná
O 10° módulo do Programa de Desenvolvimento Ge-
rencial, ministrado pelo professor Vilmar Rodrigues, foi 
realizado nos dias 23 e 24 de março na PUC-PR, na 
cidade de Londrina. O programa foi destinado aos ge-
rentes e colaboradores.

Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos – Uniprime Campos Gerais 
O 7° módulo do Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos do Paraná foi realizado nos dias 23 e 24 
de março, na Uniprime Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa. O Programa é uma parceria entre a Funpar 
e o SESCOOP para cooperados e conselheiros.

Campanha de Páscoa
 
Em comemoração à Páscoa, a Uniprime Central arrecadou chocolates para crianças do ILES – Instituto 
Londrinense de Educação de Surdos e para a Escola Eugênio Brugin localizadas na cidade de Londrina. 
A entrega foi realizada pelos colaboradores Jairo Kennedy, Isabelle Gumiero, Tatiane Leite e Elaine dos 
Santos Oliveira. 

Gestão de Riscos – Você sabia?

Você sabe o que é acordo de Basiléia? E o que é índice de Basiléia? Mas... como calcular esse índice? E... qual 
a sua importância?
Quem acompanha o cenário econômico há mais tempo, já deve ter ouvido falar nesse termo, o Acordo de Ba-
siléia. Para quem está se aprofundando nos temas financeiros, pode ainda não entender, então, nada melhor do 
que atualizar o conhecimento.
O acordo de Basiléia foi estabelecido pelo G-20 a fim de proteger e sustentar o sistema financeiro mundial. O 
primeiro encontro aconteceu na cidade de Basiléia, na Suíça, daí a origem do nome. O princípio básico do Acordo 
consiste na compatibilidade do capital da instituição com os riscos incorridos.
Desde então, o Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) 
vem aprimorando medidas regulatórias que minimizam o risco de perdas financeiras e por consequência o seu 
impacto na solidez das instituições.
Logo, foi criado o Índice de Basiléia, fazendo com que as instituições financeiras tenham que planejar melhor suas 
ações de investimento e de concessão de crédito, priorizando a contratação de ativos que proporcionem uma 
melhor relação entre risco e retorno.

Conheça o Índice de Basiléia!
Em síntese, o Índice de Basiléia expressa a relação entre patrimônio de referência e os ativos ponderados pelo 
risco (RWA – Risk Weiss Assests)
O Patrimônio de Referência é calculado a partir de adições e exclusões de contas contábeis, de capital e resulta-
do. Já o RWA pondera alguns percentuais para risco dentro das suas contas de ativo, formando o valor em risco 
da instituição. Assim, temos a seguinte fórmula para obter o índice de resultado:

Hoje, o índice mínimo regulatório é de 8,625%. 

IB: Índice de Basiléia
PR: Patrimônio de Referência
RWA: termo em inglês que significa Ativos ponderados pelo risco.
Ligue para a sua Central, se informe sobre o cálculo! Conhecimento é sempre bem-vindo!

Fique ligado! Veja o que acontece no mundo.
https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/economia/setores/febraban-impacto-na-precificacao-
-de-carbono-esta-proximo-na-gestao-de-riscos-socioambientais-dos-bancos/228374/

IB= PR
RWA

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ DISPONIBILIZA SERVIÇO DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA
Novo serviço permite programar o pagamento automático do seu cartão

Agora o cooperado pode programar a fatura de seu 
cartão Uniprime Mastercard para débito automático. 
Praticidade e comodidade são as grandes vantagens 
para os cooperados que optarem por utilizar este ser-
viço. Segundo Alisson Diogo Pavan, Coordenador de 
Negócios T.I. da Uniprime Norte do Paraná, “O gran-
de benefício dessa função é que o cooperado não vai 
mais precisar entrar no aplicativo todos os meses para 
realizar o 
pagamento, evitando juros caso esqueça de pagar no 
dia correto”
Para aderir ao pagamento automático, basta acessar 
o APP Uniprime Mobile Banking ou o Internet Banking 
Uniprime e ativar a função Débito Automático, disponí-
vel no menu “Serviços” do cartão.
 “Ao fazer isso, as próximas faturas já serão debitadas 
automaticamente da conta corrente do cooperado no 
dia do pagamento, mediante saldo em conta”, explica 
o Coordenador.
É importante destacar que quem habilitar essa funcionalidade, ainda receberá mensalmente as faturas impressas 
em seu endereço de cadastro para simples controle.  

Alisson Diogo Pavan, coordenador de negócios T.I.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ ELEGE CONSELHO FISCAL 2018/20

O dia 27 de fevereiro foi marcado também pela eleição 
dos novos membros do Conselho Fiscal da Uniprime 
Norte do Paraná. Durante a Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), foi realizado o processo de votação, que acon-
teceu simultaneamente em todas as cidades onde a 
cooperativa possui agência, e somou 943 votos dos 
cooperados. 
O Conselho Fiscal é composto por 6 conselheiros, sen-
do 3 efetivos e 3 suplentes, eleitos para um mandato 
bienal. Os novos membros aguardam homologação do 
Banco Central para posse. 
Confira os eleitos:
-Efetivos
Dr. Carlos Augusto Marques da Costa Branco
Dr. Luis Renato Manfredini Hapner  
Dr. Osvaldo Pedroso Junior 
-Suplentes
Dr. Adriano Fonseca Vituri  
Dr. Edison Zangale de Azevedo  
Dr. Roberto Yoshimitsu Kanashiro

RESULTADO UNIPRIME NORTE DO PARANÁ 2017: VALOR ULTRAPASSA 82 MILHÕES DE REAIS

A Uniprime Norte do Paraná tem como propósito gerar 
riqueza e desenvolvimento para seus cooperados e os 
resultados obtidos a partir desse modelo de gestão re-
fletem nas sobras anuais pagas aos cooperados. Em 
2017, a cooperativa ultrapassou o resultado dos R$ 82 
milhões e as sobras foram distribuídas aos cooperados 
no último dia 5 de março.

“Além de crédito com taxas extremamente atrativas e 
a valorização do atendimento humanizado, a participa-
ção nas sobras é uma vantagem exclusiva do coope-
rativismo e certamente é um dos diferenciais mais atra-
tivos para quem opta pela cooperativa como instituição 
financeira”, explica Dr. Jayr Paula Gomes Gonçalves, 
Diretor Financeiro da Uniprime.

Cada cooperado recebe anualmente, sua parte nos 
lucros da cooperativa. A distribuição das sobras é pro-
porcional à movimentação que cada cooperado faz, 
portanto, quanto maior for essa movimentação, melhor 
será sua parte na distribuição.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados em 2017 e com as perspectivas promissoras para este 
ano que está iniciando. A Uniprime Norte do Paraná é uma cooperativa sólida, que constantemente promove 
novas experiências aos seus cooperados, atuando com transparência e contribuindo para melhorar ainda mais a 
qualidade da vida financeira de todos”, conclui o Diretor.
O cooperado pode consultar o extrato da sua Conta Capital no APP Uniprime Mobile Banking, Internet Banking 
ou pessoalmente com seu gerente.

Dr Jayr Paula Gomes Gonçalves, diretor financeiro. 

Uniprime Norte do Paraná

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

BALANÇO: NÚMEROS DA UNIPRIME SURPREENDEM

A Uniprime Alliance, Cooperativa de Crédito com sede em Cascavel e agências em Foz do Iguaçu e Francisco 
Beltrão, realizou nesta segunda-feira, 26, sua Assembleia Geral, ocasião em que os Cooperados avaliaram e 
aprovaram por unanimidade a prestação de contas e balanço do exercício anterior, definiram como as sobras de 
R$ 9.377.391,00 serão divididas entre eles e elegeram novo Conselho de Administração para os próximos três 
anos.
Na avaliação do presidente do Conselho Administrativo, médico Hirofumi Uyeda, os números e indicadores da 
Cooperativa atestam uma performance excepcional. “São números que surpreendem, mas ao mesmo tempo 
também refletem a estratégia gerencial implementada, com foco em racionalizar custos, otimizar resultados, ino-
var, ampliar escala e serviços”, diz. 

INDICADORES CONFORTÁVEIS

Avaliada desde 2015 pela Agência LFRating, a Uniprime Alliance conquistou classificação de investimento A1. 
Ou seja: ao avaliar a evolução dos negócios, participação no mercado, posição financeira consolidada, a Agência 
internacional classificou a Cooperativa como extremamente sólida e com grande capacidade de resistência a 
mudanças da conjuntura econômica onde ela atua.

Os resultados colhidos no exercício corroboram esta avaliação. Apesar da difícil conjuntura, os depósitos à vista 
cresceram 34,41% entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Os depósitos a prazo, aumentaram 41% e as 
operações de crédito foram ampliadas em 19,46%. Os níveis de inadimplência foram mantidos em 1,16%, contra 
3,2% que é a média nacional das instituições financeiras, segundo o Banco Central do Brasil. 

Os ativos cresceram 37,30%, alcançando R$ 506 milhões e o quadro social registrou expansão de 33,04%. 
“Crescemos em todos os sentidos, menos em despesas administrativas, que representam 2% dos ativos, menor 
índice em todo o nosso Sistema Cooperativo. Mantivemos ainda a excelente performance em relação às aplica-
ções, que renderam entre 102,28 e 110,28% do CDI”, diz Hirofumi Uyeda.

VALORES AGREGADOS NO ANO

Ainda durante a Assembleia, a Diretoria da Uniprime Alliance apresentou um comparativo entre as taxas pratica-
das pela Cooperativa nas diferentes operações durante o ano, e as taxas praticadas pelos bancos comerciais, a 
partir de números disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, demonstrando que o Cooperado colhe vanta-
gens todos os dias, ao pagar menos.  
Apenas a diferença entre as taxas médias praticadas pelos principais Bancos e os valores pagos à Cooperativa 
representou uma economia anual de R$ 35 milhões. “São valores que permanecem no bolso de nossos Coope-
rados, fortalecem e realimentam a economia regional”, explicou o Presidente. 

ESPAÇO E ATENÇÃO PERSONALIZADOS

Com 4.857 Cooperados, em sua grande maioria médicos, odontólogos, profissionais e empresas ligados à área 
de saúde, a Uniprime Alliance conta com cinco agências-prime em Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.
 
Embora a Cooperativa disponibilize ampla plataforma digital, com serviços por internet banking ou aplicativos de 
ponta (que ampliam a acessibilidade), ela se distingue por apresentar uma proposta de valor que prioriza o aten-
dimento personalizado, preserva a proximidade e o calor do relacionamento face a face.
“A Cooperativa oferece todas as ferramentas e estímulos para que o Cooperado possa decidir sua vida financeira 
sem precisar estar fisicamente presente à Agência. Mas ao mesmo tempo, fazemos questão de criar ambientes 
confortáveis, que estimulem o Cooperado a frequentar e interagir com seus amigos.
Sob esta ótica, as cinco agências Uniprime reservam um ambiente especial de convivência, chamado “Espaço do 
Cooperado”. É a área principal da agência, reservada à convivência e à integração entre os Cooperados ao redor 
da qual estão distribuídos todos os serviços. 

SOBRAS SERÃO CREDITADAS NESTE DIA 02

Mesmo com a drástica redução da taxa Selic, as sobras líquidas do exercício registraram evolução positiva da 
ordem de 3,18%, perfazendo um total de R$ 9.377.391,00. Estes valores serão devolvidos a cada Cooperado 
Uniprime, de acordo com regras estabelecidas pela Assembléia, que levam em conta as operações por ele reali-
zadas com a Cooperativa. Além das sobras liquidas que serão creditadas em conta corrente neste dia 02 de abril, 
já foram realizados os pagamentos sobre os juros ao capital social no dia 28.12, que totalizam R$ 3.952.599,00. 

NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ainda durante a Assembleia, os Cooperados elegeram o novo Conselho de Administração para o triênio, que tem 
como presidente Maryam Olympia Yasbick Spricido, como vice, Antonio Carlos de Andrade Soares e como Con-
selheiros Efetivos, Clênio Pereira Godoy, Ademir Cellio, Júlio Cesar Empinotti, Carlos Puppi Busetti Mori, Agosti-
nho Bryk Júnior, Mauricio Alves e Marcelo Key Izuka, além dos conselheiros suplentes Walter de Assumpção, Júlio 
Mizuta e Milton Ito.

Relatório e balanço Uniprime Gestão 2017

Uniprime Alliance

25 ANOS DA SINGULAR
No dia 23 de março foi comemorado na Uniprime Centro-Oeste do Brasil na cidade de Campo Grande a festa de 
25 anos da singular, que contou com a presença de Diretores, Conselheiros, Gerentes e Colaboradores.

Diretoria Executiva: Dir. Administrativo Marco Brandão Garcia, Vice-
Presidente do Conselho de Administração Dr. José Eduardo Silveira dos 
Santos, Presidente do Conselho de Administração Dr. Ricardo Buainain 
Bomussa Diretor Superintendente Dr. Gualberto Nogueira de Leles e Dir. 
Financeiro Marco Fabio Mazzaro.

Colaboradores da Uniprime Centro-Oeste do Brasil.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
No dia 27 de março foi realizada a Assembléia Geral Ordinária da Uniprime Centro-Oeste do Brasil na cidade de 
Campo Grande, e contou com a presença de Diretores, Conselheiros e Gerentes da singular.

Diretor Administrativo Marco Brandão,Diretor Superintendente Dr. 
Gualberto Nogueira de Leles e Diretor Financeiro Marco Fabio Mazzaro.

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

http://www.uniprimecentral.com.br

