
No início do mês de novembro, foi realizado, em Londrina-PR, um grande evento para celebrar os 
20 anos da Uniprime Central. Na ocasião, ressaltou-se o papel fundamental da Cooperativa para a 
consolidação e o crescimento constantes do Sistema Uniprime. A festa aconteceu no Empório Guimarães. 
Estiveram presentes colaboradores e seus familiares e o presidente da Central, Dr. Álvaro Jabur. 
Em seu discurso, Dr. Jabur salientou a importância de cada um para a construção dessa caminhada de sucesso. 
O presidente e os colaboradores foram presenteados com placas comemorativas para reafirmar a participação 
de cada um nesta conquista.

UNIPRIME CENTRAL COMEMORA SEUS 20 ANOS  
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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 dezembro.
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No início do mês de novembro, 
foi realizado, em Londrina-PR, 
um grande evento para celebrar 
os 20 anos da Uniprime Central.

Fique de olho na agenda de reuniões para o mês de 
dezembro!

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

04/12/2018 Reunião Operacional Toledo
Uniprime Pioneira do 

Paraná

18/12/2018 Reunião do Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

Especialização em Banking – Uniprime Pioneira do Paraná
Nos dias 10 e 24 de novembro, foi realizado o último módulo do programa de Especialização em Banking na 
Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo-PR.

Aconteceu em novembro

GBA em Governança para Conselho Fiscal e Conselho de Administração – Uniprime Norte do Paraná 
Nos dias 09 e 10 de novembro, foi realizado o curso GBA em Governança para Conselho Fiscal e Conselho 
de Administração, para cooperados e conselheiros da Uniprime Norte do Paraná, na cidade de Londrina-PR.  
O instrutor responsável foi José Assunção, do ISAE.

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

Curso de Vendas e Atendimento ao Cliente – 
Uniprime Campos Gerais 

Programa de Governança Corporativa – Uniprime 
Alliance
No dia 10 de novembro, foi realizado o Programa de 
Governança Corporativa, ministrado pelo instrutor 
Leonel Pedro Cerutti, para conselheiros da Uniprime 
Alliance na cidade de Cascavel-PR.

No dia 10 de novembro, foi realizado, na Uniprime 
Campos Gerais, em Ponta Grossa-PR, o curso de 
Vendas e Atendimento ao Cliente para colaboradores, 
ministrado pela instrutora Nicéia Cândida.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – 
Uniprime Alliance
Os 10° e 11° módulos  do Programa de 
Desenvolvimento Gerencial, com o tema “Seminário 
em Cooperativismo de Crédito”, foram realizados 
nos dias 23, 24 e 30 de novembro na cidade de 
Cascavel-PR. O programa foi destinado aos gerentes 
e colaboradores da Uniprime Alliance.

Curso de Grafoscopia – Uniprime Norte do Paraná
No dia 27 de novembro, foi realizado o curso de 
Grafoscopia na Uniprime Norte do Paraná, em 
Londrina-PR. A aula foi ministrada pela instrutora 
Maura Rebello.

Palestra de Cenário Econômico – Uniprime do Iguaçu 
A palestra “Cenário Econômico”, ministrada pela instrutora Myrian Lund, foi realizada, no dia 26 de novembro, 
na cidade de Chapecó-SC; no dia 27 de novembro, em Pato Branco-PR; no dia 28 de novembro, em 
Palmas-PR; no dia 29 de novembro, em Guarapuava-PR e, no dia 30 de novembro, em Irati-PR. A palestra foi 
destinada a cooperados e colaboradores.

Pato Branco-PR

Palmas-PR

Guarapuava-PR

Uniprime Norte do Paraná

QUEM TEM UM TIME FORTE, TEM TUDO

Pelo segundo ano consecutivo, a Uniprime é eleita uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil.
A Uniprime Norte do Paraná está mais uma vez no ranking das 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 
conforme pesquisa realizada pelo Guia Você S/A, publicação da revista Exame, Editora Abril, que tem foco no 
mercado de trabalho, liderança e carreira profissional.
Realizada desde 1997, a pesquisa, que já é referência no país, tem como missão valorizar as empresas que cuidam 
melhor de seus colaboradores. “Apenas empresas admiradas estão nessa lista e fazer parte desse universo é 
muito bom”, comemora o Diretor Executivo da Uniprime, Dr. Carlos Alberto Mascarenhas.
Para realizar a pesquisa, a Você S/A analisou as respostas de colaboradores, avaliando as práticas de recursos 
humanos de centenas de companhias de todo o Brasil. Destas, um grupo restrito de empresas foi pré-classificado 
e passou pela etapa que diferencia o Guia Você S/A de todas as outras pesquisas do mercado: a visita do 
jornalista. Repórteres especializados percorreram cidades de todas as regiões do país para entrevistar centenas 
de funcionários e descobrir como eles avaliam suas empregadoras.
“Ser premiado não significa que atingimos a perfeição, não é isso. O prêmio é um reconhecimento de que estamos 
no caminho certo e, também, é um estímulo. Nos mostra que estamos preparados para encarar os novos desafios, 
para realizar cada vez mais, para melhorar a performance da Cooperativa e continuar valorizando as pessoas”, 
explica o Diretor.  A pesquisa da Você S/A é conduzida em parceria com a Fundação Instituto de Administração 
(FIA), e o guia “As 150 Melhores Empresas para Trabalhar” já está disponível nas bancas.
A premiação aconteceu no último dia 06 de novembro, no Teatro Alpha, em São Paulo, e colaboradores da 
Uniprime participaram da cerimônia.

UNIPRIME ESTÁ ENTRE AS 60 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO PARANÁ

Cooperativa comemora mais um ano no ranking GPTW Paraná
A Uniprime Norte do Paraná foi considerada, pela quarta vez, como uma das 60 Melhores Empresas para Trabalhar 
no Paraná pela pesquisa Great Place to Work, em parceria com a Gazeta do Povo. A premiação aconteceu no 
dia 08 de novembro, em uma festa no Espaço Torres, em Curitiba-PR, e reuniu as empresas de maior destaque 
em gestão de pessoas.

“O prêmio representa a simbiose entre os resultados da Cooperativa e o grau de satisfação dos nossos cooperados 
e colaboradores. Oferecemos ótimas condições de trabalho e nossos colaboradores fazem com que tudo se 
torne ainda melhor por toda dedicação e carinho que eles devolvem para a Uniprime. É uma via de mão dupla, e 
essa premiação demonstra isso”, explica Sr. Antonio Hernandes, Diretor Gerente da Uniprime.
Com metodologia própria há mais de 20 anos, o Great Place to Work estuda e identifica as melhores empresas 
baseado na avaliação do nível de confiança dos funcionários. Para a Cooperativa, participar de uma pesquisa tão 
conceituada tem um grau de importância muito significativo na evolução da Uniprime. “Ao avaliar as respostas dos 
colaboradores e ao entender o que as outras empresas premiadas estão fazendo, identificamos que podemos 
aprimorar ainda mais a gestão de pessoas da Cooperativa. E isso é muito importante para nossa evolução”, 
conclui o Diretor.

Participaram dessa edição 194 organizações de 14 segmentos em um universo de mais de 84 mil funcionários. 
O resultado foi uma lista de 60 empresas, entre grandes, médias e pequenas.

NOVIDADE: SAMSUNG PAY

Uniprime integra seus cartões com APP que permite pagamentos por aproximação
Depois de lançar os cartões próprios, em parceria com a Mastercard, a Uniprime Norte do Paraná inova mais uma 
vez ao oferecer uma nova maneira de efetuar transações através do Samsung Pay, um sistema de pagamento 
que sincroniza o cartão com o aplicativo para smartphones Samsung e com os relógios Samsung Gear.

A tecnologia é inovadora e permite pagamentos apenas com a aproximação do celular ou do relógio na maquineta, 
sem precisar tirar o cartão da carteira. Além de funcionar em praticamente todos os estabelecimentos do país, o 
Samsung Pay é 100% seguro e garante a criptografia dos dados e das transações. “O aplicativo cria um cartão 
virtual com os dados armazenados em Token e nunca o número real do cartão é enviado para pagamento”, 
explica Alisson Diogo Pavan, Coordenador de Negócios em T.I. da Uniprime.

Essa iniciativa de integrar os cartões Uniprime com essa avançada tecnologia faz parte da estratégia da Cooperativa 
em oferecer aos cooperados soluções criativas e eficientes para atender às necessidades do dia a dia. “Nós 
temos diversos outros projetos correndo em paralelo, tudo com o objetivo de atender aos anseios dos nossos 
cooperados. Vem muita novidade boa por aí”, conclui o Coordenador.

Uniprime Pioneira do Paraná
Gerente da Uniprime é convidada para palestrar no TEDx Women

A gerente regional Administrativa e Financeira da 
Uniprime Pioneira do Paraná, Viviane Sotoriva 
Cappellesso, foi convidada a palestrar no TEDx Women, 
no Centro Universitário FAG. O evento ocorreu no dia 
29 de novembro e Viviane falou sobre um tema de sua 
área que mostra sua competência feminina.

O TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada 
a disseminar ideias relevantes e poderosas, geralmente 
no formato de palestras curtas e poderosas de até 18 
minutos cada. O TED começou em 1984 como uma 
conferência em que Tecnologia, Entretenimento e 
Design convergiam e, hoje, abrange quase todos os 
tópicos – de ciência a negócios ou questões globais 
– em mais de 100 idiomas. Além disso, os eventos 
do TEDx são administrados independentemente e 
ajudam a compartilhar ideias em comunidades do 
mundo todo. Os palestrantes do TEDx são pessoas da 

própria comunidade que buscam descobrir novidades e estimular o diálogo. Tudo é gravado e compartilhado nas 
plataformas digitais (site e redes sociais).

Olha quem já passou pelo TED: https://bit.ly/2Q99SJU

PRESIDENTE DA UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ PARTICIPA DE ENCONTRO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

O presidente da Uniprime Pioneira do Paraná, Dr. Orley Campagnolo, marcou presença na 2ª edição do Encontro 
de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, realizado no dia 13 de novembro, em Maringá-PR. O evento reuniu 
mais de 120 pessoas, que representaram 13 Cooperativas paranaenses de quatro ramos do cooperativismo.

O encontro teve como objetivo promover a discussão, disseminação e  apresentação de boas práticas, mostrando 
que o sistema cooperativista pode ser um modelo de negócio sustentável, estimulando a integração e troca 
de experiências entre as instituições, integrando a Agenda 2030 na realização dos programas em meio às 
comunidades.
O 2º Encontro de Responsabilidade Social e Sustentabilidade foi uma realização do Sescoop-PR.

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

NATAL SOLIDÁRIO
Agências prontas para mais uma Campanha

Uma das ações mais importantes do calendário da Uniprime Pioneira do Paraná chegou! As árvores de Natal já 
estão montadas nas agências com os cartões que indicam as crianças que os cooperados farão mais felizes.

Colaboradora da sede, Cheila Kindlein, no maior evento de marketing digital e vendas, o RD Summit. O encontro reuniu 11 mil pessoas em 
Florianópolis-SC nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Muito aprendizado e energia!

LEED PLATINUM 
Uniprime Pioneira do Paraná conquista certificação inédita no Brasil 

A Uniprime Pioneira do Paraná conquistou nesta semana a certificação LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) de sustentabilidade em seu mais alto grau; o nível Platinum para construções novas. O 
selo foi concedido pelo Greenbuilding Council (GBC) para a obra da nova sede da Cooperativa, localizada em 
Toledo (PR). 
O reconhecimento é inédito no país e representa o mais alto prêmio concedido a edifícios que demonstrem 
excelência na adoção de práticas sustentáveis e eficientes na gestão.

Quem recebeu o selo foi o presidente da Cooperativa, Dr. Orley Campagnolo, que destacou a alegria em conquistar 
a certificação. “Não foi uma conquista fácil, foi muito árdua, e, toda a vez que temos uma vitória, temos mais 
motivos ainda para dividir o mérito com todos. Hoje, nós temos uma certificação que poucas empresas do 
Brasil têm e nenhuma instituição financeira possui nesse nível para construções novas. Nós estamos dando um 
exemplo para a sociedade que, eu espero, vá ultrapassar o mundo. Com isso, conseguimos fechar um ciclo de 
sustentabilidade, demonstrando para as pessoas que nós somos uma empresa responsável, uma empresa que 
quer ser admirada, quer ser querida pela sociedade. Vamos comemorar, porque essa conquista é especial para 
a Uniprime. Parabéns a todos”.

VISITA À SANCOR
O diretor superintendente, Dr. Gualberto Nogueira de Leles, e o diretor financeiro, Marco Fábio Mazzaro, visitaram, 
em novembro, a Matriz do Grupo Sancor Seguros, no interior da Argentina, onde conheceram e fizeram uma 
reunião com toda a diretoria do Grupo.

Uniprime Centro–Oeste do Brasil

UNICRED VTRPP
No mês de novembro, a Unicred VTRPP – Vales do Taquari e Rio Pardo e Região da Produção, localizada no 
Estado do Rio Grande do Sul, fez uma visita de Intercooperação no intuito de adquirir mais conhecimento sobre o 
funcionamento dos processos internos e entender como a área de negócios da Uniprime Centro-Oeste do Brasil 
trabalha.

PALESTRA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
No dia 23 de novembro, foi realizada a palestra de Gestão de Investimentos com o instrutor Claudio Martins, da 
empresa Ciza, para cooperados da Uniprime Dourados.

UNIPRIME DOURADOS – 26 ANOS 
No dia 27 de novembro, a Uniprime Dourados completou 26 anos. Com uma história marcada por grandes 
desafios e conquistas na mesma proporção, a Cooperativa atravessa um importante momento de crescimento 
com bases sólidas.

Colaboradores da Uniprime Dourados.

Uniprime Dourados

RD SUMMIT 2018: O MAIOR EVENTO DE MARKETING DIGITAL DO BRASIL

Entre os dias 21 e 23 de novembro, foi realizado o Concred (Congresso Brasileiro de Cooperativismo de 
Crédito) na cidade de Florianópolis-SC. Com o tema ‘‘Cooperativismo de Crédito: Protagonismo e Sinergia em 
Cenários de Mudanças’’, o evento apresentou painéis e palestras com os expoentes do cooperativismo de 
crédito nacional e internacional e, ainda, explanações, debates e conversas com nomes de destaque nas áreas 
de jornalismo, marketing, inovação, gestão, tecnologia, filosofia e educação. 
Dentre os participantes estavam presentes Féliz Luiz Fornari e Dr. Valdomiro Vendramini, da Uniprime Pioneira do 
Paraná; Dr. Gualberto Nogueira de Leles, Marco Antônio Brandão Garcia e Marco Fabio Mazzaro, da Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil; Rodrigo Adriano Zatta e Dr. César Augusto Macedo de Souza, da Uniprime do Iguaçu.

Uniprime participa do 12º Concred

Féliz Fornari, Dr. Gualberto Leles, Dr. Valdomiro Vendramini, Rodrigo Zatta, Dr. César Souza, Marco Brandão e Marco Mazzaro.

Risco – Imagem e Reputação!
Quanto vale a imagem de uma empresa

“Se você perder dólares da empresa por uma decisão ruim, eu entenderei. Mas, se você perder a 
reputação de uma empresa, eu serei impiedoso.”

A frase de Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, coloca a reputação, um tema 
que costuma derivar para intermináveis discussões teóricas, num plano bastante concreto. 
Perder ou ter a reputação abalada – seja no caso de pessoas, seja no caso de companhias 
– significa muito mais do que perder dinheiro. Significa a perspectiva de um futuro difícil, de 
relações marcadas pela desconfiança, pela perda de vínculos, pelo desperdício de parte daquele 
que é o principal patrimônio de um profissional, de um negócio, de um país – a credibilidade. 

Revista Exame, edição 982, ano 44, n° 23, 15-12-2010.

Fique por dentro do que acontece no mercado:
https://ecommercenews.com.br/noticias/parcerias-comerciais/empresas-apostam-em-setor-de-gestao-
de-riscos-para-evitar-perdas-e-proteger-clientes/

Auditoria Uniprime Norte do Paraná – PAC Jacarezinho e PAC Santo Antônio da Platina 
Nos dias 06 e 07 de novembro, foi realizada a auditoria na Uniprime Norte do Paraná, no PAC Jacarezinho e 
no PAC Santo Antônio da Platina, pelo auditor Jony Tanaca.

PAC Jacarezinho PAC Santo Antônio da Platina

Julio Cesar Pires Furtuoso (Superintendente da Uniprime Central), 
Antonio Saraiva Junior (Coordenador do DESUC/BACEN) e os 
inspetores do BACEN, Rafael Vieira Camargo e Renata de Freitas 
Abreu.

Auditoria Uniprime Alliance
A auditoria na Uniprime Alliance foi realizada pelo 
auditor João Roberto no período de 05 a 09 de 
novembro.

Fiscalização – Banco Central do Brasil
Entre os dias 21 e 23 de novembro, a Uniprime Central 
recebeu os membros do BACEN – Banco Central do 
Brasil, o coordenador Antonio Saraiva Junior e os 
inspetores Rafael Vieira Camargo e Renata de Freitas 
Abreu, para fiscalização da Central e das Singulares 
do Sistema Uniprime.

Auditoria - Moore Stephens 
No período de 19 a 23 de novembro, a Uniprime 
Central recebeu os auditores da Moore Stephens 
para realização da auditoria cooperativista.

Auditoria – Bauer Auditores 
A Uniprime Central recebeu o auditor Eduardo 
Alves da Cruz, da Bauer Auditores Associados, no 
período de 05 a 16 de novembro, para auditoria das 
demonstrações contábeis do 2º semestre de 2018. 

Auditoria - Uniprime Norte do Paraná 
A auditoria na Uniprime Norte do Paraná, em Londrina-
PR, foi realizada pelo auditor João Roberto no período 
de 19 a 23 de novembro.

André Zerbetto Chinarello, Gessica Benicio (contadora da Uniprime 
Central), Vanessa Matsuhashi e Mariana Molina.

Reunião – Diretoria OCEPAR 
A reunião da diretoria da Ocepar foi realizada no dia 12 de novembro, em Curitiba-PR, com a presença do vice-
governador eleito, Darci Piana, e também do senador eleito, Oriovisto Guimarães. Participou também o diretor 
regional do Great Place to Work (GPTW) no Paraná, Hilgo Gonçalves.

Na ocasião, em comemoração aos 20 anos da Uniprime Central, foi entregue uma placa em homenagem à 
OCEPAR, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do cooperativismo e do Sistema 
Uniprime.

José Roberto Ricken (Presidente da OCEPAR) e Dr. Alvaro Jabur (Presidente da Uniprime Central).

O Sistema Uniprime teve presença marcante 
no HSM Expo 2018, evento que reuniu mais de 
4 mil líderes empresariais e cooperativistas em 
SP, de 05 a 07 de novembro, e trouxe ao Brasil 
as maiores autoridades de renome mundial em 
gestão e inovação. A HSM é uma plataforma 
de conhecimento que atua como uma ponte, 
aproximando o cenário global e a realidade 
brasileira.
O Encontro, considerado o maior evento de 
gestão empresarial da América Latina, promoveu 
130 palestras, passando por temas como 
metodologias ágeis, inteligência artificial, liderança 

de alto impacto, empreendedorismo, formação executiva e saúde nas organizações. A programação teve 
como foco central a premissa de que novas realidades pedem novas maneiras de ver e atuar no mundo.
Representando o Sistema Uniprime estiveram presentes: Dr. Alvaro Jabur e Julio Cesar Pires Furtuoso, 
da Uniprime Central; Dr. Carlos Alberto Mascarenhas, Dr. João Maria da Silveira e gerentes da Uniprime 
Norte do Paraná; Rodrigo Adriano Zatta, da Uniprime do Iguaçu; Dr. Claudio Kimura, da Uniprime Alliance, 
e Marco Antônio Brandão Garcia, da Uniprime Centro-Oeste do Brasil.

Conectados ao cenário mundial

Ranking dos eleitos - Paraná
Confira e tenha sempre à mão, para futuras consultas, a relação dos eleitos nos diferentes níveis do 
legislativo. Deputados e Senadores do Paraná em negrito integram a Frente Parlamentar do Cooperativismo 
– Frencoop –, uma das bancadas suprapartidárias mais atuantes e influentes do Congresso Nacional.  
Eles mantêm estreito contato e cooperacão com o Sistema através da OCB, organizações estaduais e 
Cooperativas.

Marco Brandão, Julio Furtuoso e Rodrigo Zatta.

Chapecó-PR

Irati-PR

˜

http://www.uniprimecentral.com.br

