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CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

04/05/2019 Palestra 5s Prospectum Londrina Uniprime Central
07/05/2019 Palestra de Inovação Arthur Igreja Pato Branco Uniprime do Iguaçu
29/05/2019 Curso de Grafoscopia Maura Rebello Londrina Uniprime Norte do Paraná

15/05/2019 Palestra de Inovação e Gestão
Clínica e Hospitalar

Dr. Cláudio Terra 
Dr. Roberto Botelho

Dr. Luiz Henrique Mandetta
Campo Grande Uniprime Centro-Oeste 

do Brasil

Celso Ramos Regis Efetivo Cooperativas Singulares não filiadas a centrais
Alvaro Jabur Efetivo Uniprime

Adriano Michelon Efetivo Cresol
José Maria de Azevedo Efetivo Sistema Unicred
João Carlos Spenthof Efetivo Sistema Sicredi

Francisco Silvio Reposse Júnior Efetivo Sistema Sicoob
Luís Alberto Pereira Suplente Cooperativas Singulares não filiadas a centrais

Leonel Cerutti Suplente Cecrers
Cledir Assisio Margri Suplente CRESOL

Mário Augusto Moura Flores Suplente Sistema UNICRED
Márcio Port Suplente Sistema SICREDI

José Alves de Sena Suplente Sistema SICOOB

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

22/05/2019 Reunião – Comitê Operacional Curitiba Sistema Uniprime
24/05/2019 Reunião - Conselho de Administração Curitiba Uniprime Central
27/05/2019 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

CAMPANHA “PÁSCOA SOLIDÁRIA”

MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

AGENDA DE TREINAMENTOS PARA O MÊS DE MAIO, PARTICIPE!

FGCOOP CRESCE EM 2018

ACONTECEU EM ABRIL

Assembleia Geral Ordinária da OCEPAR

Assembleia Geral Ordinária do FGCoop

Presidente da Uniprime Central é eleito membro do Conselho de Administração do FGCoop 

Uniprime Norte do Paraná lança novo canal de 
conteúdo sobre educação financeira

Uniprime Corretora de Seguros recebe prêmio por ótimo desempenho

Páscoa Feliz na Uniprime!

Presidente da Uniprime Central é 
reeleito membro da Diretoria OCEPAR

Em um período de dúvidas sobre o cenário econômico do país, o 
planejamento financeiro é essencial para quem busca uma vida 
organizada e segura. Ciente disso e colocando em prática o seu 
propósito de melhorar a vida financeira das pessoas, a Uniprime Norte 
do Paraná lançou no dia 08/04 um canal on-line com conteúdos sobre 
educação financeira. 

O objetivo do canal é compartilhar semanalmente notícias, dicas, 
esclarecimentos e assuntos relevantes que contribuam para o dia 
a dia dos cooperados e de toda sociedade. Todos os artigos serão 
desenvolvidos pela especialista com Certificação CFP®, Juliana Olivieri 
Refundini, Gerente de Agência da Uniprime.

O canal está disponível no site da Uniprime Norte do Paraná, no menu 
Notícias, e novas publicações sobre educação financeira estarão 
disponíveis todas as segundas. Acompanhem!

Acesse a Uniprime:
Site: www.uniprimebr.com.br 
Facebook: www.facebook/uniprime/
Boletim Digital: https://www.uniprimebr.com.br/#universo

Pelo segundo ano consecutivo, a Uniprime Corretora de Seguros foi 
reconhecida pela Seguros Unimed por seu excelente desempenho e 
devido ao volume de vendas no Brasil. A Gerente da Corretora, Olinda 
Ivamoto, participou da cerimônia de premiação, que aconteceu dia 13 
de março de 2019, no Restaurante Rancho Português, em São Paulo.

“A campanha de premiação foi denominada “Carteira Recheada 2018” 
e teve como objetivo incentivar os corretores de seguros de todo 
o Brasil, cadastrados na Seguros Unimed, por seu desempenho na 
comercialização dos produtos da seguradora. A Uniprime Corretora 
novamente conseguiu o primeiro lugar na categoria de maior 
pontuação”, afirma Olinda.

Há 19 anos no mercado, a Uniprime Corretora de Seguros é a corretora 
oficial da cooperativa. Diferente do modelo de atendimento da maioria 
das instituições financeiras que comercializam seguros, os serviços 
prestados pela Uniprime Corretora não se restringem aos horários das 
agências ou ao horário comercial. O atendimento da Uniprime Corretora 
é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e conta com uma equipe própria 
e prestativa que mantém o segurado sempre amparado.

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 seus colaboradores. 

Para reforçar ainda mais este carinho e cuidado, todos os colaboradores 
foram presenteados com um Ovo de Páscoa exclusivo e personalizado 
para celebrarem com seus familiares esta data tão especial do ano. 

No dia 01 de abril, em Curitiba, foi realizada a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) do Sistema Ocepar. O encontro ocorreu no auditório 
da entidade, com cerca de 130 participantes, entre os quais lideranças 
de 57 cooperativas paranaenses. A AGO foi ainda prestigiada pelo 
vice-governador do Paraná, Darci Piana, representando o governador 
Ratinho Junior; pelo superintendente do Sistema OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras), Renato Nobile, pelo presidente do 
Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande, pelo superintendente do Sebrae/
PR, Vítor Tioqueta, e pelos ex-presidentes da Ocepar, Guntolf Van 
Kaick, Wilson Thiesen e João Paulo Koslovski. Entre os participantes 
esteve Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e membro da 
diretoria da Ocepar.

A prestação de contas do exercício de 2018 do Sistema Ocepar foi 
aprovada por unanimidade e o engenheiro agrônomo José Roberto 
Ricken foi reconduzido ao cargo de presidente do Sistema Ocepar. Na 
oportunidade, houve a indicação e homologação de seu nome para um 
novo mandato de quatro anos - gestão 2019/2023. Ricken assumiu 
pela primeira vez a presidência da entidade em 2016.

O Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que 
acaba de completar cinco anos, cresceu 29,91% no total de ativos e 
registrou incrementos de 29,66% em seu patrimônio e de 19% em 
suas receitas. Esses percentuais fazem parte do relatório de gestão 
– 2018, apresentado no dia 17/04, durante sua Assembleia Geral 
Ordinária, realizada na sede da OCB, em Brasília.

Durante a AGO também ocorreu a eleição dos novos integrantes 
do Conselho de Administração do FGCoop, dentre eles, o presi-
dente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur. Os eleitos, que terão 

mandato até a AGO de 2022, serão empossados assim que o Ban-
co Central homologar a lista abaixo:

Dr. Ricardo Buainain Bomussa, presidente do Conselho de 
Administração da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, atual membro 
suplente do Conselho Fiscal do FGCoop, também permanece no cargo 
até 2020.

Houve ainda a eleição dos novos presidente e vice-presidente do 
FGCoop: João Carlos Spenthof, do Sistema Sicredi, e Francisco Silvio 
Reposse Júnior, do Sistema Sicoob, respectivamente. Ambos tomarão 
posse, logo após a homologação de seus nomes pelo Banco Central. O 
mandato é de três anos.

A AGO contou com a presença de representantes da OCB, do 
Banco Central e do Conselho Consultivo do Ramo Crédito (CECO). 
Os representantes do cooperativismo de crédito aprovaram por 
unanimidade as demonstrações financeiras apresentadas pelo 
presidente do Fundo, Bento Venturim, e pelo diretor executivo, Lúcio 
Cesar de Faria. 
Confira o relatório clicando aqui.

À frente do Fundo nos últimos três anos, Venturim fez questão 
de destacar as conquistas de sua gestão, dentre elas a realização 
dos Fóruns FGCoop que possibilitou que os sistemas de crédito 
compreendessem o objetivo do monitoramento, de pró-atividade 
na detecção de problemas e contribuição para a busca de soluções 
sistêmicas e, também, o cumprimento de seu objeto social que é 
garantir os depósitos dos associados de cooperativas liquidadas 
extrajudicialmente.

“Sobre isso, gostaria de enfatizar que essas operações, que en-
volveram 3,6 mil associados ocorreram antes do início das operações 
de assistência financeira ou se deram quase que simultaneamente à 
aprovação da reforma estatutária que nos possibilitou agir preventi-
vamente”, ressaltou.

O presidente comentou ainda que, no que diz respeito à gestão, o 
projeto prioritário foi o de autogestão em tecnologia da informação, 
com o objetivo de garantir estrutura tecnológica e segurança em TI, 
envolvendo hospedagem de dados e arquivos, backup, contingência 
e o novo site. interativo e adaptável ao uso em celulares, lançado 
recentemente.

Cozinha Vivencial - Uniprime Pioneira do Paraná Curso de Planejamento Estratégico – Uniprime 
Pioneira do Paraná

Especialização em Banking - Uniprime Pioneira 
do Paraná 

Auditoria - Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Reunião – Conselho de Administração 

Auditoria - Uniprime Dourados Visita à Copel

Programa de Desenvolvimento Gerencial – 
Uniprime Norte do Paraná

Palestra: Estratégia de Marketing e 
Posicionamento para Profissionais da 
Odontologia no Mundo Digital – Uniprime do 
Iguaçu

Nos dias 05 e 06 de abril foi realizado o curso de Cozinha Vivencial na 
Uniprime Pioneira do Paraná, em Toledo. O curso foi ministrado pelos 
facilitadores da empresa Cook For Life.

No dia 12 de abril foi realizado o curso de Planejamento Estratégico na 
Uniprime Pioneira do Paraná, em Toledo. O curso, destinado à diretores 
e gerentes, foi ministrado pelo instrutor Zaki Akel Sobrinho.

Nos dias 12, 13, 26 e 27 de abril, foi realizado o décimo quarto módulo 
do programa de Especialização em Banking na Uniprime Pioneira do 
Paraná, em Toledo.

De 01 a 05 de abril foi realizada a auditoria na Uniprime Centro-Oeste 
do Brasil, em Campo Grande/MS, pelos auditores Jony Tanaca e João 
Roberto da Silva.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 26 de abril, em Curitiba.

O monitoramento feito pelo Banco Central (BC) identifica ameaças 
à estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e os riscos às 
instituições financeiras. O BC tem acesso a informações detalhadas 
e abrangentes sobre o fluxo de dinheiro nas instituições do sistema 
financeiro e sobre suas posições patrimoniais .

O BC tem conhecimento dos instrumentos financeiros mantidos ou 
emitidos por instituições financeiras que atuam no país. O BC tem ainda 

a informação se esses instrumentos estão na carteira da instituição 
ou se foram negociados. Todas as movimentações, dados e ativos 
estão contemplados nos documentos recepcionados pelo BC, nos 
sistemas de registros ou nas infraestruturas do mercado financeiro 
(IMFs), as plataformas por meio das quais é realizada a intermediação 
da atividade financeira do país.

Leia a matéria na íntegra clicando aqui.

Em comemoração à Páscoa, os colaboradores da Uniprime Central arrecadaram chocolates para as crianças do ILES – Instituto Londrinense de 
Educação de Surdos e para a Fundação Pestalozzi, localizadas na cidade de Londrina. 

Reunião – Comitê Operacional 
No dia 18 de abril foi realizada a reunião do Comitê Operacional por 
videoconferência. 

Reunião - Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 
27 de abril, em Londrina.

De 22 a 26 de abril foi realizada a auditoria na Uniprime Dourados, pelos 
auditores Jony Tanaca e João Roberto da Silva.

Os colaboradores da Uniprime Central, Paulo Rogério – Analista de 
Infraestrutura, Jony Tanaca – Auditor e Guilherme Canhada – Analista 
de Infraestrutura, estiveram no período de 10 à 12 de abril na Copel, 
em Curitiba.

O 1° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o tema 
“Cenários Econômicos Políticos e Sociais ”, foi realizado nos dias 26 
e 27 de abril, em Londrina. O programa foi destinado aos gerentes e 
colaboradores da Uniprime Norte do Paraná.

A palestra Estratégia de Marketing e Posicionamento para Profissio-
nais da Odontologia no Mundo Digital foi ministrada pelo instrutor To-
mas Sparano, no dia 10 de abril, em Pato Branco.

O presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur, integrante 
da diretoria da OCEPAR desde 2015, é reeleito para a gestão 
2019/2023. Saiba mais clicando aqui.

SESCOOP/PR: Integrantes dos conselhos administrativo e fiscal tomam posse
O presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop/PR), José Roberto Ricken, e os membros dos Conselhos 
Administrativo e Fiscal tomaram posse oficialmente, no dia 16/04, 
em Curitiba, durante a primeira reunião ordinária dos Conselhos 
Administrativo e Fiscal da entidade, referente à gestão 2019/2022.
 
O diretor financeiro da Uniprime Central, Dr. Hiroshi Nishitani, 
tomou posse como membro suplente do Conselho Administrativo do 
SESCOOP/PR.   

Saiba mais clicando aqui.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Campanha orienta população sobre Poluição Sonora

Conselheiros refletem sobre análise competitiva

WORKSHOP: Formação em Segurança Preventiva e Patrimonial

Pelo segundo ano consecutivo a Uniprime 
Pioneira do Paraná realiza a Campanha contra 
a Poluição Sonora, com o objetivo de orientar 
a população sobre o impacto do ruído na vida 
cotidiana e como se prevenir. 

A mensagem da campanha está sendo 
divulgada por meio de spots na principal rádio 
de cada cidade em que a cooperativa possui 
agência e em ônibus plotados. Além disso, 
no dia 30 de abril, foi realizada uma ação 
dentro das agências com a entrega de folders 
explicativos. 

A ação faz parte do Dia Internacional de 
Conscientização sobre o Ruído, celebrado na 
última quarta-feira do mês de abril no país e 
no mundo. 

O especialista em marketing, professor Zaki 
Akel, esteve na Uniprime Pioneira do Paraná 
no dia 12 de abril para fazer um exercício com 
os conselheiros sobre Análise Competitiva 
- “Cenários desafiantes exigem vigilância 
constante” e “Ajuste das velas aos novos 
ventos”. Segundo o palestrante, a equipe está 
atenta e antevendo as mudanças com projetos 
que já estão em implantação na cooperativa. 

Colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná das agências de 
Medianeira e Santa Helena participaram no dia 13 de abril do Workshop 
de Segurança Preventiva e Patrimonial - Uma questão de Consciência 
Cidadã -, ministrado pela investigadora de carreira da Polícia Civil do 
Estado do Paraná, Rosana Botelho, que atua no Núcleo de Inteligência 
Policial da 20ª Subdivisão Policial de Toledo.

Durante o programa os participantes aprendem noções gerais de 
segurança corporativa, como a segurança preventiva em relação à 
pessoa; à residência; ao trabalho; à contratação de colaboradores; 
a caixas eletrônicos; a deslocamentos com valores e informações 
virtuais. Além disso, têm acesso a casos concretos exemplificando 
como têm agido os criminosos; ficam por dentro do mapeamento de 
crimes contra o patrimônio no Estado do Paraná e desenvolvem a 
cultura de segurança

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

Campanha Cartão
Premiado
A Campanha cartão 
premiado ocorreu de 1 de 
janeiro até 31 de março. 
Foram contempladas 
as três maiores faturas 
do cartão de cada 
modalidade de cartão 
de crédito Pessoa Física 
(Black, Platinum, Gold e 
Classic). No dia 10 de abril 
foi realizada a entrega 
dos prêmios.

www.uniprimecentral.com.br

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

Na foto: João Roberto (Auditor - Uniprime Central), Jony Tanaca (Auditor - Uniprime Central), 
Mariana Moreno da Silva (Aux. Administrativo – Uniprime Dourados) e Claudinei Freitas Jardim 
(Contador - Uniprime Dourados).

Dr. Alvaro Jabur e João Luiz Faustino Marques, diretor-adjunto do Departamento de Organiza-
ção do Sistema Financeiro (DEORF) do Banco Central do Brasil.

https://fgcoop.azurewebsites.net/site-attachments/relatorio-anual-2018.pdf
https://www.fgcoop.coop.br/
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/monitoramento
http://www.paranacooperativo.coop.br/PPC/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/121759-ago-jose-roberto-ricken-e-reeleito-presidente-do-sistema-ocepar
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/122030-sescooppr-integrantes-dos-conselhos-administrativo-e-fiscal-tomam-posse
http://www.uniprimecentral.com.br
http://www.uniprimecentral.com.br

