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CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

26 e 27/07/2019 Programa de Desenvolvimento 
Gerencial

Alexandre Weiler
(PUC Paraná) Londrina Uniprime Norte do Paraná

26 e 27/07/2019 Capacitação Executiva para Formação 
de Conselheiros FUPEF Cascavel Uniprime Alliance 

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

29/07/2019 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência     Uniprime Central 
Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos e reuniões.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

FIQUE DE OLHO NA AGENDA DE TREINAMENTOS 
PARA O MÊS DE JULHO E PARTICIPE!

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE - UNIPRIME CENTRAL 

ACONTECEU EM JUNHO

Uniprime  Central  marca presença no 27º SUESPAR
Entre os dias 13 e 15 de junho, foi realizado o 27º SUESPAR (Simpósio das Unimeds do Estado do Paraná) no Mabu Thermas Grand Resort, na 
cidade de Foz do Iguaçu-PR. Com o tema “O Cliente no Centro da Estratégia”, o evento contou com diversas palestras, oficinas, mini eventos e  
apresentações. Em 2019, a Unimed Paraná, realizadora do evento, comemora 40 anos e o evento também celebrou esse marco. 
A Uniprime Central marcou presença no evento com um stand bastante movimentado.

No dia 28 de junho, foi realizado em Londrina, a cerimônia de inauguração da nova sede da Uniprime Central. Estiveram presentes, a diretoria 
executiva, os conselheiros administrativos e fiscais. Na ocasião, também foi realizada a reunião do Conselho de Administração.  

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Uniprime marca presença em workshop de 
crédito

Com poucos cliques  
Uniprime disponibiliza novas funcionalidades no aplicativo

Uniprime Norte do Paraná lança canal de conteúdo sobre educação financeira

Responsabilidade Social 
Uniprime arrecada fraldas geriátricas

O assessor comercial Jair Schommer, juntamente com o gerente da 
agência de Medianeira Marcelo Calderan e a assistente de negócios Ana 
Paula Gasparini participaram de um workshop de crédito promovido 
pela Associação Comercial de Medianeira (ACIME).

O evento foi realizado com os associados e teve como finalidade 
promover, por meio das instituições financeiras, oportunidades de 
empréstimos e financiamentos para quem é associado a fim de alavancar 
os negócios e realizar novos investimentos. Em contrapartida, para as 
instituições financeiras foi uma oportunidade de expor os produtos e 
serviços e conquistar novos cooperados.

Os participantes foram divididos em grupos e os representantes da 
Uniprime e de outras instituições financeiras puderam apresentar 
a cooperativa e os produtos aos associados. Ao todo, participaram 
do evento 17 empresas de Medianeira e região e seis instituições 
financeiras. No final do encontro teve sorteio de brindes e coffee de 
confraternização. 

A equipe da Uniprime Pioneira do Paraná aproveitou o feriado do dia 20 
de junho para falar sobre educação financeira com a comunidade.
A cooperativa esteve presente no Dia da Bondade, evento promovido 
pela TV Tarobá e realizado no pátio do supermercado Muffato, em Toledo. 
Na oportunidade, foram distribuídos folders com dicas de organização 
financeira.

A colaboradora da área de Recursos Humanos Fabiane Rosicley Cielo, 
participou nos dias 17, 18 e 19 de junho, do Curso de Recrutamento 
e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Talentos. O encontro 
foi ministrado pela psicóloga e coach Stela Dalla Vecchia Meneghini e 
realizado na Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT).

Inovação é assunto constante na pauta da Uniprime. Por isso, a 
cooperativa não mede esforços para inserir novas funcionalidades 
em suas plataformas digitais, que atende tanto os cooperados 
Pessoa Física, quanto Pessoa Jurídica.  

No âmbito corporativo, ficou mais fácil aprovar pagamentos em lote, 
pois o cooperado tem acesso ao UNIPAG. Ao importar os arquivos de 
contas à pagar no Internet Banking Uniprime, o operador consegue 
visualizar o procedimento pelo App Uniprime Mobile Banking e 
aprovar com apenas um clique. Fácil e rápido, para maior comodidade 
das empresas.

A outra novidade do App beneficia os cooperados que possuem 
Cartão Uniprime Mastercard. Agora é possível aumentar o limite de 
compras pelo Uniprime Mobile Banking, a partir de um valor pré-
aprovado disponível no aplicativo. Essa função visa facilitar a vida de 
quem utiliza o cartão, eliminando qualquer burocracia.

Clique AQUI e conheça todos os cartões Uniprime Mastercard. Ficou 
com dúvidas? Fale com seu Gerente Uniprime.

Programa de Desenvolvimento Gerencial – 
Uniprime Norte do Paraná
O 2° e 3° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com 
os temas “Sistema Financeiro e Mercado de Capitais ” e “ Gestão 
Estratégica de Pessoas e Liderança” foram realizados nos dias 
31/05, 01, 14 e 15/06, em Londrina/PR. O programa foi destinado à 
colaboradores da Uniprime Norte do Paraná.

Workshops - Uniprime Central

Curso de Grafoscopia e Documentoscopia – 
Uniprime Alliance

Curso de Estratégias para Negociação Eficaz – 
Uniprime Alliance

Reunião – Comitê Operacional Reunião - Conselho Fiscal 

Nos dias 17 e 18 de junho, a Uniprime Central promoveu Workshops 
de atualização para as singulares, com o objetivo de apresentar 
novos projetos e soluções.
Entre as novidades está o projeto de adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) que entra em vigor em agosto do ano que 
vem, e que irá exigir adequações representativas nas cooperativas, 
mas que já foram antevistas e estão sendo realizadas de forma 
gradativa. 
A Central também anunciou novidades no módulo caixa, saques 
com QR Code, novo ATM e muito mais!

Nos dias 14 e 15 de junho foi realizado o curso de Grafoscopia  e 
Documentoscopia na Uniprime Alliance, em Cascavel/PR. O curso foi 
ministrado pela instrutora Rita Amabille.

Foi realizado nos dias 28 e 29/06, o curso de Estratégias para 
Negociação Eficaz na Uniprime Alliance, em Cascavel/PR.  O curso foi 
realizado pelo professor Rafael Mandrik.

No dia 18 de junho foi realizada a reunião do Comitê Operacional, em 
Londrina/PR.

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 
27 de junho, em Londrina/PR.

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

Visita de Intercooperação Aniversário PAC Afonso Pena

Conferência Internacional de Inovação no 
Cooperativismo Financeiro

Torneio de Integração Cooperativista

Nos dias 27 e 28 de junho foi realizado em Maringá/PR, a Conferência 
Internacional de Inovação no Cooperativismo Financeiro. O evento 
contou com a participação do diretor administrativo - Sr. Marco Brandão, 
diretor Financeiro - Sr. Marco Mazzaro e a gerente de mercado - Maria 
Calado.

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil teve participação no torneio de 
Integração Cooperativista, promovido pela OCB/MS nos dias 29 e 
30 de junho. O evento contou com a presença dos colaboradores, 
cooperados e seus dependentes.

www.uniprimecentral.com.br

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

Isabelle Gumiero (Analista Administrativo Jr.), Julio Cesar Pires Furtuoso (Superintendente), Priscila Fukuda (Secretária Executiva), Dr. Carlos Puppi Busetti Mori (Diretor Administrativo), Dr. Alvaro Jabur 
(Presidente) e Dr. Hiroshi Nishitani (Diretor Financeiro).

Módulo I

Módulo II

Descerramento da placa de inauguração

Diretoria Executiva e Conselheiros da Uniprime Central

Diretoria Executiva: Dr. Carlos Puppi Busetti Mori – Diretor Administrativo, Dr. Alvaro Jabur – 
Diretor Presidente e Dr. Hiroshi Nishitani – Diretor Financeiro

No dia 14 de junho, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil recebeu a visita 
da Uniprime do Iguaçu.

No dia 21 de junho foi comemorado o aniversário do PAC Afonso Pena, 
localizado em Campo Grande/MS.

Com o objetivo de beneficiar instituições carentes das cidades em 
que atua, a Uniprime iniciou a 8ª Campanha de Doação de Fraldas 
Geriátricas. 

A campanha que segue até o dia 31 de julho, é realizada anualmente 
pela cooperativa.  Para participar, basta levar o(s) pacote(s) de fraldas 
até a agência mais próxima, ou preencher a autorização de débito em 
conta com seu Gerente Uniprime.  

Neste caso, cada agência é responsável pela compra das fraldas 

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 propósito 
de melhorar a vida financeira das pessoas, a Uniprime Norte do 
Paraná lançou recentemente 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 são 
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 estão 
disponíveis todas as segundas-feiras. Acompanhem!

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

com o valor arrecadado e realiza o mesmo processo de entrega nas 
instituições carentes da cidade.   

Vale ressaltar que não é necessário ser um cooperado para con-
tribuir, toda a comunidade pode fazer parte desta ação solidária 
que já somam mais de 320 mil fraldas doadas pelos cooperados e 
colaboradores da cooperativa. 

Encontre AQUI a agência Uniprime mais próxima e contribua com a 
campanha!

UNIPRIME DOURADOS

1º feirão Festa Junina
De 17 a 29 de junho foi realizado o 1°feirão da Uniprime Dourados em 
parceria com a Nova Autonan em Nova Andradina-MS.

No dia 29 de Junho foi realizada a Festa Junina da Uniprime 
Dourados.

Festa Junina – Uniprime Central 
No dia 08 de junho, aconteceu a Festa Junina da Uniprime Central para 
os colaboradores e seus familiares. Teve muita diversão, com bingo e 
brincadeiras para a criançada, traje a caráter e comidas típicas.

https://www.uniprimebr.com.br/servicos.php?categoria=cartoes-uniprime-mastercard&id=26
http://www.uniprimecentral.com.br
http://www.uniprimecentral.com.br
https://www.uniprimebr.com.br/#agencias

