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ENCONTRO DE NÚCLEOS - OCEPAR

Foi realizado no dia 20 de março, em Londrina,
a terceira pré-assembleia do Sistema Ocepar.
Nesses três encontros já participaram 265
dirigentes e cooperados de 48 cooperativas
de seis ramos: agropecuário, crédito, saúde,
infraestrutura, transporte e trabalho.
Abertura - Participaram da abertura do
evento, que reuniu lideranças cooperativistas
das regiões Norte e Noroeste, o presidente
do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken,
os presidentes das cooperativas anfitriãs,
Jorge Hashimoto, da Integrada, que também
é coordenador do Núcleo Norte, e Dr. Alvaro
Jabur, da Uniprime Central. Além dos diretores
da Ocepar, Luiz Lourenço, coordenador do
Núcleo Noroeste e presidente do Conselho de
Administração da Cocamar, Marino Delgado,
presidente do Sicoob Central Unicoob, e
Ricardo Calderari, diretor secretário da Coamo.

Prestar contas
Ao abrir o evento em Londrina, José Roberto
Ricken explicou aos presentes sobre esta
iniciativa de, pela primeira vez em 48 anos
de existência da entidade, realizar as préassembleias. “Não estamos inovando e nem
inventando nada, estamos copiando apenas
uma experiência de sucesso que nossas
cooperativas já realizam. Pelo que já sentimos
nas outras duas pré-assembleias, a primeira
na segunda-feira (18/03), em Cafelândia
(Núcleo Oeste), e nesta terça (19/03), em
Mangueirinha (Núcleo Sudoeste), houve a
aprovação dos 177 dirigentes e cooperados
presentes sobre essa iniciativa. Vamos
manter nos próximos anos essa sistemática
de prestar contas do nosso trabalho, afinal,
o segundo princípio do cooperativismo é a
gestão democrática, dar transparência nas
formulações de políticas e na tomada de
decisão”, afirmou.

Uniprime Central
O presidente da Uniprime Central, que foi
uma das cooperativas anfitriãs, Dr. Alvaro
Jabur, disse durante a apresentação da sua
cooperativa, que tem orgulho de participar do
cooperativismo e elogiou o trabalho realizado
pelo Sistema Ocepar. “Vemos uma equipe
focada e extremamente enxuta e que realiza
um excelente trabalho para as cooperativas
paranaenses”, ressaltou o dirigente. Fundada
em 30 de setembro de 1998 por um grupo
de profissionais da área médica, a Uniprime
Central surgiu com o objetivo de oferecer
condições de crescimento e desenvolvimento
para a classe médica. Aos poucos, estendeu
os benefícios para todos os profissionais

de saúde e, hoje, por meio de autorização
do Banco Central, atende também aos
empresários, empresas e profissionais dos
mais diversificados ramos de atividade,
conforme a sua área de abrangência. “Hoje
somos uma importante rede de atendimento.
Estamos presentes nos estados do Paraná,
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina
e Mato Grosso. São 64 postos de atendimentos
e com abrangência em 1.599 municípios e 50
mil cooperados. Em operações de crédito,
movimentamos cerca de R$ 1,5 bilhão, com
sobras de R$ 114 milhões, depósitos totais de
R$ 3,1 bilhões e R$ 974 milhões em patrimônio
líquido”, disse Jabur.

como membro do Conselho Fiscal do
Sescoop/PR, sabemos que isso já é realizado
internamente, mas, agora, levar para o
conhecimento de todos através dos núcleos
é de fundamental importância. Sempre que
fazemos uma prestação de contas, podemos
ouvir as diversas opiniões dos presentes e
que podemos agregar mais e mostrar toda a
força do sistema. Este evento, além de trazer
a prestação de contas pudemos assistir uma
palestra com excelente conteúdo, onde
o Airton Spies, de forma simples passou
informações muito interessantes para todos
os presentes”, frisou.

Grande decisão

Integrada

O presidente da Unimed Costa Oeste de
Toledo, diretor financeiro da Uniprime Central
e também superintendente da Uniprime
Pioneira, Dr. Hiroshi Nishitani, que já havia
participado da pré-assembleia em Cafelândia,
na segunda-feira, também aprovou a ideia.
“Foi uma grande decisão da diretoria do
Sistema Ocepar em realizar essa prestação de
contas nos núcleos. Uma forma prática de levar
as decisões e os resultados ao conhecimento
de um maior número de pessoas. A qualidade
da palestra também deve ser ressaltada, pois
mostrou um cenário que conhecemos, mas
que não paramos para pensar e refletir”, disse.

Jorge Hashimoto, presidente da Integrada,
disse que o cooperativismo tem mostrado
sua força em todas as regiões e pode crescer
ainda mais. “Nossa cooperativa é nova.
Completamos recentemente 23 anos de sua
fundação. Temos nossa origem na Cooperativa
Cotia e hoje contamos com 9.858 cooperados
que possuí área de 700 mil hectares, 1.750
colaboradores e está presente em 49
municípios do Paraná e São Paulo. A Integrada
possui 64 unidades de recebimento de grãos,
34 pontos de venda de insumos, três unidades
de beneficiamento de sementes, quatro lojas
de máquinas e equipamentos e uma Unidade
de Desenvolvimento de Tecnologia (UDTI)”,
frisou. Hashimoto destacou que no exercício
de 2018 o faturamento atingiu R$ 3,3 bilhões.
“Esta é uma conquista de todos os cooperados
pela confiança e colaboradores pela dedicação
na superação dos desafios. A Integrada
vem crescendo a passos largos, inclusive
em território. Recentemente, a cooperativa
chegou ao município de Santa Cruz do Rio
Pardo (SP). A Integrada tem trabalhado cada
vez mais para aumentar o potencial produtivo
de seus associados. Para isso, tem investido
forte em tecnologias, a exemplo das sementes
de soja especiais e na prestação de serviços
pelo departamento de agricultura de precisão.
Com isso, a cooperativa visa potencializar os
ganhos dos associados e, consequentemente,
da cooperativa como um todo”, salientou.

Eleição
Ao final do evento, foram reeleitos como
coordenadores dos Núcleos Norte e Noroeste,
Jorge Hashimoto, presidente da Integrada,
e Luiz Lourenço, presidente do Conselho da
Cocamar, respectivamente. Para as funções
de vice-coordenadores foram escolhidos
Yuna Bastos, vice-presidente da Cativa, para o
Núcleo Norte, e para o Núcleo Noroeste, Jorge
Bezerra Guedes, presidente da Sicredi Rio
Paraná. Além disso, Mandaguari foi escolhida
como a próxima cidade a sediar o Encontro de
Núcleos Cooperativos do Norte e Noroeste,
em agosto. As anfitriãs serão as cooperativas
Cocari e Rodocoop.

Avaliações
O presidente da Rodocoop - Cooperativa de
Transportes e Serviços Rodoviários, Marcos
Trintinalha, avalia que as pré-assembleias que
o Sistema Ocepar está realizando em todas as
reuniões de núcleos é uma iniciativa muito
importante. “É uma forma de demonstrar
mais transparência. Nós, que participamos

AGENDA DE TREINAMENTOS PARA O MÊS DE ABRIL, PARTICIPE!
CURSOS E TREINAMENTOS
DATA

DESCRIÇÃO

INSTRUTOR

CIDADE

SINGULAR

05 e 06 de abril

Cozinha Vivencial

Instrutores Cook For Life

Toledo

Uniprime Pioneira do Paraná

10 de abril

Palestra: Estratégia de Marketing e
Posicionamento Para Profissionais da
Odontologia no Mundo Digital.

Tomas Sparano

Pato Branco/ PR

Uniprime do Iguaçu

12, 13 e 26 de abril

Especialização em Banking

Facilitadores da UFPR

Toledo/PR

Uniprime Pioneira do Paraná

26 e 27 de abril

Programa de Desenvolvimento
Gerencial

Jackson Bittencourt

Londrina/PR

Uniprime Norte do Paraná

REUNIÕES
DATA

DESCRIÇÃO

CIDADE

SINGULAR

18 de abril

Reunião - Comitê Operacional

Videoconferência

Sistema Uniprime

26 de abril

Reunião - Conselho de Administração

Presencial/Curitiba

Uniprime Central

27 de abril

Reunião - Conselho Fiscal

Presencial /Londrina

Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

ACONTECEU EM MARÇO
Dia das Mulheres - Uniprime Central

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião – Conselho de Administração

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime
Central foi realizada no dia 25 de março por
videoconferência.

Reunião – Comitê Operacional

A Reunião do Conselho de Administração da
Uniprime Central foi realizada no dia 29 de
março, em Curitiba/PR

Auditoria – Uniprime Campos Gerais
O Dia Mundial da Mulher, comemorado em 08
de março, foi celebrado com um almoço no
restaurante Bollogna localizado em Londrina/PR.
É uma forma de homenagear a mulher e lembrar
todos da importância dessa data.

Especialização em Banking Uniprime Pioneira do Paraná
Nos dias 29 e 30 de março, foi realizado o décimo
quarto módulo do programa de Especialização
em Banking na Uniprime Pioneira do Paraná, em
Toledo/PR.

A Reunião do Comitê Operacional do Sistema
Uniprime foi realizada no dia 28 de março,
em Curitiba/PR. Os participantes também
aproveitaram para visitar a agência da Uniprime
Norte do Paraná localizada no bairro Batel.

De 11 a 15 de março foi realizada a auditoria na
Uniprime Campos Gerais, na cidade de Ponta
Grossa/PR, pelos auditores Jony Tanaca e João
Roberto.

BANCO CENTRAL DO BRASIL - RECOMENDAÇÕES DE BASILEIA
O Comitê de Basileia para Supervisão Bancária
(Basel Committee on Banking Supervision
– BCBS) é o fórum internacional para
discussão e formulação de recomendações
para a regulação prudencial e cooperação
para supervisão bancária, composto por 45
autoridades monetárias e supervisoras de 28
jurisdições. O Comitê de Basileia – criado em
1974 no âmbito do Banco de Compensações
Internacionais (Bank for International
Settlements – BIS) tem por objetivo reforçar a
regulação, a supervisão e as melhores práticas
bancárias para a promoção da estabilidade
financeira.
As recomendações do Comitê de Basileia
visam harmonização da regulação prudencial
adotadas pelos seus membros, com objetivo

de melhorar a competição entre os bancos
internacionalmente ativos, cuja relevância
é crescente em face da internacionalização
dos mercados financeiros. Além das
recomendações, o Comitê divulga princípios
essenciais para supervisão bancária eficaz
(Basel core principles), padrão utilizado
internacionalmente para avaliação da eficácia
da supervisão bancária de um país. O Banco
Central do Brasil (BCB), como membro do
Comitê da Basileia desde 2009, busca
assegurar que a convergência da regulação
financeira brasileira para as recomendações
do Comitê de Basileia considere as condições
estruturais da economia brasileira.
Confira a matéria na íntegra clicando aqui.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
Educação Financeira em Pauta

Clima agradável e contagiante
Presidente cozinha para os colaboradores da
Uniprime. Eleita em 2018 pelo segundo ano
consecutivo como uma das 150 Melhores
Empresas para Trabalhar no Brasil pelo Guia Você
S/A, a Uniprime Norte do Paraná é reconhecida
como uma cooperativa que valoriza e promove o
bem-estar de seus colaboradores.
Entre diversas ações promovidas internamente
que reforçam esse carinho e cuidado, destacamse as confraternizações periódicas realizadas
no espaço gourmet da empresa. No dia 26
de Fevereiro, o Presidente do Conselho de
Administração da Uniprime, Dr. Alvaro Jabur,
cozinhou uma de suas especialidades para o
almoço dos colaboradores da Sede e para os
Gerentes de todas as Agências.

Uniprime firma parceria com Academia de
Executivos. Em um período de dúvidas sobre o
cenário econômico do país e preocupação com o
futuro, a educação financeira e o planejamento
econômico são essenciais para quem busca uma
vida organizada e segura. E esse não é mais um
assunto exclusivo de investidores e profissionais
da área, mas de todas as pessoas que querem
poupar e investir dinheiro com rentabilidade e
segurança.
Ciente disso e colocando em prática o seu
propósito de melhorar a vida financeira das
pessoas, a Uniprime Norte do Paraná em
parceria com a Academia de Executivos,
escola de Administração de Empresas e
Gestão de Negócios, focada na formação
e desenvolvimento de empreendedores e
executivos, apresenta aos seus cooperados 04
cursos essenciais para os dias atuais.

Para Uniprime, cada pessoa é única e essencial
para o crescimento da organização. Por isso,
momentos como este são importantes para
exercer os valores da cooperativa. “As pessoas
são a razão da nossa existência, pois são elas que
fazem da Uniprime uma das maiores e melhores
empresas do Brasil”, conclui Dr. Jabur.

Saúde em dia

As aulas seguem o formato EAD (Ensino a
Distância) e são coordenadas pelo especialista
em Finanças, Ricardo Lopes. Ao adquirir um
dos cursos, o cooperado ganhará bolsa integral
para o curso “Cooperativismo na Economia
Compartilhada”.
Confira a agenda e os temas:
• De 05/04 a 12/04/2019: Visão e Gestão
Estratégica;
• De 12/04 a 19/04/2019: Educação e Gestão
Financeira;
• De 19/04 a 26/04/2019: Mercado Financeiro
e Gestão de Investimentos
• Curso Bônus - Cooperativismo na Economia
Compartilhada. Disponibilizado na mesma data
de cada curso contratado.
Importante: a Uniprime disponibilizará bolsa
de estudos com 50% de desconto para os dez
primeiros cooperados que realizarem matrícula
em um dos cursos oferecidos pela escola.

Colaboradores Uniprime participam de corrida de rua. Saúde e qualidade de vida tem tudo a
ver com o ambiente de trabalho e ações que envolvem atividade física são motivos de orgulho
e reconhecimento para Uniprime Norte do Paraná. No final de Janeiro, com iniciativa própria e
apoio do Grupo de Corrida Paula Moreira, colaboradores da Uniprime das agências de Apucarana,
Londrina e Cianorte participaram da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, em Apucarana, no
Paraná.

Para mais informações sobre valores e matrícula,
acesse o site e faça o download da ementa:
http://cursos.academiadeexecutivos.com/

A prova reuniu mais de 3 mil pessoas, que correram pelas ruas da cidade gerando engajamento
de boa parte da população. Essa foi a 57ª edição da corrida de rua, considerada a mais tradicional
do Estado, e atraiu corredores de todos os cantos do Brasil e até do exterior.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ
DEMOCRACIA - Cooperados durante AGO
Honestidade, respeito e transparência.
Valores que se materializaram no processo
assemblear 2019 encerrado na noite de
segunda-feira, 18, durante a Assembleia Geral
Ordinária da Uniprime Pioneira do Paraná.
Os resultados positivos de um ano difícil foram
compartilhados pelo presidente Dr. Orley
Campagnolo aos 120 cooperados presentes
no salão de festas da Mafalda, em Toledo.
Ele apresentou os números conquistados em
2018 como o crescimento da carteira e do
quadro social. “Os resultados foram positivos
em um período de redução da Taxa Selic e
do nossospread. Implementamos padrões
operacionais sofisticados, concluímos e
inauguramos a sede da agência de Toledo e da
regional e conquistamos a certificação Leed
Platinum desta obra”, elencou o presidente
entre as principais conquistas.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO

DESTAQUE DA CASA

Agentes avançam nas trilhas
de Inovação e Transformação.
O Programa de Inovação para o
Cooperativismo Paranaense está
em andamento. Nos dias 20 e
21/03 um novo passo foi dado na
trilha das duas turmas:

A gerente Regional Administrativa e Financeira
da Uniprime Pioneira do Paraná foi uma das
convidadas a participar do evento TEDx Women
em Cascavel.

- Transformação com o módulo
Gestão de Projetos Inovadores,
conduzido pelo professor José
Tenório Barreto Júnior. A aula foi
realizada na sala de treinamentos
da sede da Uniprime Pioneira do
Paraná.

Confira clicando aqui

A palestra “Acredite em si mesmo” está
disponível no link:

E os Agentes de Inovação, com o
módulo sobre Tendências e Gestão
focada no usuário, conduzido pela
professora Marielle Rieping.

UNIPRIME ALLIANCE
Referência em performance

Indicadores Confortáveis

R$ 47,9 milhões em economia

Uniprime Alliance apresenta R$12.853.182,46
em sobras. A Uniprime Alliance, com sede
em Cascavel e agências em Foz e Francisco
Beltrão, realizou sua AGO neste dia 25,
ocasião em que os Cooperados avaliaram
e aprovaram por unanimidade a prestação
de contas e balanço do exercício anterior,
definiram como as sobras serão divididas
entre eles e elegeram novo Conselho Fiscal.
Segundo a presidente do Conselho de
Administração, Dra. Maryam Olympia Yasbick
Spricido, apesar do cenário fragilizado
pela instabilidade política e econômica, a
Cooperativa conseguiu manter seu histórico
de performance. “O resultado bruto
alcançou R$ 12.853.182,46 e 85% destes
valores retornam às mãos dos Cooperados,
proporcionalmente ao volume de suas
operações”, explica a Presidente.

Seus
indicadores
são
extremamente
confortáveis. Um deles é a classificação de Rating
da Agência LFRating, que outorgou classificação
de grau de investimento A1. Ou seja: ao avaliar a
evolução dos negócios, participação no mercado,
posição financeira consolidada, a Agência que
avalia os riscos de instituições financeiras
classificou a Cooperativa como extremamente
sólida e com extraordinária capacidade de
resistência a mudanças da conjuntura econômica
onde ela atua.

Mas os benefícios são ainda mais evidentes ao
se comparar as taxas praticadas durante o ano
pela Cooperativa, às praticadas pelos grandes
Bancos. De acordo com o Banco Central
do Brasil, enquanto os bancos cobraram a
média de 5,15% no crédito pessoal, a média
da Uniprime Alliance foi de 1,84%; nas
operações para compra de veículos novos,
bancos cobraram em média, 1,62%, e a
Cooperativa, 1,14%. No cheque especial, os
grandes bancos operaram em 2018 com
taxa média de 12,74% enquanto a Uniprime
se limitou à média de 7,13%. Segundo
os cálculos, embasados nos registros do
Banco Central, somadas todas as operações,
apenas a diferença entre as taxas pagas
efetivamente pelos Cooperados e os valores
que eles teriam de pagar se contratassem a
valores de mercado, equivaleram a R$ 47,9
milhões de reais. Um valor que permaneceu
nas mãos do quadro social e reaqueceu a
economia regional.

Com 5.409 Cooperados, em sua grande
maioria médicos, odontólogos, profissionais
e empresas ligados à área de saúde, a
Alliance expressa com excelência, o dna do
sistema Uniprime. Disponibiliza, como as
demais, uma ampla plataforma digital, com
serviços por internet banking e aplicativo,
mas se destaca por apresentar uma proposta
de valor que prioriza o atendimento
personalizado, preserva a proximidade
e o relacionamento. Todas as agências
Uniprime Alliance contam um ambiente
especial de convivência, chamado “Espaço
do Cooperado”. É a área principal da agência,
reservada à convivência e à integração
entre os Cooperados ao redor da qual estão
distribuídos todos os serviços.

Os resultados colhidos no exercício de 2018
corroboram esta avaliação. Apesar da difícil
conjuntura, os depósitos à vista somaram
R$ 77,7 milhões (36,67% de crescimento em
relação ao ano anterior). Os depósitos a prazo,
somaram R$ 414,1 milhões (expansão de
9,54%) e as operações de crédito alcançaram
R$ 184,3 milhões (aumento de 30,28%),
enquanto o quadro social cresceu 11,5% e os
ativos alcançaram R$ 569,4 milhões (expansão
de 12,33%).
As práticas gerenciais implementadas e as
características e potencialidades de seu quadro
Cooperado fazem da Uniprime Alliance uma das
melhores vitrines onde se projetam os resultados
positivos que uma Cooperativa pode gerar para
os Associados e para as Comunidades onde ela
atua. Entre outras vantagens, a Cooperativa
remunerou as aplicações em até 112,49% do
CDI, os valores mantidos em conta corrente foram
corrigidos em 100% da poupança, o capital social
foi corrigido em 100% da Selic e 5,50% dos
juros pagos serão devolvidos conforme decisão
da Assembleia Geral Ordinária.

Conselho Fiscal
A AGO também elegeu o novo Conselho Fiscal,
que tem como efetivos, Evandro Armando
Tavares Luzzi, Cesar Nobuo Shiratori e
Gilberto Carlos Tiano e como suplentes,
Sandro Toledo Carvalho, Rosangela Teresinha
de Castro Cagnin e Andre Zambonato.

UNIPRIME DOURADOS
A Assembleia Geral Ordinária foi realizada no dia 15/03/2019 na sede da Associação Médica da Grande Dourados, nesta assembleia houve eleição
para o novo pleito do Conselho de Administração mandato 2019-2022, conforme descriminado abaixo:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MEMBROS

CARGO

Marilda Alves Pinto

Presidente do Conselho de Administração

Sandra Araújo Oliveira

Conselheira Administrativa

Messias Villa Mendonça

Conselheiro Administrativo

Milton Ossamu Mori

Conselheiro Administrativo

Juliano de Souza Sanches

Conselheiro Administrativo

Eduardo José Dias Dutra

Conselheiro Administrativo

Guilherme Frederico Rojas Silva

Conselheiro Administrativo

Inauguração da agência em Nova Andradina
Aconteceu no último dia 22 de março de
2019 a inauguração oficial da nova agência
Uniprime Sul MS em Nova Andradina, após a
cerimônia no local da agência, os convidados
foram recepcionados no Salão de Eventos
Lions Clube para um jantar especial.
Foi uma noite muito agradável e de
celebração pela expansão da Cooperativa e
escolha de Nova Andradina como a cidade
para receber a nova agência.
Participaram do evento diversas autoridades
da cidade, entre eles, profissionais da área
médica e de diversos segmentos. Também
fizeram presença convidados especiais,

como o Dr. Hiroshi Nishitani, Diretor
Financeiro da Uniprime Central, Diretor
Superintendente da Uniprime Pioneira
e também Presidente da Unimed Costa
Oeste, Sra. Viviane Cappellesso, Gerente
Regional Financeira e Administrativa da
Uniprime Pioneira, Sra. Danielle Nacamura,
Secretária Executiva da Diretoria Uniprime
Pioneira, Dr. Gualberto Nogueira de Lelles,
Diretor Superintendente da Uniprime
Centro-Oeste, Dr. Ricardo Custódio
Zucoloto, Presidente da Associação Médica
de Nova Andradina e o Prefeito de Nova
Andradina Sr. José Gilberto Garcia.
Leia a matéria na íntegra clicando aqui.

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
Dia da Mulher

Pré Assembleia em Aquidauana

As colaboradoras e cooperadas da Uniprime Centro-Oeste receberam flores em comemoração
do Dia da Mulher.

No dia 15/03 foi realizada a Pré Assembleia da
Agência de Aquidauana.

Pré Assembleia em Corumbá

Na foto da esquerda para direita estão: Marco
Brandão – Diretor Administrativo, Samanta Amaral –
Conselheira Fiscal, Dr. Ricardo Bomussa - Presidente da
Uniprime Centro-Oeste, Dr. Gualberto de Leles - Diretor
Superintendente, Marco Mazzaro - Diretor Financeiro,
Alex Araújo - Gerente PAC Aquidauana.

Foi realizada no dia 14/03 a Pré Assembleia da Agência em Corumbá.

Palestra Motiva 2019 e
Comemoração do Aniversário de
26 anos da Uniprime Centro-Oeste
Em comemoração aos 26 anos da Uniprime
Centro-Oeste, no dia 16/03 foi ministrada a
Palestra Motiva 2019 pelo instrutor Djan de
Barros, destinada aos colaboradores.
Na foto da direita pra esquerda: estão o Marco Mazzaro – Diretor Financeiro, Marco Brandão – Diretor Administrativo, Dr. Gualberto de
Leles – Diretor Superintendente, em pé Thiago de Castro – Gerente Geral da agência de Corumbá, Dr. Ricardo Bomussa - Presidente
da Uniprime Centro-Oeste e cooperados.

Pré Assembleia em Três Lagoas
Foi realizada no dia 22/03 a Pré Assembleia da
Agência em Três Lagoas.

Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Uniprime
Centro-Oeste
No dia 26/03 foi realizada a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Uniprime CentroOeste.

Na foto da esquerda para direita: Marco Mazzaro – Diretor
Financeiro, Orlando Filho – Conselheiro de Administração,
Dr. José Eduardo dos Santos – Vice-Presidente do Conselho
de Administração, Marco Brandão – Diretor Administrativo,
Adalberto Arão Filho – Conselheiro de Administração e
Hamilton Cintra – Conselheiro Fiscal.

Na foto, da esquerda para direita: Dr. Ricardo Bomussa –
Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gualberto
de Leles – Diretor Superintendente, Marco Brandão –
Diretor Administrativo, Dr. José Eduardo dos Santos – VicePresidente do Conselho de Administração e Marco Mazzaro
– Diretor Financeiro.

CAMPANHA DE PÁSCOA
Ajude a tornar a Páscoa de crianças carentes
mais especial, doando caixas de bombom que
serão entregues à elas.
As doações podem ser feitas na Uniprime
Central até o dia 15/04, entregues aos
cuidados de Isabelle ou Priscila.
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