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VOLTAR AO TOPO

FRANCISCO BELTRÃO GANHA AGÊNCIA MODELO

Toda a estrutura de uma grande instituição financeira, aliada ao requinte, conforto, respeito ao meio ambiente e 
atendimento personalizado. Assim é a nova agência que a Uniprime Alliance, Cooperativa de crédito com forte 
presença no segmento de Saúde, profissionais liberais e empresários, acaba de entregar aos seus cooperados 
de Francisco Beltrão-PR e municípios próximos.

A inauguração, na noite de 30 de maio, mobilizou a região com a presença maciça de cooperados e 
autoridades, como o prefeito Cleber Fontana, Gustavo Vicenzi, presidente da Associação Médica, Marcos 
Ventura, presidente da ABO, Wemilda Marta Fregonese Feltrin, presidente da Unimed e Marcos Aurélio Guerra, 
presidente da associação comercial, entre outros.

UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO DIFERENTE

A Uniprime Alliance nasceu como braço de apoio ao setor de saúde (médicos, odontólogos, profissionais e 
empresas dessa área) e ao longo do tempo proporcionou a outros profissionais a oportunidade de integrarem seu 
quadro social, dentre eles: empresas e seus empresários e profissionais liberais, como arquitetos, engenheiros 
e contabilistas.

Este modelo de Cooperativismo, especializado em segmentos e focado em suas demandas potenciais, permite 
um atendimento personalizado, que multiplica resultados. A começar pelos menores custos, taxas e pelo 
volume recorde de sobras devolvidas por essa cooperativa ao final de cada ano.

Com 5 agências em Cascavel, Francisco Beltrão e Foz, além de integrada por mais de 5 mil cooperados, a 
Cooperativa apresenta números surpreendentes em performance e resultados. No ano de 2017, a Uniprime 
Alliance gerou R$ 14,9 milhões em resultados. Desses, R$ 12,7 milhões foram creditados aos seus seletos 
cooperados.

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%, encerrando o ano com mais de R$ 
506 milhões em ativos totais.

ESPAÇO NOBRE É DO COOPERADO

Em seu pronunciamento, o presidente do Conselho de Administração, Hirofumi Uyeda, lembrou que a Uniprime 
Alliance é hoje uma das cem maiores Cooperativas de Crédito em um universo composto por mais de mil; 
administra mais de meio bilhão de reais em ativos e tem classificação de risco nível A, considerada grau de 
investimento, atestando segurança e alta capacidade de resistência às mudanças de cenário econômico. 

Segundo ele, a Uniprime valoriza as relações interpessoais, unindo o desenvolvimento econômico ao bem-
estar social e sustentabilidade ambiental. “A área mais nobre de nossas agências é o chamado ‘Espaço do 
cooperado’, em torno do qual todas as outras estruturas estão dispostas para servir ao cooperado. Esta 
concepção serve de permanente alerta para que não nos esqueçamos, nunca, o motivo pelo qual a Uniprime 
Alliance existe, que é o de servir ao cooperado.”, disse.  Além de uma estrutura moderna, que prioriza o 
conforto, a agência possui estacionamento privativo, aspectos integrantes do elevado padrão de qualidade de 
atendimento oferecidos aos cooperados.

MUITO MAIOR, MAIS FORTE

Já o Diretor da Uniprime em Francisco Beltrão, Aramis Karam de Araujo, lembrou e enalteceu a iniciativa 
tomada pelos médicos fundadores, há 21 anos, que “acreditaram na força da cooperação mútua e dedicaram 
seu tempo, seu conhecimento e sua credibilidade, inicialmente sem receber honorários, como foi o caso da 
nossa primeira diretoria e conselheiros fundadores”.

Karam também elogiou o processo de integração entre as Cooperativas Uniprime Oeste e Uniprime Francisco 
Beltrão, que resultou na Uniprime Alliance. Segundo ele, “muito maior, mais forte, mais resistente e mais 
moderna”.

O Diretor Administrativo da Uniprime Central, Carlos Puppi Busetti Mori, representando o presidente Alvaro 
Jabur, cumprimentou todos os cooperados de Francisco Beltrão e Diretoria pela conquista. “Esta agência 
materializa um sonho e abre novos horizontes à expansão da Uniprime Alliance.”, disse. 

HOMENAGEM AOS FUNDADORES

Ainda durante a inauguração, a Diretoria da Uniprime Alliance reservou espaço nobre para homenagem aos 
sócio-fundadores da Uniprime em Francisco Beltrão, que idealizaram a cooperativa. São eles: Maurício Alves, 
Manoel José de Araújo (in memoriam), Vera Lúcia da Silva Wulff, Eduardo Ktasusi Toshimitsu, Arlindo Antonio 
Serena, Páscoa Baptisti Minussi, Paulo Roberto Silochi, Valdir Spada, Edemir João Cavalli, Marcelo Luiz Kureski, 
Claudine José Pontes Cambra (in memoriam), Gabriel Radtke Ascari, José Bortolas Neto, Antonio Lúcio Duarte, 
Redemir Goya, Jailto Luiz Biguelini, Ivo Baldo, Kits Abdalla (in memoriam), Antonio Vilmar Pereira Alves, Aryzone 
Mendes de Araújo e Aramis Karam de Araujo. 

Uniprime Alliance

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

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

06, 07, 20 e 21 
de julho

Certificação de 
Conselheiros Cooperativos 

do Paraná
Facilitadores da Funpar Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

09 de julho
Palestra: Retomada  

do Crescimento  
Econômico Brasileiro 

Carlos Alberto 
Sardenberg

Campo Grande
Uniprime Centro-
Oeste do Brasil

10 de julho Palestra de Investimentos Raphael Cordeiro Maringá
Uniprime Norte 

do Paraná

11 de julho Palestra de Investimentos Raphael Cordeiro Londrina
Uniprime Norte 

do Paraná

12 de julho Palestra de Investimentos Raphael Cordeiro
Cornélio 
Procópio 

Uniprime Norte 
do Paraná

13, 14, 27 e 28 
 de julho

MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional

Facilitadores da 
 Franklin Covey

Londrina Uniprime Central

20 e 21 de julho Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Londrina
Uniprime Norte 

do Paraná

24 de julho Curso de Grafoscopia
Hildebrando Magno 

Rebello Filho
Londrina

Uniprime Norte 
do Paraná

27 e 28 de julho Análise de Crédito PJ Claudio Martins Ponta Grossa
Uniprime Campos 

Gerais

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

30 de julho Reunião do Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Entre os dias 7 e 10 de junho, foi realizado o 26º SUESPAR (Simpósio das Unimeds do Estado do Paraná)
no Mabu Thermas Grand Resort, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Com o tema “Compartilhamento: pilar 
da sustentabilidade”, foram debatidas questões da atualidade que impactam no crescimento e na gestão 
sustentável.

A Uniprime Central marcou presença no evento com um stand bastante movimentado. Pessoas que já 
conheciam, porém gostariam de mais informações, assim como os cooperados presentes no evento que 
fizeram questão de visitar o stand enfatizando que são cooperados Uniprime. Essa alta procura mostra a 
relevância da Uniprime dentro do mercado da saúde. Com isso, a Uniprime Central teve a oportunidade de 
fortalecer relacionamentos e criar parcerias, além de realizar novos negócios. 

Dr. Alvaro Jabur (Presidente), Dr. Carlos Puppi Busetti Mori (Diretor Administrativo), Dr. Hiroshi Nishitani (Diretor 
Financeiro), Julio Cesar Pires Furtuoso (Superintendente), Priscila Fukuda (Secretária Executiva) e Isabelle 
Gumiero (Analista Administrativo Jr.) foram os responsáveis por representar a Uniprime Central. Uma equipe 
altamente capacitada, focada em transmitir os valores da cooperativa a todos que visitaram o stand durante o 
período do evento.

Uniprime Central marca presença no 26º SUESPAR

SAIBA MAIS

ACONTECEU EM 
JUNHO

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 julho.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL
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UNIPRIME CENTRAL 
NO 26º SUESPAR

A Uniprime Central marcou 
presença no evento com um 
stand bastante movimentado.

SAIBA MAIS

Nos últimos anos, intensificou-se o foco e a preocupação com o gerenciamento de riscos nas organizações, 
tornando-se cada vez maior a necessidade de uma estratégia concreta, capaz de mitigar os riscos aos 
quais a cooperativa está exposta. 

A palavra mitigar significa atenuar, abrandar; já a palavra risco está atrelada à incerteza de que algo 
aconteça. Para a mitigação dos riscos, é necessária uma série de processos de melhoria na gestão de 
riscos, que dá origem a uma estrutura.

Estabelecendo uma arquitetura de risco integrada

A estrutura é um conjunto de elementos que proporcionam parâmetros e determinações organizacionais 
para contemplar, executar, controlar, analisar e aperfeiçoar constantemente a gestão de riscos em toda 
a instituição. Seu propósito é integrá-la na governança e em todas as atividades da entidade, incluindo 
a tomada de decisão. Para isso, é necessário o apoio das partes interessadas, em particular da Alta 
Direção, demonstrando liderança e comprometimento nesse processo.

A Alta direção é responsável pela gestão de riscos. Seu dever é personificar os componentes da estrutura, 
expedir uma política com um plano de ação da gestão de riscos, alocar recursos para o processo e até 
atribuir autoridades responsáveis por ele. Isso auxilia a cooperativa a alinhar a gestão de riscos com 
seus objetivos, estabelecer quais devem ser assumidos, informar seu valor para a instituição, propiciar o 
controle sistemático e garantir que a estrutura continue adequada ao cenário da cooperativa.

Nesse contexto, temos também os órgãos de supervisão, que são responsáveis por supervisionar a 
gestão, devendo conhecer quais são os riscos aos quais a entidade está exposta e garantir que eles 
sejam apropriados dentro dos objetivos da empresa, atestar que exista um sistema de gerenciamento e 
que esse seja eficiente, além de assegurar que as informações e os processos da administração sejam 
devidamente comunicados.

Integrar a gestão de riscos em uma instituição é um processo dinâmico e interativo e convém que se 
enquadre dentro dos objetivos e cultura da organização, garantindo que ela faça parte da liderança e do 
propósito organizacional dentro das entidades cooperativistas.

Comprometimento 
dos executivos e 

alta diretoria

Estabelecer a
 responsabilidade da
 estratégia do risco

Monitoramento do
 processo gerencial

do risco

Aceitação de
 uma estrutura 

gerencial do risco

Designar a 
responsabilidade 
para o processo 
de mudança do
 gerenciamento 

do risco 

Reforçamento 
da cultura do risco

 por meio dos
 mecanismos de

 recursos humanos

Comunicação e
 treinamento

Responsabilizar
 recurso

ARQUITETURA 
DO RISCO

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ ARRECADA 
FRALDAS GERIÁTRICAS

Até 30 de julho, a Uniprime Norte do Paraná vai 
arrecadar fraldas geriátricas para doar às instituições 
carentes das cidades onde a cooperativa possui 
agência. Para doar não é necessário ser cooperado, 
basta ir até a agência mais próxima e deixar o(s) 
pacote(s) no ponto de coleta. Este é o 7º ano 
consecutivo que a Uniprime realiza a ação e, no total, 
já foram mais de 260 mil fraldas doadas.

Uniprime Norte do Paraná

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ REALIZA PALESTRAS SOBRE INVESTIMENTOS

Uniprime promove ciclo de palestras sobre educação financeira para seus cooperados nas cidades em que 
possui Agência. As palestras serão ministradas pelo especialista Raphael Cordeiro. 

Confira a agenda:

• 20/06: Curitiba, PR
• 21/06: Paranaguá, PR
• 10/07: Maringá, PR
• 11/07: Londrina, PR

• 12/07: Cornélio Procópio, PR
• 28/08: Marília, SP
• 29/08: Bauru, SP
• 30/08: Sorocaba, SP

CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS – UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

Nos dias 09 e 16 de junho, foi realizado na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, na cidade de Campo Grande-MS, 
o curso de Formação de Conselheiros para cooperados.

INAUGURAÇÃO DA NOVA AGÊNCIA AFONSO PENA

No dia 21 de junho, foi realizada, na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, a inauguração da nova agência Afonso 
Pena. A Inauguração contou com a presença dos Diretores e Gerentes. Nessa mesma data, foi realizada a visita 
da Diretoria da Uniprime Central, Uniprime Pioneira do PR e Unisicoob.

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Fachada Agência Afonso PenaMembros da Diretoria Executiva e  membros do Conselho de 
Administração.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ PRATICA O BEM E FORTALECE A INTERCOOPERAÇÃO

Ações que beneficiaram as comunidades e fortaleceram o espírito cooperativo entre as entidades: essa foi a 
dinâmica do Dia de Cooperar nas cidades que fazem parte da singular Pioneira do Paraná e participaram de 
alguma atividade.

Uniprime Pioneira do Paraná

Já em Ubiratã, as crianças foram o foco da ação 
do Dia C. A entidade filantrópica SOS Cícero 
Nuto Figueiredo foi a beneficiada. Desde junho as 
cooperativas envolvidas vêm comercializando brindes, 
os chamados Presentes Solidários (quadro-cofre, 
caixinha de chá e kit churrasco). O valor arrecadado 
será utilizado na ampliação da estrutura da entidade. 
Além disso, e para celebrar a data, as crianças da 
instituição foram convidadas a participar de uma tarde 
divertida, com muitas brincadeiras e diversão. 

Em Toledo, pelo terceiro ano consecutivo, nove 
cooperativas trabalharam em conjunto para 
desenvolverem uma ação de alto impacto. Nessa 
edição, a APA – Lar dos Idosos de Toledo – foi a 
instituição escolhida para ser a beneficiada. As 
cooperativas irão promover, no decorrer deste mês, 
uma reforma na estrutura do telhado, o que irá 
proporcionar mais segurança e conforto para os 21 
idosos atendidos. Paralelo a isso, aconteceu durante 
todo o sábado (30), a arrecadação de donativos 
para a entidade, como fraldas geriátricas, lenços 
umedecidos, sabão em pó e água sanitária. 

PAC Goioerê

A parceria público-privada aconteceu em Goioerê, 
onde duas atividades marcaram o Dia C: uma no 
Batalhão de Polícia Militar, onde foram confeccionadas 
10 mil fraldas geriátricas que serão doadas à entidades 
do município; e outra, na praça da Biblioteca 
Municipal. As entidades se uniram e promoveram o 
Saúde em Cooperação, com atividades de zumba, 
distribuição de mudas de chá, orientações médicas, 
aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar 
e orientações diversas.

PAC Palotina

Aconteceu em junho

Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos – Uniprime Campos Gerais
O 10° e 11° módulo do Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos do Paraná foi realizado nos 
dias 08, 09, 22 e 23 de junho na Uniprime Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa-PR. O Programa é uma  
parceria entre a Funpar e o SESCOOP/PR, destinado aos cooperados e conselheiros.

Palestra de Investimentos – Uniprime Norte do Paraná
Nos dias 20 e 21 de junho, foi realizada a Palestra de Investimento para cooperados da Uniprime Norte do Paraná. 
O evento ocorreu nas cidades de Curitiba-PR e Paranaguá-PR e foi ministrado pelo instrutor Raphael Cordeiro.

Auditoria Uniprime Alliance – PAC Mato Grosso e PAC Green 
No período de 04 a 07 de junho, foi realizada a auditoria na Uniprime Alliance, em Cascavel-PR, pelo auditor  
Jony Tanaca.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime Alliance
O 7° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o tema “Análise de Crédito”, foi realizado nos dias 
15 e 16 de junho, na cidade de Cascavel-PR. O programa foi destinado aos gerentes e colaboradores da Uniprime 
Alliance.

Curso de Grafoscopia - Uniprime do Iguaçu
No dia 23 de junho, foi realizado na Uniprime do Iguaçu, em Pato Branco-PR, o curso de Grafoscopia, ministrado 
pelo instrutor Hildebrando Rebello.

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional – Uniprime Central
Nos dias 29 e 30 de junho, foi realizada, na cidade de Londrina-PR, a primeira aula de Coaching e Mentoring do 
MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional. O módulo foi ministrado pelo professor Marcelo Masini, 
da Franklin Covey.

Visita da Audiconsult – Uniprime Central
Entre os dias 18 e 21 de junho, a Uniprime Central recebeu a visita do auditor Cicero Dias Teixeira da empresa 
Audiconsult.

Programa de Formação de Agentes  
Nos dias 12 e 13 de junho, foi realizado, na cidade de 
Maringá-PR, o módulo II do Programa de Formação de 
Agentes com o facilitador Tagli Mallmann.

Reunião Operacional – Sistema Uniprime
A Reunião Operacional do Sistema Uniprime foi  
realizada no dia 14 de junho, na cidade de  
Londrina-PR.

Programa de Desenvolvimento Gerencial –  
Uniprime Norte do Paraná
Nos dias 22 e 23 de junho, foi realizado na  
PUC-PR, em Londrina-PR, o 13° módulo do Programa 
de Desenvolvimento Gerencial. O Programa, que foi  
ministrado pelo professor Tomas Martins, foi destinado 
aos gerentes e colaboradores.

Festa Junina – Uniprime Central
No dia 16 de junho, aconteceu a Festa Junina da Uniprime Central para os colaboradores e seus familiares. Teve 
muita diversão, com bingo e brincadeiras para a criançada, traje a caráter e comidas típicas.

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

Na foto: Cicero Dias Teixeira (Auditor – Audiconsult) e Géssica Benicio (Contadora – Uniprime Central)

Na foto: Colaboradores da Uniprime Central: Isabelle Gumiero 
(Agente DH – SESCOOP) e Alexsander Pelozo (Agente DA – SESCOOP).

Palestra Paranaguá

Na foto: Karla Cristiane Brixner (Gerente – PAC Green), colaboradores e o 
auditor Jony Tanaca.

Palestra Curitiba

Na foto: Vanessa Klauck (Gerente – PAC Mato Grosso), colaboradores e o 
auditor Jony Tanaca. 

Reunião do Conselho de Administração – Uniprime Central 
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi realizada no dia 29 de junho, na cidade de 
Curitiba-PR.

Reunião do Conselho Fiscal – Uniprime Central 
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 30 de junho, na cidade de Londrina-PR.

Festa Junina Uniprime Central

PAC Sede Toledo

A intercooperação também esteve presente em 
Palotina. Sete cooperativas se uniram e somaram 
forças com duas universidades para trabalharem 
de forma conjunta e voluntária na arrecadação de 
alimentos, roupas, fraldas geriátricas, cobertores, 
calçados e brinquedos. Todos os donativos – cerca 
de 1,2 toneladas de alimentos e 1 tonelada de roupas 
e agasalhos – serão doados para duas entidades 
do município: Lar da Fraternidade e Auxílio Fraterno.  
A mobilização foi celebrada na Praça Amadeo 
Piovesan, com brinquedos para crianças, pintura 
facial, apresentações artísticas, oficinas de sabão, 
aulas de danças e muitas outras atividades que 
fortaleceram o cooperativismo. 

PAC Ubiratã

DIA C

Sete entidades assistenciais de Marechal Cândido Rondon serão beneficiadas com os mais de 12 mil donativos 
arrecadados a partir da Campanha do Dia C – Dia de Cooperar, realizada por 11 cooperativas durante o mês 
de junho e tendo como ponto alto o evento realizado no sábado (30). Ao todo, foram arrecadadas mais de 10 
mil peças de roupas, 1.000 produtos de limpeza, 620 pares de calçados e 519 litros de leite. Também foram 
efetuados 117 novos cadastros de doadores de sangue. 

O evento oficial do Dia C, realizado na Praça Willy 
Barth, reuniu centenas de pessoas entre voluntários, 
doadores e beneficiados pelas ações de saúde, 
esporte, cultura e lazer.

A abertura da programação contou com a presença 
de representantes das cooperativas e de todos os 
parceiros na iniciativa: Copagril, Sicredi, Sicoob, 
Cercar, Unimed, Uniprime, Cresol, Cooperlindeiros, 
Frimesa, Cooperagir, Coofamel, Acimacar, Cojem, 
Sesc, Saae, prefeitura e Associação Sangue Bom. 

PAC Marechal Candido Rondon

Além de instalar um ponto de arrecadação de donativos na praça, foram realizadas atividades, como 
apresentações culturais, promovidas pela Secretaria de Cultura do município e pelo Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG), roda de chimarrão, atividades recreativas promovidas pelo Sesc e pela Secretaria de Esportes, 
além de ações voltadas à saúde, como aferição de pressão, testes de glicemia e cálculo do índice de massa 
corporal. Durante o dia, voluntários também fizeram distribuição de folders em vários pontos da cidade, visando 
difundir o Dia C, o cooperativismo e também a importância de ser doador de sangue. 

Curso de Prevenção a Atos Ilícitos – Uniprime 
Dourados
No dia 09 de junho, foi realizado na cidade de  
Dourados-MS, o curso de Prevenção a Atos  
Ilícitos, ministrado pelo instrutor Edi Carlos  
Borges via SESCOOP/MS. 

http://www.uniprimecentral.com.br
http://www.uniprimecentral.com.br



