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ACONTECEU EM 
SETEMBRO

SAIBA MAIS

Fique por dentro dos fatos 
de destaque no dia a dia 
da Uniprime Central e das 
Singulares.

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

Anote em sua agenda e 
participe da programação 
de treinamentos, palestras e 
eventos do mês de outubro.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 2019 
Reunidos em Foz do Iguaçu, 
nos dias 27 e 28 de setembro, 
diretores, conselheiros e 
gerentes de todo o Sistema 
Uniprime avaliaram os resultados 
preliminares deste ano e traçaram 
objetivos e metas para 2019. 
SAIBA MAIS

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

18 de outubro Reunião Operacional Cascavel Uniprime Alliance

26 de outubro
Reunião do Conselho de 

Administração
Curitiba Uniprime Central

29 de outubro 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 outubro e participe!

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

05 de outubro 
Curso de Planejamento 

Estratégico
Eduardo Damião Cascavel Uniprime Alliance

05, 06 e 19 de 
outubro

MBA Especialização em 
Banking

Instrutores UFPR Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

19, 20, 26 e 27 de 
outubro

Gestão Estratégica June Alisson Toledo
Uniprime Pioneira  

do Paraná

20 de outubro
Curso de Negociação e 

Cobrança 
Luiz Afonso Cerqueira Ponta Grossa

Uniprime Campos 
Gerais

22, 23, 24, 25 e 26 
de outubro

Palestra - Cenário Econômico Myrian Lund

Chapecó

Pato Branco

Palmas

Guarapuava 
Irati

Uniprime do Iguaçu

27 de outubro Curso de Documentoscopia Rita Amabile Cascavel Uniprime Alliance

Reunidos em Foz do Iguaçu, nos dias 27 e 28 de setembro, diretores, conselheiros e gerentes de todo o 
Sistema Uniprime avaliaram os resultados preliminares deste ano e traçaram objetivos e metas para 2019. 
Tendo como tema principal “Qual Sistema Queremos?”, a programação do Planejamento Estratégico se iniciou 
com a entrega de placas de homenagem à diretoria executiva, aos conselheiros administrativos e às Singulares, em 
comemoração aos 20 anos da Uniprime Central, além da palestra “Evolução, Tecnologia e Pessoas”, ministrada por 
Arthur Igreja. Houve também a apresentação da Central e das Singulares sobre as metas projetadas e realizadas, além 
das novas metas traçadas para o próximo ano. Toda a programação foi conduzida pelo consultor Edgar de Souza 
Mendes e, também, pelo superintendente da Uniprime Central, Julio Cesar Pires Furtuoso. Edgar explanou sobre o 
mercado financeiro atual, os desafios do Sistema Uniprime e também explanou sobre as diretrizes estratégicas. Foram 
feitos trabalhos em grupo para a análise SWOT, objetivos, metas e seus respectivos resultados, finalizando com a 
apresentação dos projetos sistêmicos, na qual Julio evidencia todos os projetos realizados e em desenvolvimento. O 
mercado financeiro está em constante desenvolvimento em relação à tecnologia e inovação, e o Sistema Uniprime 
se prepara para fazer frente à nova realidade sem perder a essência que o distingue e valoriza. No mesmo período 
do Planejamento Estratégico 2019, foram realizadas as reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
O Planejamento Estratégico se encerrou com um churrasco para os participantes e seus acompanhantes, com direito a 
uma deliciosa costela no fogo de chão.

PAC Sede PAC Castro

Auditoria - Uniprime Campos Gerais (PAC Sede e PAC Castro) 
No período de 11 a 14 de setembro, foi realizada a auditoria na Uniprime Campos Gerais, no PAC Sede, em Ponta 
Grossa-PR, e no PAC Castro, pelo auditor Jony Tanaca.

Auditoria - Uniprime Campos Gerais  
A auditoria na Uniprime Campos Gerais, em Ponta Grossa-PR, foi realizada pelo auditor João Roberto no período de 
10 a 13 de setembro.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – Uniprime 
Alliance
O 9° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, 
com o tema “Case Project de Harvard”, foi realizado nos 
dias 28 e 29 de setembro, na cidade de Cascavel-PR. O 
programa foi destinado aos gerentes e colaboradores da 
Uniprime Alliance.

Reunião da Diretoria - Ocepar
No dia 17 de setembro, foi realizada a 40ª reunião ordinária da diretoria da Ocepar referente à gestão 2015/2019 na sede 
da entidade, em Curitiba-PR. Houve ainda a apresentação do trabalho sobre o DNA da marca do Sistema Ocepar com a 
participação de Cláudio Shimoyama, do Grupo Datacenso. A reunião contou com a presença do presidente da Uniprime 
Central, Dr. Alvaro Jabur, que também é membro da diretoria da Ocepar.

Gestão de Clínicas – Uniprime Pioneira do Paraná
Nos dias 14, 15, 28 e 29 de setembro, foram realizadas, 
na Uniprime Pioneira do Paraná, em Medianeira-PR, os 
módulos I e II do curso de Gestão de Clínicas. O curso, 
destinado a cooperados, foi ministrado pelo instrutor June 
Cruz.

Programa de Educação Profissional Continuada – 
Uniprime Central
Entre os dias 17 e 21 de setembro, foi realizado o curso 
de Contabilidade Continuada na Uniprime Central, em 
Londrina-PR. Os facilitadores foram Elisa Francielli e 
Valdeci Prestes, da Expertise, e Darlan Goinsky e Marcelo 
Cichacz, da PUC. O curso foi destinado aos contadores 
do Sistema Uniprime.

Especialização em Banking – Uniprime Pioneira do Paraná  
Nos dias 14, 15, 21 e 22 de setembro, foi realizado o oitavo e o nono módulo do programa de especialização em 
Banking, na Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo-PR.

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

Curso de Conselho Fiscal e Conselho de Administração – Uniprime Norte do Paraná
Nos dias 14 e 15 de setembro, foi realizado, na cidade de Londrina, o GBA para conselheiros fiscais e administrativos 
da Uniprime Norte do Paraná com o instrutor José Carlos de Assunção. 

Auditoria – Uniprime Centro-Oeste do Brasil 
A auditoria na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, em Campo 
Grande, foi realizada pelo auditor João Roberto no período 
de 24 a 28 de setembro. 

Auditoria – Uniprime Centro-Oeste do Brasil ( PAC 
Corumbá)  
Nos dias 26 e 27 de setembro, foi realizada a auditoria na 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil, no PAC Corumbá, pelo 
auditor Jony Tanaca. 

Cortesia e interação

Uma visita discreta, rápida, porém ilustre. A Uniprime Pioneira do Paraná recebeu, na noite de segunda-
feira (3), convidados de grande representação no cenário do conhecimento, inovação e tecnologia. 
Ciceroneados pelo presidente da cooperativa, Dr. Orley Campagnolo, eles conheceram a história e a 
estrutura da Uniprime. Foram eles: o ex-reitor da UFPR e diretor da Santa Casa, Prof. Zaki Akel Sobrinho; 
os professores do MIT, Fernando Arbache e Ana Paula Arbache; o diretor de educação do ISAE, Antônio 
Raimundo dos Santos; a consultora de Soluções Corporativas na ISAE/FGV, Danielle Hernandes, e o 
presidente do Biopark e do Conselho Administrativo da Prati-Donaduzzi, Dr. Luiz, acompanhado de sua 
esposa, Dra. Carmem Donaduzzi.

O engenheiro Flávio Scherer e a arquiteta Andréa Becker também falaram aos convidados. Eles apresentaram 
o conceito ao qual a obra foi edificada e alguns detalhes desse importante projeto. Os colaboradores Féliz 
Fornari, Paulo Montresol, Danielle Nacamura e Cheila Kindlein acompanharam a recepção.

Acesse, leia e compartilhe:
eleicoes.somoscooperativismo.coop.br

Release das singulares

Uniprime Norte do Paraná

Colaboradores Uniprime são destaque em revista do setor
Artigo coloca Cooperativa e colaboradores em evidência 

A revista da OCEPAR – Paraná Cooperativo – prioriza editoriais técnicos e científicos relacionados às cooperativas do 
Estado. Recentemente, foi publicado o artigo “Análise de viabilidade financeira para implementação de acesso remoto”, 
desenvolvido pelos colaboradores da Uniprime Norte do Paraná Johnny de Mello, Mateus Bittencourt, Rodrigo da Rocha 
e Vitor Martinelli.
Como uma revista amplamente divulgada entre as cooperativas paranaenses, a publicação colocou em evidência a 
Uniprime e a qualidade do seu capital intelectual. De acordo com Johnny de Mello, Analista de RH e um dos autores 
do artigo, “além de nos sentirmos valorizados por contribuir com um conhecimento tão específico e por ajudar outras 
pessoas interessadas no tema, a publicação demonstrou uma preocupação da própria cooperativa com a melhoria 
contínua nos processos internos, visando à satisfação e comodidade dos cooperados”.

Uniprime arrecadou 69 mil fraldas para doação
Campanha tem recorde de arrecadações

Realizada anualmente pela Uniprime Norte do Paraná, a Campanha de Doação de Fraldas Geriátricas tem como objetivo 
arrecadar doações dos cooperados e da comunidade onde a cooperativa possui agências para beneficiar instituições 
carentes das cidades em que atua.
A edição de 2018 aconteceu durante os meses de junho e julho e surpreendeu os organizadores. “A campanha foi um 
sucesso, superou as expectativas e os números dos anos anteriores”, afirma Dr. Carlos Alberto Dorotheu Mascarenhas, 
Diretor executivo da Uniprime. Ao todo, foram arrecadadas 69 mil fraldas, que foram doadas durante o mês de setembro 
para 39 instituições carentes.
“Este é o 7º ano consecutivo que a Uniprime realiza a Campanha de Fraldas Geriátricas e estamos muito felizes com o 
engajamento dos colaboradores e cooperados”, conta o Diretor.
As doações já somam mais de 320 mil fraldas, beneficiando mais de 200 entidades carentes.

Uniprime atinge nota máxima na classificação de risco
Nova avaliação da LFRating contempla a cooperativa como A3

Submeter uma instituição financeira à uma empresa de classificação de risco é essencial para quem deseja crescer rápido, 
com segurança e transparência. Por esse motivo, desde 2007, a Uniprime Norte do Paraná é avaliada pela LFRating, 
uma organização neutra e independente que avalia instituições financeiras do país. “A avaliação é muito importante para 
nossos cooperados, para o mercado e para nossos parceiros, que se sentem seguros ao investir em nossa instituição”, 
afirma Sr. Antonio Hernandes, Diretor Gerente da Uniprime.
Em 2018, a cooperativa foi contemplada com nota máxima (A3), o que, em outras palavras, significa que a Uniprime 
tem excelente condição geral de risco, com bases financeira e estrutural sólidas, que resistem a eventuais mudanças 
conjunturais e estruturais da economia. “Para a Uniprime, é uma vitória. Isso mostra que a cooperativa está em um 
bom caminho e que mantém sua solidez por meio de governança e estrutura administrativa adequadas aos anseios do 
mercado”, conclui o Diretor.

Uniprime Pioneira do Paraná 
Pulsando inovação para 1.756 cooperados
 
A jornada intensa e transformadora de levar conhecimento e melhorar o relacionamento com e entre os cooperados 
da Uniprime chegou a mais uma edição. O Conecta Uniprime 2018 foi novamente um sucesso pela soma de 
diversos componentes: a discussão de um tema relevante; o palestrante com carisma e conhecimento ímpar; o local 
aconchegante e bem decorado; a comida deliciosa e com a cara do evento e a música agradável que embalou a noite 
com gostinho de quero mais!

Esse gosto, aliás, é o que move a Uniprime a buscar sempre o melhor para seus cooperados.

Que venha o próximo Conecta!

Enquanto isso, ficamos com o registro do evento nas cidades de Assis Chateaubriand-PR, Palotina-PR e Marechal 
Cândido Rondon-PR. 

Dia 03/09 | Assis Chateaubriand
Local: Hookah Lounge Bar

Dia 04/09 | Palotina
Local: Social do Rei

Dia 05/09 | Marechal Cândido Rondon
Local: Taura

 #conectauniprime #pulsão #desperteainovação

https://www.facebook.com/pg/uniprimepioneirapr/
photos/?ref=page_internal

+ fotos em:

Primavera é marcada pela beleza das flores e pelo início 
do horário de verão
No dia 22 de setembro, iniciou no hemisfério Sul a primavera, conhecida como a estação das flores. O aumento 
da temperatura e da umidade caracterizam o período, assim como chuvas, que caem como “pancadas 
isoladas”, geralmente no final da tarde. 
É nessa fase que os dias começam a ter a mesma duração que a noite e, no decorrer, passam a ser mais 
longos – quando inicia o horário de verão. Neste ano, ele iniciaria em 21 de outubro (terceiro domingo do mês), 
mas a data foi adiada para 18 de novembro por conta do segundo turno das eleições e da prova do Enem.

Ipê em frente à Sede da Uniprime Central, em Londrina-PR.

Outubro Rosa: um movimento pela saúde da mulher

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Tipo mais comum de tumor entre as mulheres, a 
doença tem maior chance de cura quando o tratamento é iniciado precocemente. 
É muito importante sempre fazer o autoexame e ficar alerta quanto ao aparecimento de qualquer nódulo ou 
alteração nas mamas ou nas axilas. Mulheres a partir de 40 anos devem também realizar anualmente o exame 
de mamografia. É importante lembrar que a qualquer sinal suspeito, é indispensável procurar um médico 
especialista.

Gestão de Riscos – Fundos de Investimento!

Todos os dias estamos sujeitos a riscos. Embora não consigamos afastá-los 100%, podemos mitigá-los para 
diminuir o seu impacto.  Até mesmo em nossa vida, quando fazemos um planejamento financeiro do nosso 
salário, por exemplo, podemos traçar uma estratégia pessoal para que o nosso patrimônio cresça, a fim de 
evitarmos possíveis contingências no futuro.
No mercado financeiro, com os fundos de investimentos, não é diferente, deve-se fazer a gestão das aplicações 
da instituição para que o risco seja menor e o rendimento seja maior, de acordo com a estratégia adotada pela 
diretoria.

1.  Renda Fixa

2.  Ações

3.  Multimercados

4.  Cambial

5.  Previdência

6.  ETF

7.  FIDC – Fundo de Investimento em Direito Creditório

8.  FIP – Fundo de Investimento em Participações

9.  FII – Fundo de Investimento Imobiliário

10.  Off Shore

A indústria de fundos é dividida em 10 classes. São elas:

Os três primeiros listados são os mais utilizados pelo mercado e ainda há subdivisões para cada um deles, cada 
um com suas características de alocações:

RENDA FIXA: é uma categoria de fundos que aplica 80% do seu PL em papéis de renda fixa (títulos do 
tesouro, CDB, pré-fixado, entre outros).

•  Referenciado DI: são fundos referenciados a CDI, que acompanham direta ou indiretamente o CDI e 

que terão um retorno esperado próximo disso.

•  Inflação: é uma carteira de títulos públicos atrelados à inflação, ou seja, tem rendimento semelhante ao 

IPCA + (NTN-B). 

•  Crédito Privado: são fundos que possuem títulos de dívida emitidos por outros bancos e empresas 

para captar recursos com os investidores, como CDBs, LCAs, LCIs, debêntures, CRAs e CRIs, entre 

outros.

MULTIMERCADO: 

•  Macro: são fundos que tem como estratégia a alocação de recursos com base em fundamentos 

macroeconômicos. São eles: bolsa de valores, taxa de juros, câmbio, investimento internacional, entre 

outros. O retorno pode ser muito superior ao CDI, no entanto, a carteira tem maior volatilidade.

•  Crédito Estruturado: são fundos semelhantes ao de crédito privado, porém são de devedores não 

conhecidos, que podem ser, inclusive, pessoas físicas. Por essa razão, esses créditos possuem maior 

rentabilidade, menor liquidez no mercado e maior risco do que os títulos de dívida de grandes empresas.

•  Investimento Exterior: esses fundos buscam rentabilizar os investidores com alocações no mercado 

internacional.

AÇÕES: 

•  Long Short: esse tipo de fundo opera ativos de renda variável, principalmente ações com posições 

compradas e vendidas. O resultado deve ser proveniente, preponderantemente, da diferença entre essas 

posições.

•  Long Biased: são fundos que podem ganhar com a alta e com a queda no preço das ações, depende 

da qualidade e estratégia da equipe de gestão do fundo. 

•  Direcional: são os fundos que têm a carteira comprada em ações, de acordo com a estratégia que o 

gestor utiliza, podendo ser esta uma estratégia com base em uma análise fundamentalista, técnica, de 

valuation, entre outros.

Com estratégia bastante eficiente e segura, a Uniprime conta com aplicação em fundos de investimento 
bastante conservadores, são fundos de renda fixa, com rendimento CDI. Cerca de 96% da aplicação é feita 
em Letras Financeiras do Governo, que são os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e, por isso, 
considerados os de menor risco do mercado brasileiro.

Referência: https://www.euqueroinvestir.com/o-que-sao-fundos-de-investimento/

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Inauguração do Espaço Prime no PAC Campo 
Grande
No dia 03 de setembro, foi realizada, na Uniprime Centro-
Oeste do Brasil, em Campo Grande-MS, a inauguração 
do Espaço Prime. O evento contou com a participação de 
diretores e colaboradores.

Dr. Ricardo Bomussa (Presidente do Conselho de Administração), Dr. Gualberto 
de Leles (diretor Superintendente), Marco Brandão (diretor Administrativo) e 
colaboradores.

400 milhões de ativos – Uniprime Centro-Oeste  
do Brasil
No dia 06 de setembro, foi realizada a comemoração 
de cumprimento da meta de 400 milhões de ativos. O 
evento contou com a participação dos colaboradores e 
da diretoria executiva.

Abertura do Quadro Social

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil, entrega em mãos, ao presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur, o projeto para 
livre admissão do quadro social da cooperativa. 

www.uniprimecentral.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
R. Senador Souza Naves, 1283 | sala 101 | Centro | Londrina.PR | 86010-160
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Planejamento Estratégico 2019
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