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CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

01, 14 e 
15/06/2019

Programa de Desenvolvimento 
Gerencial

Eloir Wessling
(PUC Paraná) Londrina Uniprime Norte do Paraná

14 e 15/06/2019 Curso de Documentoscopia e 
Grafoscopia Rita Amabille Cascavel Uniprime Alliance 

28 e 29/06/2019 Estratégias para Negociação Eficaz Rafael Mandrik 
(PUC Paraná) Cascavel Uniprime Alliance

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

18/06/2019 Reunião - Comitê Operacional Londrina Sistema Uniprime

27/06/2019 Reunião - Conselho Fiscal Londrina Uniprime Central

28/06/2019 Reunião - Conselho de Administração Londrina Uniprime Central
Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

AGENDA DE TREINAMENTOS PARA O MÊS DE JUNHO, PARTICIPE!

CONGRESSO BRASILEIRO DO COOPERATIVISMO REÚNE AS 
PRINCIPAIS LIDERANÇAS PARA DISCUTIR O FUTURO DO SETOR

ACONTECEU EM MAIO

Palestra 5S – Uniprime Central

Uniprime entre as primeiras do Brasil

O desafio das mães no mercado de trabalho

Risco de Mercado - Investimento Uniprime Central no 27° SUESPAR

A Uniprime Norte do Paraná encerrou o mês de abril com muitos 
motivos para comemorar. Divulgou o resultado de 78 milhões de 
reais, inaugurou Agência em Ribeirão Preto-SP, conquistou o índice 
de 94% de satisfação dos cooperados, ofertou cursos, lançou canal 
de educação financeira, e disponibilizou novas funcionalidades nos 
canais digitais. 

A jornada promete ser ainda mais próspera. Ao analisar o ranking 
do Bacen do encerramento do ano de 2018, vemos que das 925 
Cooperativas de Crédito Singulares do País, a Uniprime Norte do 
Paraná está entre as maiores do Brasil. No que se refere ao Patrimônio 

Equilibrar a vida pessoal com vida profissional é um desafio para todos, 
mas quando se trata de mulheres que se tornaram mães, o esforço é ainda 
maior.  Para Fernanda Polo Tonsig, Gerente da Agência Uniprime Cambé, o 
segredo está em equilibrar a vida pessoal e profissional com tranquilidade 
e sem culpa. “Eu sempre desejei ser mãe, ao mesmo tempo que nunca 
considerei abandonar minha carreira. Já estava bem consciente das 
dificuldades e, por isso, me planejei bem, evitando qualquer desconforto. 
Então, aproveito muito o tempo livre com os meus filhos e me sinto 
realizada”, conta a Gerente.

Mãe de Bruno, 18 anos, e Isadora, 10 anos, Fernanda percebe que ainda 
há receio de algumas empresas em contratar mulheres que têm ou 
desejam ter filhos. “Em entrevistas de emprego, fica bem claro quando o 
entrevistado enfatiza essas questões”. Na Uniprime há 14 anos, a gerente 
felizmente não teve preocupação alguma quando anunciou a segunda 
gravidez. “Muito pelo contrário, fui muito respeitada e me senti acolhida. 
Sou privilegiada”, conta ela.

A Gerente da Agência Uniprime Arapongas, Sandra Mara Scoponi Celi, 
há 20 anos na Uniprime também se sente confortável no papel de mãe 
e profissional. Mãe de Isadora, 23 anos, e Barbara, 19 anos, ela precisou 
se desdobrar quando as meninas ainda eram pequenas, uma vez que seu 
esposo viajava bastante à trabalho durante a semana. “Tive momentos 
críticos, de dúvidas e incertezas sobre permanecer no mercado de trabalho. 
Mas no fim das contas, valeu muito a pena. Sou realizada como mãe e 
profissional. As minhas filhas sentem muito orgulho de tudo que construí 
profissionalmente, sinto que deixo um legado para elas” conclui a Gerente.

Além de reconhecer a jornada dupla das mães, a Uniprime valoriza essas 
profissionais e entende que a mulher consegue exercer com maestria 
esses papéis. Hoje são 104 mães na cooperativa e aqui as portas estarão 
sempre abertas para elas.

No dia 04 de maio foi realizada a palestra de 5S para os colaboradores 
da Uniprime Central, em Londrina. A palestra foi ministrada pelos 
instrutores Rosa Maria Lima Alves e Guilherme Luis Lima Alves.

No dia 08 de maio (quarta-feira), teve inicio a  14ª edição do 
Congresso Brasileiro do Cooperativismo (CBC), realizado pelo Sistema 
OCB  (Organização das Cooperativas Brasileiras). Com foco no 
futuro do setor e na sua perenidade, o evento reuniu, em Brasília, 
1500 líderes e representantes de cooperativas de todo o País, 
autoridades, embaixadores e a Frente Parlamentar Cooperativista 
(Frencoop) em torno de seis temas a serem abordados durante os 
três dias de congresso: Comunicação, Mercado, Governança & Gestão, 
Intercooperação, Inovação e Representação. Em 2019, o CBC também 
comemora os 50 anos da OCB.

A abertura oficial foi realizada por Márcio Lopes de Freitas, presidente 
da OCB, que comentou sobre a importância da atenção em torno do 
futuro do setor (que atualmente gera aproximadamente 394 mil 
vagas de emprego formal no Brasil) e em torno da preservação e 
continuidade dos valores cooperativistas. “O cooperativismo não 
pode transgredir os seus valores. Integridade é fundamental”, disse 
o presidente, que também apresentou o slogan da edição 2019 do 
evento: O cooperativismo do futuro se constrói aqui.

A debênture é um título de dívida que gera um direito 
de crédito ao investidor. Ou seja, o mesmo terá direito a 
receber uma remuneração do emissor (geralmente juros) e 
periodicamente ou quando do vencimento do título receberá 
de volta o valor investido (principal). No Brasil, as debêntures 
constituem uma das formas mais antigas de captação de 
recursos por meio de títulos. Todas as características das 
debêntures são descritas na sua escritura de emissão que, 
entre outras questões, poderá estabelecer, inclusive, em 
quais projetos a companhia irá aplicar os recursos captados.

Leia a matéria na íntegra clicando aqui.

A Uniprime Central marca presença com seu estande no 27° 
SUESPAR (Simpósio das Unimeds do Estado do Paraná). O 
evento acontecerá de 13 a 16 de junho, no Mabu Thermas 
Grand Resort – Foz do Iguaçu-PR, com o tema “O Cliente no 
Centro da Estratégia Corporativa”.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Agentes de Inovação e de Transformação se 
reúnem para mais uma trilha de conhecimento

Colaboradores das cooperativas da região participantes 
do  Programa  de  Inovação  para o Cooperativismo Paranaense, 
organizado pela Ocepar, participaram do último módulo dos grupos 
Agentes de Inovação e Agentes de Transformação. As trilhas de 
conhecimento aconteceram nos dias 22 e 23 de maio. 

Na ocasião, os Agentes de Inovação assistiram a palestra sobre 
Inteligência Competitiva e os Agentes de Transformação sobre Gestão 
do Conhecimento para Inovação. Os grupos voltam as atividades no mês 
de junho. 

Representando o Sistema Uniprime estiveram presentes Julio Cesar 
Pires Furtuoso (Superintendente), Dr. Hiroshi Nishitani (Diretor Finan-
ceiro) e Edgar de Souza Mendes (Assessor Cooperativista) da Unipri-
me Central; Dr. Gualberto Nogueira de Leles (Diretor Superintendente) 
e Marco Antônio Brandão Garcia (Diretor Administrativo) da Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil; e Rodrigo Adriano Zatta (Gerente Regional) da 
Uniprime do Iguaçu.

14° Congresso Brasileiro do  Cooperativismo - Julio Cesar Pires Furtuoso, Dr. Gualberto Nogueira 
de Leles, Dr. Hiroshi Nishitani, Marco Antonio  Brandão Garcia, Edgar de Souza Mendes e Rodrigo 
Adriano Zatta.

Uniprime do Iguaçu promove palestra beneficente com Arthur Igreja

Palestra de Inovação e Gestão Clínica e 
Hospitalar – Uniprime Centro-Oeste do Brasil

A palestra aberta ao público, contou com a presença de 405 pessoas. 
Segundo Dr. César Augusto Macedo de Souza, presidente do Conselho 
Administrativo, o valor arrecadado com a venda de ingressos alcançou 
o valor de R$ 10.460,00 e foi integralmente destinado à campanha 
Edificação Solidária.  A campanha, tem o desafio de arrecadar meio 
milhão para obras da Casamata da Unidade Oncológica de Pato Branco, 
que irá receber o novo Acelerador Linear Varian Clinac IX, doado pela 
Itaipu Binacional. O equipamento, em fase de montagem nos Estados 
Unidos, permitirá o emprego de novas tecnologias no tratamento de 
câncer.

No dia 15 de maio foi realizado na Uniprime Centro-Oeste do Brasil 
em Campo Grande/MS, a palestra de Inovação e Gestão Clínica e 
Hospitalar, com os instrutores Dr. Cláudio Terra, Dr. Roberto Botelho e 
Dr. Luiz Henrique Mandetta.

Curso de Grafoscopia e Prevenção a Fraudes 
Uniprime Norte do Paraná

Curso de Grafoscopia e Prevenção a Fraudes 
Uniprime Dourados

Reunião - Diretoria OCEPAR

Auditoria - Uniprime Alliance Auditoria - Uniprime Norte do Paraná

Reunião – Comitê Operacional 

Reunião – Conselho de Administração

Reunião – Conselho Fiscal  

No dia 29 de maio foi realizado o curso de Grafoscopia  e Prevenção a 
Fraudes na Uniprime Norte do Paraná, em Londrina. O curso, destinado 
a colaboradores, foi ministrado pela instrutora Heloisa Rebello.

No dia 25 de maio foi realizado o curso de Grafoscopia e Prevenção a 
Fraudes na Uniprime Dourados. O curso foi ministrado pela instrutora 
Maura Rebello.

No dia 13 de maio foi realizada a primeira reunião da Diretoria do 
Sistema Ocepar da gestão 2019/2023. Na pauta do encontro, na 
sede da entidade, em Curitiba, o alinhamento estratégico e as ações 
prioritárias para o ano. O presidente José Roberto Ricken fez a abertura 
da reunião, saudando os novos diretores e direcionando as discussões 
em temas como a forma de atuação dos parlamentares da nova Frente 
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), reformas da Previdência 
e tributária, ações junto aos ministérios da Agricultura (Mapa) e 
Economia, e também Banco Central do Brasil (Bacen). A reunião contou 
com a presença do presidente da Uniprime Central e também membro 
da diretoria da Ocepar, Dr. Alvaro Jabur.

No período de 13 a 17 de maio foi realizada a auditoria na Uniprime 
Alliance, em Cascavel, pelos auditores João Roberto da Silva e Jony 
Tanaca.

No período de 27 a 31 de maio foi realizada a auditoria na Uniprime 
Norte do Paraná, em Londrina, pelos auditores João Roberto da Silva e 
Jony Tanaca.

A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi realizada 
nos dias 21 e 22 de maio em Curitiba. 

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 24 de maio por videoconferência.

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

Líquido, a Uniprime ocupa o 1º lugar no Paraná, o 2º lugar em São Paulo 
e o 3º lugar a nível Brasil. Se considerarmos o Total de Depósitos, a 
cooperativa está em 2º lugar entre as instituições do Paraná, 3º em São 
Paulo e 10º no Brasil. Já no quesito Ativos Totais, a Uniprime garante a 
3ª posição no Paraná e em São Paulo, e a 9ª posição no ranking nacional. 

Os números vão ao encontro do projeto de crescimento da 
cooperativa, que é sólido e constante, e deve ser continuado neste 
ano com abertura de no mínimo mais uma agência no interior de São 
Paulo, sempre com o propósito de melhorar a vida financeira das 
pessoas. 

 Fernanda Polo Tonsig, Gerente da Agência Uniprime Cambé e Sandra Mara Scoponi Celi, Gerente 
da Agência Uniprime Arapongas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS EVENTOS DA SEMANA  
NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - ENEF

30/05 18h Toledo ICA/IGAST

0406 7h15 / 19h Medianeira  / Medianeira
Colégio Bertoni - Ensino Médio

UDC - Centro Universitário 
Medianeira

06/06 7h30 Mal. C. Rondon Núcleo dos Empretécos

Aprovados!

No dia 24 e 25 de maio os colaboradores do MBA em Banking para 
Cooperativas de Crédito, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
defenderam seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).   Parabéns a 
todos!

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME ALLIANCE

UNIPRIME DO IGUAÇU

Ação Dias das Mães

Seminário da Saúde 2º Simpósio sobre atualidades em Cardiologia

Em homenagem ao dia das mães, as colaboradoras da Uniprime Centro-Oeste do Brasil foram presenteadas com um kit viagem personalizado.

No dia 15 de maio foi realizado em parceria da Uniprime Centro-Oeste 
do Brasil e Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), o 
Seminário da Saúde onde foi abordado o tema sobre novas práticas 
em gestão na área da saúde para auxiliar na redução de custos.

No dia 18 de maio foi realizado em Campo Grande, o 2° Simpósio sobre 
atualidades em Cardiologia. A Uniprime Centro-Oeste do Brasil esteve 
presente no evento realizando a entrega de brindes aos participantes.

www.uniprimecentral.com.br

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

Curso Prático de Formação de Conselheiros Maio Amarelo
A Uniprime Centro-Oeste do Brasil promoveu o curso de formação 
de conselheiros, realizado no dia 25 de maio, ministrado pelo Diretor 
Administrativo - Marco Brandão, que abordou sobre governança 
corporativa, pela Gerente Administrativa - Daniela de Farias, que 
abordou sobre contabilidade prática, Maria Calado – Gerente de 
Mercado que abordou sobre metas, produtos e serviços e Marco 
Mazzaro – Diretor Financeiro que abordou sobre operações e crédito, 
inadimplência e perspectivas econômicas.

A agência Aquidauana esteve presente no evento Maio Amarelo, 
promovido pela prefeitura e polícia militar, para conscientização da 
população sobre a segurança no trânsito.

SAMY DANA: Para onde o País está 
caminhando

O modelo Uniprime Alliance

“Paciente em recuperação”

O Brasil tende a fechar este ano com crescimento ainda menor que as 
projeções de 1,45%;  a inflação deve continuar sob pleno controle e 
o desemprego em leve queda. Difícil é prever para onde vai o dólar, 
atrelado aos cenários interno e externo. 

A previsão é de Samy Dana, professor da FGV, com doutorado em 
administração e Ph.D. in Business, comentarista econômico em 
diversos meios de comunicação, em evento comemorativo aos 22 anos 
de fundação da Cooperativa de Crédito Uniprime Alliance, na noite 
de quarta-feira, 15 de maio. A palestra, com o tema “Perspectivas e 
Oportunidades do Brasil”,  reuniu mais de 600 Cooperados, em sua 
grande maioria do setor de saúde do Oeste e Sudoeste do Estado, no 
Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel.

Ao abrir o evento, a Presidente do Conselho de Administração da Uni-
prime Alliance, Dra. Maryam Olympia Yasbick Spricido (foto), lembrou 
que a melhor forma de comemorar é “compartilhar conhecimento, 
para manter nossos Cooperados sempre preparados para enfrentar os 
desafios e oportunidades de nosso País”. 

Segundo ela, o cenário é de grandes transformações, com muitas 
mudanças desafiadoras. “A Uniprime Alliance busca uma renovação 
constante, mas sempre mantendo os nossos valores, pelos quais fun-
damos e pelos quais existimos: respeito às pessoas, respeito ao meio 
ambiente e atuação sempre com responsabilidade social”, disse.

Ainda segundo a Presidente do Conselho de Administração, neste am-
biente é que se concentra a gestão da Cooperativa, “focada 100% nos 
Cooperados, disponibilizando soluções financeiras personalizadas. O 
equilíbrio entre a inovação tecnológica e o atendimento humanizado, 
aliado aos nossos valores sociais, financeiros e econômicos destacam 
a Uniprime Alliance como modelo de Cooperativa”, concluiu.

Em sua palestra, Samy Dana lembrou que muitas vezes a opinião públi-
ca é envolvida pelo chamado “recency effect”, em que valorizamos de-
mais o passado recente. “Isto pode fazer a gente mais pessimista do 
que a visão histórica nos mostra”.  A longo prazo, segundo ele, o Brasil 
continua sendo o País preferido dos grandes investidores internacio-
nais, que priorizam indicadores como população, mercado consumidor, 
extensão territorial, concorrência interna e riscos políticos. Segundo 
ele, EUA, Rússia, China e Brasil se destacam sob estes critérios, mas 
dentre estes, o Brasil possui boas condições de competição.

Ao abordar a evolução do PIB nos últimos anos, Samy Dana lembra que 
de números negativos em 2015 e 2016, o Brasil evoluiu para cresci-

mento positivo de 1,0% em 2017 e 1,1% em 2018, devendo passar de 
1% em 2019, embora em sua opinião, não deva alcançar a projeção de 
1,45%.  

Em linguagem familiar à plateia, Samy Dana resumiu seu diagnóstico: “o 
que vemos é uma melhora gradual do quadro clínico. O paciente (Brasil) 
ainda não está de todo saudável, mas está em processo de recuperação”, 
disse. Segundo o Economista, a aprovação da reforma da previdência 
já não deve exercer forte influência nos índices de crescimento deste 
ano, mas é de extrema importância, porque rompe o ciclo vicioso de 
endividamento crescente do País, de vital importância para que o Brasil 
retome investimentos. (VS Com - Ass. Impr. Uniprime Alliance).

Dra. Maryam Olympia Yasbick Spricido – Presidente do Conselho de Administração da Uniprime Alliance

Uniprime do Iguaçu realiza primeira edição da 
Expoprime

A Expoprime aconteceu nos PAC’s de Pato Branco, Guarapuava, Irati e 
Palmas. Uma exposição de veículos de alto padrão, onde cooperados 
e não cooperados tiveram a oportunidade de conhecer os modelos 
que são referências no mercado nos itens segurança, tecnologia 
e inovação. Participaram desta edição as marcas Mercedes, Jeep, 
Mitsubishi, Honda, Toyota, Volkswagen e Fiat.

Feira Casa & Construção 2019 aconteceu 
em Pato Branco com patrocínio master da 
Uniprime do Iguaçu
Realizada no Parque de Exposições de Pato Branco, entre os dias 15 
e 19 de maio, a feira apresentou as principais tendências do mercado 
em construção civil, indústria moveleira, arquitetura, decoração, 
design e mercado imobiliário. Espaço ideal para os negócios que 
ofereceu aos visitantes 50 expositores nas mais variadas áreas do 
setor.

O gerente regional, Rodrigo Adriano Zatta, participou da 
solenidade de abertura e enalteceu o evento como uma mostra de 
potencialidades da região.

Jony Tanaca (Auditor - Uniprime Central), Elton Alexandre Scramocin (Gerente de Controladoria - 
Uniprime Alliance) e João Roberto (Auditor - Uniprime Central).

Marcos Kerche (Analista de Compliance - Uniprime Norte do Paraná), Altair Roberto Mata (Coor-
denador de Risco e Compliance - Uniprime Norte doParaná) João Robertto (Auditor - Uniprime 
Central) e Jony Tanaca (Auditor - Uniprime Central)

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-fixa-privada-e-publica/debentures.htm
http://www.uniprimecentral.com.br
http://www.uniprimecentral.com.br

