
O Dia de Cooperar (Dia C) é uma campanha das cooperativas brasileiras para promover e estimular ações 
voluntárias diversificadas e simultâneas nos estados onde esta iniciativa ocorre. Com a nobre missão de unir 
pessoas que se dedicam ao próximo, o Dia C forma a maior rede cooperativista de voluntariado do Brasil. 

DIA C – UNIPRIME CENTRAL

Neste ano, a Uniprime Central realizou a ação referente ao Dia C no dia 21 de julho, em Londrina-PR. O evento 
foi planejado e desenvolvido por seus colaboradores na Chácara Prime. 

A Escola Oficina Pestalozzi e a Paróquia São Vicente de Paulo foram as instituições beneficiadas. Foram 
arrecadados cobertores e mais de 150 kg de alimentos não perecíveis. Os colaboradores Géssica Benicio, 
Laísa Batista, Yara Clesio e Jony Tanaca entregaram as doações de cobertores aos alunos da Pestalozzi, 
representando a equipe Uniprime Central.

Dia C – Uniprime

DIA C – UNIPRIME DOURADOS

Além da Uniprime Central, outras Singulares aderiram 
às ações colaborativas e voluntariadas em benefício 
ao próximo.

Na Uniprime Dourados, a ação foi realizada no dia 30 
de junho, em prol do Lar Renascer, que recebeu a 
doação de uma geladeira.

SAIBA MAIS

ACONTECEU EM 
JULHO

SAIBA MAIS

Fique por dentro dos fatos 
de destaque do 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 outros 
eventos do mês de agosto.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL
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DIA C – UNIPRIME 
CENTRAL

A ação referente ao Dia C  
– Uniprime Central, aconteceu  
no dia 21 de julho em  
Londrina - PR. 

SAIBA MAIS

Colaboradores Uniprime Central

Dinâmica de grupo (Dia C – Uniprime Central) Entrega de cobertores – Escola Oficina Pestalozzi

Colaboradores Uniprime Dourados

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

02 e 03 de agosto
Curso de Gerenciamento 

Integrado de Riscos
Elisa Marchi  

Valdeci Prestes
Londrina Uniprime Central

03 e 04 de agosto Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

11 de agosto Curso de Investimentos Carlos Magno Ponta Grossa
Uniprime  

Campos Gerais

17 e 18 de 
agosto

Certificação de 
Conselheiros Cooperativos 

do Paraná
Facilitadores da Funpar Ponta Grossa

Uniprime  
Campos Gerais

17 e 18 de 
agosto

Programa de Governança 
Corporativa 

Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

28, 29 e 30 de 
agosto

Palestra de Investimentos Raphael Cordeiro
Marília, Bauru  
e Sorocaba

Uniprime Norte  
do Paraná

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

16 de agosto Reunião Operacional Campo Grande/MS Sistema Uniprime

24 de agosto
Reunião do Conselho de 

Administração
Curitiba/PR Uniprime Central

29 e 30 de agosto Planejamento Operacional Curitiba/PR Sistema Uniprime

31 de agosto Reunião do Conselho Fiscal Londrina/PR Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

DIA C – UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

As atividades do Dia C da Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil em Campo Grande – MS, ocorreram no dia 30 
de junho, com serviços voluntariados de consultoria 
financeira, atendimentos jurídicos, educação 
financeira, corte de cabelo, atividades recreativas e 
esportivas para a população.Colaboradores Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Aconteceu em julho

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime Alliance
O 8° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o tema “Gestão e Análise Financeira”, foi realizado 
nos dias 06 e 07 de julho, na cidade de Cascavel-PR. O programa foi destinado aos gerentes e colaboradores da 
Uniprime Alliance.

Programa de Certificação de Conselheiros  
Cooperativos – Uniprime Campos Gerais
O 12° módulo do Programa de Certificação de  
Conselheiros Cooperativos do Paraná foi realizado nos 
dias 20 e 21 de julho 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 “Retomada do Crescimento Econômico Brasileiro” – Uniprime Centro-Oeste do Brasil
No dia 09 de julho, foi realizada palestra com o tema “Retomada do Crescimento Econômico Brasileiro”, na cidade 
de Campo Grande-MS, para colaboradores e cooperados da Uniprime Centro-Oeste do Brasil.

Palestra de Gestão de Investimentos – Uniprime Norte do Paraná
A palestra “Gestão de Investimentos”, ministrada pelo instrutor Raphael Cordeiro para os cooperados e  
colaboradores da Uniprime Norte do Paraná, foi realizada no dia 10 de julho na cidade de Maringá, 11 de julho em  
Londrina e 12 de julho em Cornélio Procópio. Os principais temas abordados durante os encontros foram:  
Gestão de Investimentos; Introdução aos Mercados; Renda Fixa; Renda Variável; Fundos de Investimentos; Análise  
de Perfil e Gestão de Riscos.

Visita – Banco Central do Brasil 
Nos dias 02 e 07 de julho, a Uniprime Central recebeu 
a visita do Banco Central do Brasil.

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional – Uniprime Central
Nos dias 13, 14, 27 e 28 de julho, foram realizadas as últimas aulas dos módulos “Coaching e Mentoring” e “Lide-
rança de Pessoas e Equipes”. Os módulos foram ministrados, na cidade de Londrina-PR, pelos facilitadores Iussef 
Zaiden Filho e Marcos Martão, da FranklinCovey.

Sistema Ocepar promove capacitação em  
Educação Política para agentes de cooperativas
Nos dias 17 e 18 de julho, foi realizado no auditório 
do Sistema Ocepar, em Curitiba-PR, o Programa de  
Educação Política, com o objetivo de capacitar agen-
tes de cooperativas, para um voto mais consciente e  
responsável nas próximas eleições. 
O evento teve a participação de 56 profissionais 
de cooperativas paranaenses de vários ramos,  
especialmente agropecuárias, de crédito, saúde e de  
transporte. Estiveram presentes Alexsander Pelozo 
(Coordenador de Controles Internos da Uniprime Cen-
tral) e Viviane Sotoriva (Gerente Regional Administrativa 
e Financeira da Uniprime Pioneira do PR). 

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

Palestra Maringá Palestra Londrina

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime Norte do Paraná 
Nos dias 20 e 21 de julho, foi realizado na PUC-PR, em Londrina-PR, o 14° módulo do Programa de Desenvolvi-
mento Gerencial. O módulo ministrado pelo professor Reginaldo Ferreira Barreiros, foi destinado aos gerentes e 
colaboradores.

Curso de Grafoscopia – Uniprime Norte do Paraná
No dia 24 de julho, foi realizado o curso de Grafos-
copia na Uniprime Norte do Paraná, em Londrina-PR. 
A aula foi ministrada pelo instrutor Hildebrando Rebello.

Curso de Atualização Contábil Tributária em ICMS – OCEPAR
Nos dias 25 e 26 de julho, foi realizado o curso de Atualização Contábil Tributária em ICMS no auditório do  
Sistema Ocepar, em Curitiba-PR. O curso foi destinado aos contadores das Cooperativas do Paraná. Estiveram 
entre os presentes: Pedrinho Mugnol (Contador da Uniprime do Iguaçu) e Lucas Vascoski (Assistente Contábil da 
Uniprime Campos Gerais).

Auditoria Uniprime Pioneira do Paraná – Pac Medianeira / Uniprime Alliance – Pac Foz do Iguaçu
No dia 11 de julho, foi realizada a auditoria na Uniprime Pioneira do Paraná, no PAC Medianeira. E nos dias 9 e 10 
de julho na Uniprime Alliance, no PAC Foz do Iguaçu, pelo auditor Jony Tanaca.

Auditoria Integrada - Uniprime do Iguaçu
No período de 09 a 12 de julho, foi realizada a auditoria na Uniprime do Iguaçu, em Pato Branco-PR. Adão Gui-
marães (Gerente de Auditoria), Alexsander Pelozo (Coord. Controles Internos), João Roberto (Auditor) e Julio 
Furtuoso (Superintendente) participaram da auditoria.

Auditoria Uniprime Pioneira do Paraná – PAC  
Assis Chateaubriand
Nos dias 22 e 23 de julho, foi realizada a auditoria na 
Uniprime Pioneira do Paraná, no PAC Assis Chateau-
briand, pelo auditor Jony Tanaca.

Auditoria Uniprime Oeste Paulista 
A auditoria na Uniprime Oeste Paulista foi realizada pelo 
auditor João Roberto no período de 23 a 27 de julho.

Copa do Mundo
Para nós, brasileiros, a Copa do Mundo não terminou 
da maneira que gostaríamos. Independentemente 
de bons resultados, os jogos do Brasil foram moti-
vos de união entre nós. Fizemos, destes, mais do que 
momentos para torcer pelo futebol; unimos nossos 
amigos e famílias e, juntos, percebemos que a princi-
pal lição da Copa talvez seja a de que “apenas com 
trabalho sério e união de equipes que valorizam o 
potencial de cada um podemos alcançar sucesso e 
vitória.” As equipes finalistas - França e Croácia - não 
estiveram favoritas na competição, mas, com a união 
dos atletas e dirigentes, o espírito de equipe, a garra e 
a superação de obstáculos, todos (atletas, dirigentes 
e torcedores) atingiram o objetivo e a meta de serem 
os campeões da competição e, acima de tudo, nos 
ensinaram exemplos de dedicação e perseverança.

Curso de Análise de Crédito – Uniprime Campos 
Gerais
Nos dias 27 e 28 de julho, foi realizado na Uniprime 
Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa-PR, o cur-
so de Análise de Crédito PJ, com o instrutor Claudio 
Jair Martins.

Antonio Stefenson de Alencar Costa (Gerente de Agência), Fabiana 
Morilha Teles (Caixa), Renata Correia (Caixa) e Jony Tanaca (Auditor 
Uniprime Central).

Dayane Hernandes (Analista de Compliance), João Roberto da Silva 
(Auditor Uniprime Central) e Giovani Casarino (Superintendente Executivo).

Uniprime Central

Raphael Cordeiro, especialista em finanças pessoais.

Uniprime Dourados

PAC Medianeira PAC Foz do Iguaçu 

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

COOPERADOS DE GUAÍRA E REGIÃO PARTICIPAM DE CURSO DE GESTÃO DE CLÍNICAS

Nos dias 06 e 07 de julho, os cooperados de Guaíra e região, da Uniprime Pioneira do Paraná, iniciaram o 
Curso de Gestão de Clínicas da Uniprime Pioneira do Paraná. 

A programação desta terceira turma é voltada à análise de cenários e tendências do mercado em saúde 
brasileiro e paranaense; diagnóstico e criação de estratégias em saúde e modelo de negócios e inovação em 
saúde, com uma didática que tem como base cases de Harvard e o Design Thinking. 

Assim como nas turmas anteriores, o curso é ministrado por um profissional renomado na área, com ampla 
experiência em gestão de instituições de saúde, consolidando o posicionamento da Uniprime em qualificar a 
atuação de seus cooperados junto aos seus respectivos mercados.

Uniprime Pioneira do Paraná

Uniprime Dourados

HOMENAGEM DA OCESP PELOS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIPRIME OESTE PAULISTA

No dia 25/07/2018, esteve presente na Uniprime Oeste Paulista o Consultor Regional Oeste de Desenvolvimento 
Humano do SESCOOP/SP, Ayries Lopes, trazendo uma placa do Conselho Diretor da OCESP em homenagem 
aos 25 anos de fundação da Uniprime Oeste Paulista (05/06/1993). Na ocasião, a placa foi recebida  
na foto (da esquerda para a direta) por Luiz Antônio Bugalho – Diretor Financeiro, Luís Eduardo Kuhn Minuci 
– Diretor Administrativo –, Luiz Eduardo Tenório de Siqueira – Presidente do Conselho de Administração – e 
Giovani Casarino – Superintendente Executivo. Na foto, ao lado direito, Ayries Lopes – Consultor Sescoop/SP.

Uniprime Oeste Paulista 

CONCURSO CULTURAL – DIAS DAS MÃES

Entrega do prêmio para a cooperada Arlete Martinho, da agência Três Lagoas, vencedora do Concurso Cultural 
Dia das Mães.

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Segundo a definição do que é gerenciamento de riscos ISO 31.000, uma gestão de risco eficaz deve 
atender aos seguintes princípios:

A geração de valor prevê o aumento dos lucros, assim como a diminuição dos prejuízos e principalmente 
a otimização do capital, que é uma das finalidades de um gerenciamento de riscos eficaz a conquista 
de informações oportunas a respeito de riscos possibilita à administração conduzir uma avaliação das 
necessidades de capital como um todo e aprimorar a sua alocação, evitando problemas futuros e 
proporcionando o crescimento da cooperativa.

Gerenciamento de riscos: eficácia e valor para a 
instituição

O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE REALIZAR UM FINANCIAMENTO

UNIPRIME PARTICIPA DO 35º SIMPÓSIO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

COLABORADORA UNIPRIME RECEBE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Uniprime Norte do Paraná

Quando falamos em riscos da instituição, 
pensamos logo na definição: incerteza. Apesar 
de parecer um termo negativo, encontramos 
alguns prós e contras desse efeito. Incertezas 
representam não somente riscos com potencial 
para destruição de valor, mas também 
oportunidades com potencial para agregá-lo. 
Um gerenciamento de riscos eficaz proporciona

aos gestores o tratamento desses eventos, 
mantendo-os compatíveis com o apetite da 
cooperativa, a fim de diminuir suas perdas e 
melhorar sua capacidade de geração de valor. 
O valor é potencializado quando são criados 
mecanismos para proporcionar a estabilidade 
ideal entre as metas de crescimento, o retorno 
de investimentos e os riscos a elas associados. 

•   proteger e criar valor para as organizações;
•   ser parte integrante de todos os processos 
     organizacionais;
•   ser considerada no processo de tomada  
     de decisão;
•   abordar explicitamente a incerteza;
•   ser sistemática, estruturada e oportuna;
•   basear-se nas melhores informações  
     disponíveis;

•   estar alinhada aos contextos internos e   
     externos da organização e ao perfil do risco;
•   considerar os fatores humanos e culturais;
•   ser transparente e inclusiva;
•   ser dinâmica, interativa e capaz de reagir  
     às mudanças;
•   permitir a melhoria contínua dos processos  
     da organização.

Raphael Cordeiro, especialista em finanças pessoais, 
dá dicas preciosas para quem está pensando em 
assumir um financiamento.

Calcular juros, projetar a capacidade de pagamento  
e realizar um empréstimo com tranquilidade não 
são tarefas simples para muitos brasileiros. Porém, 
a adoção de princípios básicos de planejamento 
e controle financeiro possibilita alcançar mais 
rapidamente, e sem gastar tanto, alguns objetivos 
de consumo. Convidamos, então, o especialista em 
educação financeira e CEO da Inva Capital, Raphael 
Cordeiro, para dar algumas dicas a quem está 
pensando em financiar algum bem ou adquirir um 
empréstimo. 

De 04 a 07 de julho, a Uniprime Norte do Paraná marcou presença no SUESP 2018 (Simpósio das Unimeds 
do Estado de São Paulo), que já está em sua 35º edição. O evento foi realizado na cidade do Guarujá-SP, no 
Sofitel Jequitimar. 

O Suesp é reconhecido como um divisor de águas para o cooperativismo médico no Estado de São Paulo e, 
hoje, é um dos maiores eventos do Sistema Unimed Nacional, prestigiado por autoridades políticas, jurídicas 
e cooperativistas. Segundo o Diretor Executivo da Uniprime, Dr. Carlos A. D. Mascarenhas “O momento foi 
ideal para fomentar novos negócios e estreitar relacionamento com cooperados e prospects do Estado de São 
Paulo”.

CFP® é o principal selo para quem pretende atuar 
como planejador financeiro pessoal.

Aliar habilidades interpessoais com conhecimento é 
a chave do sucesso para profissionais de instituições 
financeiras. E mais do que isso, a busca constante 
por atualizações sobre o mercado também deve ser 
rotina de quem se dedica à essa área.

Há 16 anos na Uniprime Norte do Paraná, a Gerente 
de Agência, Juliana Olivieri Refundini, destaca-se 
por seu comprometimento profissional e interesse 
em oferecer o melhor à cooperativa. Recentemente, 
foi reconhecida como a primeira colaboradora 
da Uniprime a conquistar a CEA (Certificação de 
Especialista em Investimentos ANBIMA) e a primeira 
Planejadora Financeira com a certificação CFP® 
(Certified Financial Planner).

Mundialmente reconhecida, a CFP® é a mais desejada e respeitada certificação global para aqueles que 
almejam exercer as atribuições comuns ao planejamento financeiro. Vale ressaltar que são pouco mais de 3 mil 
profissionais no Brasil e 175 mil no mundo que possuem a certificação (dados de dezembro de 2017).

A conquista da gerente é motivo de orgulho para a cooperativa, que atende cooperados cada vez mais 
exigentes e sabe que o atendimento qualificado é um de seus diferenciais. “A Uniprime reconhece e valoriza 
seus colaboradores porque entende que eles são os responsáveis por construir, diariamente, uma cooperativa 
mais forte e humana.”, conclui o Diretor Executivo, Dr. Carlos Alberto Mascarenhas.

CONFIRA O BATE-PAPO:

Uniprime:  O que é preciso levar em conta na 
hora de realizar um financiamento?
Raphael Cordeiro: Finalidade do recurso, seu custo 
e a capacidade de pagamento, de acordo com a sua 
renda. 

Uniprime:  Quando um financiamento vale a pena?
Raphael Cordeiro: Financeiramente, vale a pena 
quando o seu retorno for maior do que os juros pagos. 
Entretanto, há alguns momentos em que essa 
conta pode não ser possível, pois em casos como 
o do carro próprio ou da casa própria não se espera 
rendimentos. Mesmo assim, pode valer a pena em 
algumas situações:

a) se a oportunidade que aparecer for atrativa;
b) se for financiar uma parte menos relevante;
c) se os juros estiverem mais baixo do que o rendimento 
de aplicações financeiras com baixo risco;
d) em caso de imóvel, se a valorização foi superior 
aos juros.

Uniprime: Quais são as principais falhas cometidas 
pelas pessoas quando decidem comprar algum bem 
de alto valor? 
Raphael Cordeiro: Se precipitar ao comprar bens 
antes de estarem financeiramente preparadas. 
Quando entram em financiamento, as pessoas, às 
vezes, cometem o equívoco de assumir prestações 
acima de sua capacidade. Esse costuma ser o maior 
equívoco - é necessário fazer contas e deixar uma 
margem de segurança.

Uniprime: Estamos em um período favorável no 
Brasil para financiar?
Raphael Cordeiro: Até a greve dos caminhoneiros eu 
diria que sim; os juros baixos associados à perspectiva 
de recuperação econômica eram um grande incentivo 
para que as pessoas assumissem um financiamento 
para aproveitar oportunidades de expansão dos seus 
negócios ou compra de imóveis. 
Depois da greve, a perspectiva de crescimento recuou, 
e as taxas de juros pré-fixadas subiram; entretanto, 
ainda é possível encontrar boas oportunidades no 
mercado. 

Juliana Olivieri Refundini - Gerente de Agência

FESTA JUNINA – UNIPRIME DOURADOS

No dia 30 de junho, aconteceu a Festa Junina da Uniprime Dourados para os colaboradores. Teve muita 
diversão com traje a caráter e comidas típicas.

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

No dia 25 de julho, foi realizada em Campo Grande-MS a reunião do Conselho de Administração, com a 
presença do presidente da Uniprime Central, Dr. Álvaro Jabur e do superintendente Julio Cesar Pires Furtuoso.

REUNIÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL – UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
No dia 09 de julho, foi realizada a reunião de pesquisa de clima organizacional, que contou com a presença de 
gerentes e assistentes gerenciais.

REUNIÃO GERENCIAL (FECHAMENTO DE 
TRIMESTRE) – UNIPRIME CENTRO-OESTE DO 
BRASIL

No dia 09 de julho, foi realizada, em Campo Grande-
MS, a reunião gerencial referente ao fechamento 
de trimestre. Participaram membros da Diretoria 
Executiva e Gerentes Gerais.

Cida Calado (Gerente), Marco Mazzaro (Diretor Financeiro), Laura Ferrari 
(Gerente Geral), Soila Martinez (Assistente Gerencial PAC Três Lagoas) e 
Marco Brandão (Diretor Administrativo).

Diretoria Uniprime Central com representantes do Banco Central do Brasil

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

