
No dia 28 de abril foi realizado o 1º Encontro de Gerente de Contas no Hotel Blue Tree, na cidade de Londrina. 
O evento foi coordenado pelo colaborador Jaime Raul de Oliveira (Gerente Financeiro da Uniprime Central) e teve 
como público-alvo os Gerentes de Contas do Sistema Uniprime. 

ENCONTRO –
GERENTE DE CONTAS

SAIBA MAIS

ACONTECEU EM 
ABRIL

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 maio.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco

EDIÇÃO 23 • MAIO DE 2018

Os gerentes se reuniram  
em um dia de palestras com 
conteúdos sobre economia  
e o Sistema Uniprime.

ENCONTRO – GERENTE DE CONTAS

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

04 e 05 de maio Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

04 e 05 de maio Curso de Análise de Crédito Claudio Jair Ponta Grossa
Uniprime Campos 

Gerais

11, 12, 25 e 26  
de maio

Certificação de 
Conselheiros Cooperativos 

do Paraná
Facilitadores da Funpar Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

04, 05, 25 e 26  
de maio 

Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Londrina
Uniprime Norte  

do Paraná

18 e 19 de maio
MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional

Facilitadores da  
Franklin Covey

Londrina Uniprime Central

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

25 de maio
Reunião – Conselho  

de Administração
Presencial/Curitiba Uniprime Central

28 de maio Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Aconteceu em abril

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime Alliance
O 5° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o tema Marketing de Serviços Financeiros,  
foi realizado nos dias 06 e 07 de abril, na cidade de Cascavel. O programa foi destinado aos gerentes e  
colaboradores. 

Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos – Uniprime Pioneira do Paraná
A cidade de Toledo recebeu no dia 07 de abril o 13o 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.

Curso de Grafoscopia – Uniprime Campos Gerais
O Curso de grafoscopia com a instrutora Maura 
Rebello foi realizado no dia 14 de abril, na Uniprime 
Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa. O curso 
foi destinado para colaboradores.

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

Especialização em Banking – Uniprime Pioneira do 
Paraná
O 7o módulo do Programa de Especialização em  
Banking foi realizado nos dias 07 e 14 de abril, na Uni-
prime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo. 
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Jaime iniciou a programação do evento com uma 
palestra sobre o Sistema Uniprime. Além disso, 
estiveram presentes como palestrantes convidados 
Juan Jensen, que falou sobre o tema Cenários 
Econômicos, e Tiago Boeira que abordou o tema 
Economia e Sinergia.

Os participantes também puderam discutir sobre os 
produtos ofertados pela Uniprime e demonstraram 
satisfação com as oportunidades que tiveram durante o 
Encontro. “Nossos gerentes elogiaram e agradeceram 
a iniciativa, valorizando a importância do evento, que 
possibilitou a integração entre os colegas das demais 
Singulares”, afirmou a gerente regional da Uniprime 
Pioneira do Paraná, Viviane Sotoriva.

Reunião Operacional – Sistema Uniprime 
A Reunião Operacional do Sistema Uniprime foi realizada, através de videoconferência, no dia 19 de abril. 

Reunião do Conselho de Administração e  
Assembleia Geral Extraordinária – Uniprime Central
No dia 27 de abril foi realizada em Curitiba, a reunião 
do Conselho de Administração e Assembleia Geral  
Extraordinária.

Auditoria – Uniprime Dourados
Nos dias 16 a 20 de abril, foi realizada a Auditoria na Uniprime Dourados, pelos auditores Jony Tanaca e João 
Roberto.

Na foto: Colaboradores, o Gerente da Uniprime Dourados, Edilson Custodio, e os auditores Jony Tanaca e João Roberto da Uniprime Central.

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional – Uniprime Central
Nos dias 20 e 21 de abril foi realizada, na cidade de Londrina, a aula de Metodologia Científica do MBA Executivo 
em Liderança e Gestão Organizacional. O módulo foi ministrado pela profa Celi Langhi, da Franklin Covey. 

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS É O NOVO PROGRAMA DA UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ
Um grupo de colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná – sede administrativa e das agências - está sendo 
preparado para a gestão de equipes por meio do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, realizado na sede 
da cooperativa.

São quatro encontros de oito horas cada, totalizando 32 horas de formação, onde estão sendo trabalhados os 
quatro pilares que sustentam a liderança: comunicação, gestão do tempo e produtividade, desenvolvimento de 
pessoas e manutenção de foco. “Destaco que esses quatro perfis são extremamente importantes para um líder. A 
Uniprime busca identificar novos líderes e esse programa veio para prepará-los quando surgir uma oportunidade, 
pois já estarão aptos a assumir esta função”, destaca o professor Jean Matos que está ministrando o treinamento.

MÓDULOS
O primeiro encontro esteve voltado à comunicação, destacando a importância do perfil de líder no desenvolvi-
mento da equipe. Já no segundo módulo foram trabalhados os fatores primários de liderança: conhecimento, 
habilidade e atitude pessoal para potencializar as forças de cada um e inibir as fraquezas, com a aplicação de 
dinâmicas sobre feedback e resiliência.

No terceiro encontro, que aconteceu na quarta-feira (25), foi trabalhada a questão técnica da liderança, da gera-
ção de estratégias para identificar os pontos importantes da equipe e potenciá-los. E no último módulo, previsto 
para acontecer no dia 05 de maio, será realizada uma celebração da liderança, onde serão identificados os pontos 
positivos que levam uma pessoa a se tornar um líder de referência.

Matos define que o líder precisa gerar propósito na vida das pessoas. “O líder precisa ter a capacidade de agregar 
aquilo que fará as pessoas se sentirem melhores nas organizações e isso envolve fatores, comportamentos e, 
inclusive, cobranças”, destaca.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ ORIENTA POPULAÇÃO SOBRE POLUIÇÃO SONORA
Pare e ouça os sons que estão ao seu redor! Este foi o convite que a Uniprime Pioneira do Paraná fez a toda 
população no dia 25 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. A campanha somou forças a 
outras realizadas no país e no mundo, celebrada sempre na última quarta-feira do mês de abril.

Até o momento foram realizadas ações educativas em escolas nas cidades de Toledo, Guaíra, Goioerê e Assis 
Chateaubriand, com o objetivo de orientar os alunos sobre o impacto do ruído na vida cotidiana e como se preve-
nir da poluição sonora. Além disso, foi entregue um folder explicativo sobre o assunto, elaborado com conteúdo 
obtido por profissionais da área, como fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, neurologista, médico do trabalho e 
engenheiro de segurança.

“Atuamos de forma intensa nas cidades em que a Uniprime está inserida com a divulgação nas escolas, canais 
de comunicação como rádios, jornais impressos, redes sociais, busdoor e também diretamente com profissionais 
que atuam em prol desta causa”, relatou a responsável pela campanha, Marcia Regina Lunkes da Silva, informan-
do que a campanha acontecerá em outras cidades.

Segundo o gerente da agência de Assis Chateaubriand, Antônio de Alencar Costa, a campanha foi realizada em 
hora oportuna. “O colégio estava com um problema muito grande devido ao uso de fone de ouvido por parte dos 
alunos e a campanha veio para reafirmar que isso faz mal à saúde”, disse.

SAÚDE EM RISCO
A poluição sonora é um dos maiores problemas do mundo moderno e a terceira principal fonte de poluição do 
planeta. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que 210 mil pessoas morrem de infarto todos 
os anos devido ao som elevado. Estudos ainda mostram que cerca de 10% da população mundial tem algum tipo 
de perda auditiva e que 30% a 35% dessas perdas são consequências da exposição a ruídos.

O sistema auditivo apresenta células sensoriais que, uma vez lesadas, não se regeneram. A exposição intensa  
contínua a sons com alta intensidade pode colaborar com a perda precoce da qualidade auditiva. Além disso, a 
poluição sonora pode causar problemas à saúde como dor de cabeça; insônia; agitação; dificuldade de concen-
tração; estresse; depressão; perda de memória; cansaço; zumbido; entre outros.

É importante ressaltar que isso não ocorre somente com quem está inserido em uma indústria, por exemplo.  
A perda auditiva induzida por ruídos pode ser proveniente do barulho social ou recreacional como festas, shows, 
música alta, fones de ouvido e uso de celular também são fatores de risco.

CONVITE AO SILÊNCIO
Os olhos não veem, mas o ouvido pode sentir tudo o que está ao redor. O convite que a Uniprime fez à população 
é para a prática do silêncio. “Escolher alguns minutos ou horas do dia para praticar o silêncio. Isso trará benefícios 
expressivos ao corpo e à mente, como a sensação de bem estar e o equilíbrio emocional”, reforçou Marcia.

Uniprime Pioneira do Paraná

SOBRE A UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ
A Uniprime Pioneira do Paraná é uma cooperativa de crédito com 22 anos de história. Foi a pioneira em seu 
segmento no Estado e desde então atua na oferta de crédito e serviços de forma mais simples e vantajosa, por 
meio de um atendimento personalizado, moldado às necessidades dos cooperados. Conta com nove agências 
distribuídas nas cidades de Toledo, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Ubiratã, Goioe-
rê, Palotina, Guaíra e Santa Helena. É a primeira construção ambiental sustentável de Toledo e região a buscar 
a certificação internacional de sustentabilidade, o selo Leed em seu mais alto grau, o Platinum para construções 
novas. Com isso, pode se tornar a primeira cooperativa de crédito do Brasil a obter tal conquista no país.

Fonte: Portal Mundocoop

CONFRATERNIZAÇÃO TRIMESTRAL – UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
No dia 16 de abril a Uniprime Centro-Oeste do Brasil, localizada na cidade de Campo Grande, recebeu a visita 
dos colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná. Nesta mesma data também foi realizada a festa de confra-
ternização trimestral.

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Dr. Gualberto Nogueira de Leles, Jair Schommer, Marcia Lunkes, Cheila 
Kindlein e Marcio Araujo.

Colaboradores da Uniprime Centro-Oeste do Brasil e Uniprime Pioneira 
do Paraná.

Festa de Confraternização Trimestral com toda Equipe da Singular 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil.

Dr. Gualberto Nogueira de Leles, Jair Schommer, Marcia Lunkes, Cheila 
Kindlein, Marcio Araujo, Sr. Marco Fabio Mazzaro, Sr. Marco Antônio 
Brandão Garcia e Maria Calado.

Sr. Marco Antônio Brandão Garcia – Diretor Administrativo e Laura Ferrari 
 – Gerente da Agência de Três Lagoas.

Toda novidade em uma organização gera uma incerteza. Porém mudanças fazem parte do seu dia a dia 
e precisam ser feitas para que a instituição se mantenha competitiva.

Gerenciar riscos significa planejar todos os recursos de uma instituição sejam eles financeiros ou huma-
nos, sempre com o objetivo de reduzir, prevenir e até mesmo de transformar os riscos identificados em 
oportunidades de melhorias para toda a empresa.

Ficar de olho nos processos e atividades da instituição faz parte do aculturamento necessário para o 
gerenciamento de riscos, com a finalidade de realizar os projetos que trará um retorno esperado, dentro 
das estratégias adotadas. A comunicação eficaz também ocorre quando o aculturamento está dissemi-
nado em todos os níveis da organização. 

Nesse ponto, o gerenciamento de riscos atinge seu objetivo, quando a instituição fica menos vulnerável 
aos problemas que ameaçam sua estrutura econômica e operacional.

Identificar os riscos: é o processo que irá lista-los e documentá-los. O principal benefício desta etapa 
é reunir os conhecimentos da equipe, identificar quais são os riscos já conhecidos até aquele momento 
e documentá-los.

Analisar: Na fase de análise, é possível prever e descobrir os efeitos dos riscos na instituição identifican-
do falhas e oportunidades de crescimento, além de adotar medida de controle, caso o risco ultrapasse 
o limite de tolerância estabelecido.

Planejar: Ações podem ser tomadas para diminuir o impacto em riscos que a instituição está disposta 
a aceitar de acordo com o seu apetite ou tolerância a risco.

Monitorar: O monitoramento pode envolver a escolha de estratégias alternativas ou de um plano de 
contingência, além de aplicar ações corretivas quando o planejamento não for efetivo, a fim de manter a 
eficácia do gerenciamento dos riscos.

Controlar: Nessa etapa, os riscos são controlados pela probabilidade e o impacto esperado pela insti-
tuição.

É preciso saber avançar e ser ousado com segurança, confeccionando mecanismos em constante evo-
lução para evitar as incertezas, propagando assim a transparência. 

Gestão de Riscos – Uma visão do futuro!

Realizada a primeira Assembleia Geral do Sescoop

“Transparência é a palavra que mais norteia as atividades das entidades ligadas ao Sistema S. O Tribunal de 
Contas da União (TCU) exige a publicação de balanços, de normativos e contratos, para a devida apreciação da 
opinião pública. E, no nosso entendimento, as cooperativas é que devem avaliar as ações do Sescoop, por serem 
suas contribuintes e mantenedoras. Então, é justo e correto que cada vez mais sejam adotados mecanismos para 
tornar a prestação de contas ainda mais ampla, por isso, a partir deste ano, passamos a realizar a Assembleia 
Geral do Sescoop/PR para que as informações que normalmente já são tornadas públicas, passem também a ter 
os devidos registros formais de uma AGO”, destacou o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, ao 
abrir os trabalhos da 1ª Assembleia Geral Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR), 
realizada no dia 02 de abril, na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba. O evento também contou com a participa-
ção do Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e também diretor da Ocepar. 

Programa de Certificação de Conselheiros  
Cooperativos – Uniprime Campos Gerais
O 8° módulo do Programa de Certificação de Conse-
lheiros Cooperativos do Paraná foi realizado nos dias 
27 e 28 de abril, na Uniprime Campos Gerais, na ci-
dade de Ponta Grossa. O Programa é uma parceria 
entre a Funpar e o SESCOOP para cooperados e con-
selheiros.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime 
Norte do Paraná
Nos dias 13 e 14 de abril foi realizado na PUC-PR, em 
Londrina, o 11o módulo do Programa de Desenvolvi-
mento Gerencial. O Programa, que foi ministrado pelo 
professor Pedro Picolli, foi destinado aos gerentes e 
colaboradores. 

Gerenciamento  
de Riscos

Identificar

Controlar Analisar

PlanejarMonitorar

Reunião do Conselho Fiscal – Uniprime Central 
No dia 20 de abril, foi realizada a reunião do Conselho 
Fiscal, na qual, se encerrou o mandato 2016/2018. Os 
nossos agradecimentos ao Dr. Luiz Alberto da Silva 
Jardim, Dr. Adelmo José Clasen e Dr. Gilmar Alves do 
Nascimento pela dedicação e trabalhos prestados à 
Uniprime Central neste período.

Dr. Luiz Alberto da Silva Jardim, Dr. Adelmo José Clasen, Sr. Sergio 
Luiz Wolker e Dr. Eduardo José Dias Dutra. 
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