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VOLTAR AO TOPO

A UNIPRIME VALORIZA A FORMAÇÃO DE SEUS COLABORADORES 
Cooperativa já ofereceu mais de 300 bolsas de estudos. 

Ciente do papel da educação como ferramenta transformadora do ambiente de trabalho, a Uniprime Norte do 
Paraná investe na capacitação técnica de seus colaboradores, oferecendo bolsas de estudos e criando oportuni-
dades de desenvolvimento em áreas sensíveis para o negócio.

“Desde 2010 temos um programa de incentivo para cursos de graduação e pós-graduação aberto para todos os 
colaboradores. Ao longo desses anos, já oferecemos mais de 300 bolsas de estudos”, afirma Paulo Thomson de 
Lacerda, Gerente de RH.

Em parceria com instituições renomadas, como a escola de negócios FranklinCovey, a ISAE/FGV e a PUC, a  
Uniprime oferece cursos alinhados com a estratégia da Cooperativa e com a função desenvolvida pelo colabora-
dor. “83% do nosso quadro de colaboradores possui curso superior completo e um terço possui pós-graduação”, 
comemora o Gerente.

PLANEJAMENTO  

UNIPRIME PIONEIRA DEFINE OS RUMOS PARA 2019
O dia 5 foi destinado para a análise de dados, definição da estratégia e elaboração das ações para o próximo ano. 
Essa foi a dinâmica do encontro que definiu o Planejamento Estratégico da Uniprime Pioneira do Paraná 2019. 
Coordenado pelo professor Zaki Akel Sobrinho, o planejamento foi realizado na sede da Cooperativa com a pre-
sença de diretores, conselheiros e colaboradores.

FEIRÃO DE VEÍCULOS NOVOS
Nos dias 04 e 05 de outubro, foi realizado, em Campo Grande-MS, o feirão de veículos novos em parceria com a 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil e a Audi.

CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

CURSO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA 
No dia 10 de outubro, foi realizado, na Uniprime Cen-
tro-Oeste do Brasil, na cidade de Campo Grande-MS, 
o curso de planos de previdência, em parceria com a 
Icatu Seguros, para gerentes e assistentes gerenciais.

PLANEJAMENTO OPERACIONAL
Nos dias 24 e 25 de outubro, foi realizado, na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, na cidade de Campo Grande-MS, 
o Planejamento Operacional para gerentes. A programação foi conduzida por Edgar Mendes.

PALESTRAS – ICATU SEGUROS
Nos dias 08 e 09 de outubro, foram realizadas, na cida-
de de Campo Grande-MS, palestras, em parceria com 
a Icatu Seguros, com os temas “Profissionais liberais e 
seus investimentos para o futuro” e “Cenários e Pers-
pectivas”, ministradas por Bruno Horovitz (Gestor da 
Icatu Vanguarda). 

PALESTRA DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA 
No dia 05 de outubro, foi realizada na Uniprime Dourados, a Palestra de Inteligência Financeira, para cooperados 
com o instrutor Claudio Jair Martins.

REUNIÃO GERENCIAL DE FECHAMENTO DE 
TRIMESTRE
No dia 10 de outubro, foi realizada, na Uniprime Cen-
tro-Oeste do Brasil, na cidade de Campo Grande-MS, 
a reunião de fechamento trimestral, que teve a partici-
pação de gerentes, diretoria executiva e Presidente do 
Conselho de Administração.

ENCONTRO DE NÚCLEOS

UNIPRIME PIONEIRA RECEBE COOPERATIVAS DA REGIÃO OESTE
A Uniprime Pioneira do Paraná e a Unimed Costa Oeste foram as anfitriãs do Encontro de Núcleos Cooperativos 
da Ocepar, núcleo Oeste. O evento ocorreu em Toledo-PR, nessa quarta-feira (17/10), na sede social da Coope-
rativa Primato Agroindustrial.
 
Cerca de 90 representantes de 16 cooperativas da região participaram do encontro que teve como pauta principal 
os rumos do sistema paranaense para o próximo ano. “Conseguimos reunir Cooperativas de três dos principais 
ramos de atividades – agropecuário, crédito e saúde – para ouvir suas demandas, debater e propor ações para 
continuarmos avançando”, avaliou o superintendente do Sescoop/PR, Leonardo Boesche, reforçando o compro-
misso da Ocepar em estar perto das Cooperativas.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ REALIZA CURSO DE GESTÃO HOSPITALAR
Os cooperados da Uniprime Pioneira do Paraná das cidades de Toledo-PR, Assis Chateaubriand-PR e Ubiratã-
-PR, que são gestores ou profissionais que atuam no ramo hospitalar, participaram, nos dias 19, 20, 26 e 27 de 
outubro, do curso de Gestão Hospitalar ministrado por profissional renomado na área, com ampla experiência em 
gestão de instituições de saúde.
O treinamento teve o objetivo de desenvolver os profissionais da área da saúde nas diversas temáticas estratégi-
cas do ramo hospitalar, promovendo a efetividade e humanização nas suas práticas de gestão. Durante os quatro 
dias, os participantes tiveram a oportunidade de refletir sobre os principais cenários e tendências da área da saúde 
no Brasil, no Paraná e na região Oeste do Estado, abordando temáticas, como estratégia, finanças, governança, 
gestão de pessoas e humanização. O curso esteve focado em temáticas hospitalares, como do Sistema Único 
de Saúde (SUS), Saúde Suplementar e particulares.
A capacitação oferecida pela Uniprime Pioneira do Paraná está focada em indicadores atuais de mercado e visa 
possibilitar o acesso e a implementação das mais modernas ferramentas de gestão estratégica.

Para mais informações https://arbache.com/inovacoop/

PROGRAMA DE INOVAÇÃO 

FITCH REAFIRMA RATINGS DA UNIPRIME NORTE DO PARANÁ  
Agência mantém avaliação A (Bra) para Cooperativa. 

Avaliada recentemente pela Fitch Ratings, uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito do 
mundo, a Uniprime Norte do Paraná foi atribuída com o rating ‘A (Bra)’, o que denota a baixa expectativa de risco 
de inadimplência que a Cooperativa possui a longo prazo. 

“Os ratings da Uniprime refletem sua grande experiência no mercado cooperativo e o forte vínculo com o coope-
rado, o que beneficia sua qualidade de ativos, geração de receitas, estrutura de captação e liquidez”, afirma Dr. 
João Maria da Silveira, Diretor Regional da Uniprime.

UNIPRIME REALIZA CICLO DE PALESTRAS SOBRE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Ao todo foram 8 eventos em cidades do Paraná e 
interior de São Paulo.

Contextualizar o cenário econômico-financeiro atual e 
abordar estratégias para melhores práticas de inves-
timentos foram os principais assuntos do ciclo de pa-
lestras “O que você precisa saber para melhor investir”, 
organizado pela Uniprime Norte do Paraná, de junho a 
agosto de 2018.

Uniprime Norte do Paraná

Uniprime Pioneira do Paraná

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Uniprime Dourados 

“Agora somos a única agência com perfil prime da cidade de Paranaguá, o que denota o perfil da Cooperativa”, 
explica a gerente.

Apresentações - As Cooperativas da casa, representadas pelo presidente 
da Uniprime, Dr. Orley Campagnolo, e pelo diretor vice-presidente da 
Unimed Costa Oeste, Dr. Manoel de Oliveira, tiveram  
a oportunidade de mostrar, em apresentações distintas, sua história,  
seus números e suas potencialidades. Para o presidente da Uniprime, 
receber as Cooperativas da região foi uma honra. “Ficamos felizes em 
mostrar para o público quem somos, como atuamos e promover,  
acima de tudo, a intercooperação”, completou. 

Grupos de trabalho – Os participantes foram divididos em seis grupos 
para discutirem os temas-base do Congresso e elencar propostas: 
Marco regulatório, Gestão e governança, Inovação, Mercado, 
Intercooperação e Comunicação. As sugestões serão apresentadas no 
Encontro Estadual de Cooperativas, em dezembro, e lá as ideias que 
melhor representarem o cooperativismo paranaense seguirão para o 
Congresso.

SOBRE A UNIPRIME
A Uniprime Pioneira do Paraná é uma Cooperativa de crédito com 22 anos de história. Foi a pioneira em seu seg-
mento nesse 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-PR, Assis Chateaubriand-PR, Marechal Cândido Rondon-PR, Medianeira-PR, 
Ubiratã-PR, Goioerê-PR, Palotina-PR, Guaíra-PR e Santa Helena-PR. É a primeira construção ambiental susten-
tável 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.

Na foto: Marco Mazzaro (Diretor Financeiro), Dr. Ricardo Bomussa (Presidente do Conselho de Administração), Dr. Gualberto de Leles (Diretor 
Superintendente) e Marco Brandão (Diretor Administrativo).

Na foto: Dr. Gualberto Nogueira de Leles (Diretor Superintendente), Elaine 
de Carvalho e Anny Vieira, representando a agência Afonso Pena, que 
ficou em 1º lugar no cumprimento de metas do 3º trimestre, e Dr. Ricardo 
Bomussa (Presidente do Conselho de Administração).

Na foto:  Maria Calado (Gerente de Mercado), Dr. Marco Aurelio Duarte 
(Conselheiro de Administração), Dr. Francisco Grilo (Conselheiro de 
Administração), Dr. Ricardo Bomussa (Presidente do Conselho de 
Administração), Bruno Horovitz (palestrante e gestor da Vanguarda), 
Marco Mazzaro (Diretor Financeiro), Rita de Cássia de Souza (Gerente 
Comercial da Icatu), Anderson Luiz (Assessor Comercial da Icatu) e 
Dayane Amaral (Coordenadora de produtos)

Há quase 10 anos na cidade litorânea, a agência foi 
modernizada para atender melhor seus cooperados.

Como parte do propósito de estar sempre atento aos 
anseios de seus cooperados, a Uniprime Norte do 
Paraná reinaugurou, no último dia 04 de setembro, a 
agência Uniprime Paranaguá, localizada na Rua Rodri-
gues Alves, 621 – Centro Histórico. Cooperados, con-
vidados, autoridades locais e os dirigentes da Coope-
rativa prestigiaram a inauguração, que foi marcada por 
um coquetel de reapresentação da nova estrutura. 
De acordo com a Gerente de Agência, Evelyn Teixeira 
do Nascimento, a reforma deixou o espaço mais acon-
chegante e, especialmente, mais moderno. 

UNIPRIME REINAUGURA AGÊNCIA EM PARANAGUÁ

“Ao todo foram realizadas 8 palestras, que aconteceram nas cidades de Curitiba-PR, Paranaguá-PR, Londrina-
-PR, Maringá-PR, Cornélio Procópio-PR, Marília-SP, Bauru-SP e Sorocaba-SP e foram ministradas pelo espe-
cialista em educação financeira, Raphael Cordeiro. Mais de 300 cooperados participaram das palestras. Nosso 
foco foi promover aos cooperados informações que os auxiliassem na vida financeira, apresentando produtos de 
investimentos disponíveis no mercado e possibilitando ao cooperado empreender financeiramente”, conta Angela 
Beatriz Briganó, Analista de Recursos Humanos. 

FESTIVAL AUTOMOTIVO E PRIME DAY REÚNEM PÚBLICO RECORDE

Nas fotos, uma amostra de como foi o Prime Day e o Festival Automotivo Uniprime promovidos nesse sábado, 
20 de outubro, no Centro de Eventos de Cascavel.  
O Prime Day reuniu mais de 400 crianças, filhos de nossos cooperados, numa grande confraternização com 
brincadeiras e muita interação entre pais e filhos. O Festival Automotivo também surpreendeu positivamente. 
Apesar da difícil conjuntura, apenas no sábado, foram comercializados 22 veículos das mais conceituadas grifes 
nacionais e importadas. 

UNIPRIME INAUGURA NOVO ESPAÇO EM IRATI 

No último dia 05/10, a Uniprime do Iguaçu inaugurou 
uma nova agência na cidade de Irati - PR. A decisão 
de modernizar e ampliar as instalações foi reflexo dos 
resultados positivos da Cooperativa e da crença no po-
tencial socioeconômico da cidade. 
O evento contou com a presença de diretoria,  
autoridades locais, colaboradores e convidados da co-
munidade. Dentre os objetivos da inauguração da nova 
agência estão o atendimento personalizado, a segu-
rança aos cooperados e a busca em atender com cre-
dibilidade e excelência todas as demandas, com oferta 
de produtos rentáveis, soluções inovadoras, crédito e 
serviços, de forma simples e vantajosa. 
A Uniprime Irati está localizada na Rua 15 de Novem-
bro, 595 – Centro.

Matéria de Risco

A partir da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande reunião de chefes de estado organizada 
pelas Nações Unidas para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente, realizada 
entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, na capital da Suécia, Estocolmo, foi criado o processo de estrutu-
ração de órgãos ambientais que foram estabelecendo legislações ambientais para controle da poluição, 
resultando em oportunidades de melhoria da qualidade de vida de gerações futuras.
Segundo Barbieri e Cajazeira (2009), o desenvolvimento sustentável se apoia nos seguintes pilares:

•  Sustentabilidade espacial: refere-se ao equilíbrio do assentamento humano rural/urbano.

• Sustentabilidade cultural: respeito pela pluralidade de soluções particulares específicas em cada  
ecossistema, cada cultura e cada local.

Considerando esses cinco pilares do desenvolvimento sustentável, é comum que eles sejam divididos em 
três dimensões essenciais: social, econômica e ambiental.

A Uniprime tem postura consciente sobre a responsabilidade socioambiental e  respeito ao meio ambien-
te, por isso, oferece uma linha de crédito destinada a projetos sustentáveis e reconhece que, além do 
ganho de uma imagem positiva, sai na frente em produtividade, inovação e satisfação ao cliente.

O Crédito Ecoprime é destinado ao deselvolvimento de projetos sustentáveis, devendo ser usado 
nas seguintes condições e finalidades:

• Admite-se as seguintes garantias: aval, recebíveis, alienação do bem adquirido, alienação de veículos e/
ou imóveis, de acordo com a análise de crédito.

A Cooperativa Uniprime tem como objetivo, para 
o ano de 2019, estimular o consumo das linhas 
de crédito Socioambiental em 1% da carteira de 
empréstimos. 
É de suma importância que o crescimento dessa 
linha de crédito seja feito de forma responsável.
Para o Instituto Ethos (2009), responsabilidade so-
cial empresarial é como “a forma de gestão que se 
define pela relação ética e transparente da empresa 
com todos os públicos com os quais ela se relacio-
na e pelo estabelecimento de metas empresariais 
que impusionem o desenvolvimento sustentável 
da sociedade, preservando recursos ambientais 
e culturais para as gerações futuras, respeitando 
a diversidade e promovendo a redução das desi-
gualdades sociais”.

•  Sustentabilidade social: equidade na distribuição 
dos bens e da renda para melhorar os direitos e 
condições da população e reduzir a distância entre 
os padrões de vida das pessoas.

•  Sustentabilidade econômica: distribuição e ges-
tão eficiente dos recursos produtivos, bem como 
fluxo regular de investimentos públicos e privados.

•  Sustentabilidade ecológica: busca pelo aumen-
to da capacidade de carga do planeta para evitar 
danos ao meio ambiente, principalmente os cau-
sados pelo processo de crescimento econômico.

• Meios de locomoção sustentáveis: bicicletas, 
carros elétricos, carros híbridos, carros adaptados.
 
• Energia sustentável: sistemas de geração de 
energia fotovoltaicos e energia eólica.

• Aquecimento sustentável: sistemas de aqueci-
mento solar.

• Iluminação sustentável: lâmpadas econômicas 
(LED). 

• Sistema de preservação da água: sistemas de 
captação de água da chuva (cisternas), filtros para 
purificação de água para reuso, bombas de água 
movidas a energia solar, kits para irrigação por go-
tejamento, sistemas para o tratamento de água e 
esgoto. 

• Sistema de ventilação: equipamentos de venti-
lação e ar-condicionado com baixo consumo de 
energia com selo Procel “A”.

• Limite: limitado a R$ 500.000,00.

• Prazo: até 60 meses.  

• Juros: conforme tabela, admitindo-se taxa  
pré-fixada ou mista (parte pré-fixada mais varia-
ções mensais do C.D.I.).

• Carência: até 90 dias.                             

• Condições: para projetos de meios de locomo-
ção, permite-se financiamentos de 100% do valor 
do projeto; nas demais finalidades, o financiamen-
to será limitado a 80% do projeto.

5 PILARES

ECONÔMICO

SOCIAL

MEIO 
AMBIENTE

Sustentável Viável
TolerávelJusto

Dia das Crianças

Dia das Crianças é sempre uma ótima oportunida-
de para espalhar alegria e despertar algo de bom 
em nossos corações. 
Foi pensando nisso que a Uniprime Central  
arrecadou, juntamente com seus colaboradores,  
brinquedos para serem doados aos pequenos do 
Iles – Instituto Londrinense de Educação de Sur-
dos, na cidade de Londrina-PR. 
Uma incrível oportunidade de fazer a diferença e 
despertar a criança que existe em cada um de nós.

O ato de ensinar

15 de outubro, dia dos professores, marca em nós 
a importância do ato de ensinar e a busca pelo co-
nhecimento.
A Uniprime celebrou esse dia entregando brin-
des da Uniprime Central na escola ILES - Instituto  
Londrinense de Educação de Surdos, localizada 
em Londrina-PR.
É importante homenagearmos os professores, 
mostrando o quanto eles são especiais em nossa 
jornada na busca pelo renovo de conhecimentos.

Aconteceu em outubro

Curso de Planejamento Estratégico – Uniprime Alliance 
No dia 05 de outubro, foi realizado, na Uniprime Alliance, na cidade de Cascavel-PR, o curso de Planejamento 
Estratégico, com o facilitador Eduardo Damião (PUC), para gerentes e diretores.

Gestão Hospitalar – Uniprime Pioneira do Paraná
Nos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro, foram realizados, na Uniprime Pioneira do Paraná, em Toledo-PR, os módu-
los I e II do curso de Gestão Hospitalar. O curso, destinado a cooperados, foi ministrado pelo instrutor June Cruz.

Curso de Títulos de Crédito do Agronegócio – Ocepar
Nos dias 02, 03 e 04 de outubro, foi realizado, no auditório Cocamar – Sicredi, na cidade de Maringá-PR, o curso 
de Títulos de Crédito do Agronegócio, que contou com a participação de cooperativas do estado do Paraná.  
Representando a Uniprime Central, esteve presente o gerente financeiro Jaime Raul de Oliveira.

Reunião Operacional – Uniprime Alliance
A Reunião Operacional do Sistema Uniprime foi realizada no dia 18 de outubro na Sede da Uniprime Alliance, em 
Cascavel-PR.

Reunião – Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 29 de outubro, via videoconferência. 

Workshop – Panorama, Diretrizes e Reflexões nas Cooperativas Financeiras
Com a participação de cerca de 70 cooperativistas, entre diretores, conselheiros fiscais e gerentes de cooperativas 
de crédito do Paraná, teve início, na quinta-feira (25/10), no Auditório do Banco Central, em Curitiba-PR, o 
workshop “Panorama, Diretrizes e Reflexões nas Cooperativas Financeiras”. O evento, promovido pelo Sistema 
OCB, pela Confederação Alemã de Cooperativas (DGRV) e com a participação do Sistema Ocepar, foi aberto pelo 
gerente técnico do Banco Central em Curitiba-PR, Rogério Mandelli Bisi. Participaram da abertura do evento o 
superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti; Tiago Borba, responsável pelo ramo crédito da Gerência Técnica 
da OCB, Camila Japp, gerente de Projetos da DGRV em São Paulo, e o consultor do projeto OCB/DGRV, Silvio 
Giusti. Representando o Sistema Uniprime, participaram Dr. Alvaro Jabur (Presidente - Uniprime Central), Julio 
Cesar Pires Furtuoso (Superintendente - Uniprime Central), Dr. César Augusto Macedo de Souza (Presidente 
Conselho de Administração – Uniprime do Iguaçu) e Féliz Luiz Fornari (Gerente Geral - Uniprime Pioneira do 
Paraná).

Reunião – Conselho de Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi realizada no dia 26 de outubro, em Curitiba-PR.

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

Curso de Negociação, Cobrança e Recuperação de 
Crédito – Uniprime Campos Gerais
No dia 20 de outubro, foi realizado, na Uniprime Cam-
pos Gerais, em Ponta Grossa-PR, o curso de Nego-
ciação, Cobrança e Recuperação de Crédito com o 
instrutor Luiz Afonso Cerqueira, destinado a colabora-
dores.

Auditoria – Uniprime Dourados 
A auditoria na Uniprime Dourados foi realizada, pelo au-
ditor João Roberto, no período de 15 a 19 de outubro.

Auditoria Uniprime Norte do Paraná – PAC Cornélio 
Procópio
No dia 18 de outubro, foi realizada a auditoria na Uni-
prime Norte do Paraná, no PAC Cornélio Procópio, 
pelo auditor Jony Tanaca.

Curso de Documentoscopia – Uniprime Alliance 
No dia 27 de outubro, foi realizado o curso de Documentoscopia na Uniprime Alliance, em Cascavel-PR. O curso 
foi ministrado pela instrutora Rita Amabile.

Ademiro Vian (Instrutor) e Jaime Raul de Oliveira (Gerente Financeiro) 

Especialização em Banking – Uniprime Pioneira 
do Paraná
Nos dias 05, 06 e 19 de outubro, foi realizado o  
décimo primeiro módulo do programa de especializa-
ção em Banking na Uniprime Pioneira do Paraná, na 
cidade de Toledo-PR.

Curso de Planejamento Estratégico – Uniprime 
Pioneira do Paraná
No dia 05 de outubro, foi realizado, na Uniprime Pio-
neira do Paraná, na cidade de Toledo-PR, o Planeja-
mento Estratégico 2019 destinado a diretores e geren-
tes. O evento contou com a participação do instrutor 
Zaki Akel Sobrinho, que contribuiu na elaboração dos  
projetos para 2019. 

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

09 e 10 de 
novembro

Curso de Conselho Fiscal e 
Conselho de Administração

Mario Morishita Pato Branco Uniprime do Iguaçu

10 de novembro
Treinamento de Vendas e 
Atendimento ao Cliente

Nicéia Cândida Ponta Grossa
Uniprime  

Campos Gerais 

10 de novembro
Curso de Governança 

Corporativa
Leonel Pedro Cerutti Cascavel Uniprime Alliance

10 e 24 de 
novembro

Especialização em Banking Facilitadores da UFPR Toledo
Uniprime Pioneira  

do Paraná

23 e 24 de 
novembro

Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

27 de novembro Curso de Grafoscopia Maura Rebello Londrina
Uniprime Norte  

do Paraná

26, 27, 28, 29 e 
30 de novembro

Palestra Cenário 
Econômico 

Myrian Lund

Pato Branco, 
Palmas,

Guarapuava,
Irati e Chapecó

Uniprime do Iguaçu

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

30 de novembro
Reunião do Conselho  

de Administração
Videoconferência Uniprime Central

01 de dezembro Reunião do Conselho Fiscal Londrina Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

No dia 27 de outubro, foi realizado o Planejamento Estratégico 2019 da Uniprime Central, que contou com a 
participação de todos os colaboradores. A programação foi conduzida pelo superintendente Julio Cesar Pires 
Furtuoso. Durante o dia, foram realizadas palestras com os temas: “Futuro do Trabalho”, ministrada por Arthur 
Igreja, e “Em qualquer luta, qual é o cara que vence?”, por Abraham Shapiro. Foram feitos trabalhos em grupo 
para definição dos objetivos estratégicos anual.

Planejamento estratégico da Uniprime Central

Palestrante Abraham Shapiro

Colaboradores Uniprime Central

Palestrante Arthur Igreja

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DA 
UNIPRIME CENTRAL

SAIBA MAIS

ACONTECEU EM 
OUTUBRO

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 novembro.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

Central In Foco

EDIÇÃO 29 • NOVEMBRO DE 2018

Através da definição dos objetivos 
estratégicos e em metas para o 
futuro com os colaboradores.

http://www.uniprimecentral.com.br

