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CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

02 e 03/08/2019
Capacitação Executiva para Formação 

de Conselheiros 
(Mód. I)

Instrutores da FUPEF Cascavel Uniprime Alliance

03/08/2019 Curso de Grafoscopia Manoel Affonso Toledo Uniprime Pioneira do Paraná

09 e 10/08/2019
Programa High Performance para 

Líderes 
(Mód. I)

Instrutores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

14 e 15/08/2019 Programa de Desenvolvimento de 
Líderes

João Palmeira da Silva 
Junior (FranklinCovey) Londrina Uniprime Norte do Paraná

15/08/2019 Normas para Cooperativas de Crédito Gilson Balliana Curitiba Uniprime Norte do Paraná

16,17,30 e 
31/08/2019

Programa de Desenvolvimento 
Gerencial
( Mód. V)

Instrutores da PUC Londrina Uniprime Norte do Paraná

19/08/2019 Palestra Cenário Econômico Teco Medina Londrina Sistema Uniprime

22/08/2019 Normas para Cooperativas de Crédito Gilson Balliana Curitiba Uniprime Central

28/08/2019 Palestra Inovação Disruptiva Arthur Igreja Franscisco 
Beltrão Uniprime Alliance

30 e 31/08/2019
Capacitação Executiva para Formação 

de Conselheiros
(Mód.II)

Instrutores da FUPEF Cascavel Uniprime Alliance

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

19 e 20/08/2019 Planejamento Operacional Londrina Sistema Uniprime

22/08/2019 Reunião - Conselho Fiscal Curitiba Uniprime Central

23/08/2019 Reunião -  Conselho de Administração Curitiba 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 AGOSTO E PARTICIPE!

DIA DE COOPERAR - 2019

ACONTECEU EM JULHO

Programa de Desenvolvimento Gerencial – 
Uniprime Norte do Paraná

Capacitação Executiva para Formação de 
Conselheiros – Uniprime Alliance 

Programa de Desenvolvimento de Líderes – 
Uniprime Norte do Paraná

Curso de Marketing Digital – Sistema Uniprime

Visita - Grupo Sancor Seguros 

 O 4° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o tema 
“Negociação ” foi realizado nos dias 26 e 27 de julho, em Londrina/PR. O 
programa é destinado aos colaboradores da Uniprime Norte do Paraná.

Reunião - Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 
29 de julho, por videoconferência.

Nos dias 24 e 25 de julho foi realizado o Programa de Desenvolvimento 
de Líderes na Uniprime Norte do Paraná, em Londrina/PR. O curso foi 
ministrado pelos facilitadores da FranklinCovey.

Entre os dias 29 de julho a 01 de agosto, foi realizado em 
Londrina/PR, o curso de Marketing Digital ministrado pelos instrutores 
Tomas Sparano e Nathalia Matychevicz. O curso teve a participação de 
colaboradores do Sistema Uniprime.

No dia 16 de junho, os colaboradores da Corretora de Seguros - 
Uniprime Central, esteve em visita à matriz do Grupo Sancor Seguros, 
localizada em Maringá/PR.

O Dia de Cooperar (Dia C) é uma campanha das cooperativas brasileiras 
para promover e estimular ações voluntárias diversificadas e 
simultâneas nos estados onde esta iniciativa ocorre. Com a nobre 
missão de unir pessoas que se dedicam ao próximo, o Dia C forma a 
maior rede cooperativista de voluntariado do Brasil.

Neste ano, a Uniprime Central realizou a ação referente ao 
Dia C juntamente com seus colaboradores em benefício do Centro 
Educacional Infantil Maria Esther Leite Juqueira. Foram doadas latas 
de leite em pó e alimentos não perecíveis. Os colaboradores Jony 
Tanaca, Priscila Fukuda, Isabelle Gumiero, Adriana Gazzaneo e Luis 
Antonio participaram da entrega no dia 02 de julho, representando a 
equipe Uniprime Central.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Programa de Inovação Ocepar

Treinamento de CIPA

Dia C -  Uniprime Pioneira do Paraná

Palestra com Henry Vargas em Marechal 
Cândido Rondon

Uniprime no Suesp 2019

Business Networking Uniprime

Uniprime Participa de Evento nos EUA

A trilha do conhecimento do Programa de Inovação do Cooperativismo 
Paranaense, promovido pela Ocepar em parceria com o Instituto ISAE 
avançou mais uma etapa. Os participantes das cooperativas de Toledo 
se reuniram na sede da Uniprime Pioneira do Paraná nos dias 17 e 

18 para o segundo encontro do Laboratório de Inovação. Nesta fase, 
Agentes de Inovação e de Transformação se unem para uma formação 
comum sob o comando do professor Cícero Caiçara.

Registro da participação das colaboradoras Fabiane Cielo e Natália 
Binotto no treinamento de CIPA. Foram quatro dias de formação com 
foco na prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.

O Dia de Cooperar, comemorado em todo o Brasil no dia 6 de julho, 
foi marcado nas cidades onde a Uniprime Pioneira do Paraná está 
presente. Mais do que celebrar a data, a cooperativa, por meio da 
diretoria, seus cooperados e colaboradores, se envolveu em ações que 

trouxeram benefícios para as comunidades onde está inserida. “Foi 
um movimento sólido que mostrou a missão e o comprometimento 
de todas as cooperativas com a sociedade”, ressaltou o presidente
Dr. Orley Campagnolo.

A gerente da agência de Marechal Cândido Rondon Gladiane Linck
assistiu a palestra do ilusionista Henry Vargas sobre 
“Empreendedorismo e Inovação”. O evento aconteceu no dia 16 de 
julho em alusão ao Dia do Comerciante e foi promovido pela Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar). 

Empreendedores possuem uma grande facilidade em encontrar 
oportunidades de negócio em setores que passam longe dos 
tradicionais. Foi assim que Henry Vargas se tornou um mágico e 
empresário bem-sucedido. Ele conduz a Ilusion, uma agência que 
organiza projetos de ilusionismo para o mundo corporativo.

Entre os dias 03 e 06 de julho, aconteceu no Guarujá, a 36ª edição de 
um dos eventos mais importantes da Unimed do Estado de São Paulo, 
o SUESP. E a Uniprime não ficou de fora!  Prestigiado por autoridades 
políticas, jurídicas e cooperativistas, o encontro é reconhecido como 
um divisor de águas para o cooperativismo médico no Estado de São 
Paulo. 

O tema central deste ano, foi a Inovação da Saúde Suplementar, com 
debates sobre o cooperativismo, atualizações dos conhecimentos 
técnicos sobre regulação, além de novas tecnologias. 

Com um aplicativo desenvolvido exclusivamente para a ocasião, os 
visitantes participaram de uma ação interativa para identificar o 
seu Perfil de Investidor, como também, aprofundaram o tema com 
os profissionais da Uniprime que estiveram presentes no estande. A 
ação foi um sucesso entre o público presente e encontra-se disponível 
no site da cooperativa. 

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME DO IGUAÇU

Dia C – Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Uniprime do Iguaçu e outras 5 Cooperativas realizam a segunda Feijoada do Bem, em 
comemoração ao Dia C

www.uniprimecentral.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
Av. Higienópolis, 1044  | Centro | Londrina.PR | 86020-080

Auditoria – Uniprime Oeste Paulista 
No período de 22 a 26 de julho foi realizada a auditoria na Uniprime 
Oeste Paulista, em Presidente Prudente/SP, pelo auditor João Roberto 
da Silva.

As atividades do Dia C da Uniprime Centro-Oeste do Brasil em Campo Grande, Rondonópolis, Corumbá e Três Lagoas – MS, ocorreram no dia 07 de 
julho.

Promovido por seis cooperativas de diferentes segmentos, a Feijoada 
do Bem foi realizada por ocasião do Dia de Cooperar, iniciativa nacional 
que tem por objetivo estimular a intercooperação.

Realizado em Pato Branco, no dia 06 de julho, o evento beneficente 
arrecadou R$ 20.948,00, valor destinado ao Hospital do Câncer, que 
atende pessoas em tratamento da doença vindas de diversas cidades, 

especialmente do Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina.  
Também foram arrecadados 430 Kg de alimentos não perecíveis, que 
serão doados ao projeto Missão SOS Vida, que atua na recuperação de 
dependentes químicos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Estiveram na organização as cooperativas Coopertradição, Evolua, 
Sicoob, Sicredi, Unimed e Uniprime.

Ter uma boa rede de relacionamento é essencial para qualquer pessoa 
que deseja crescer profissionalmente. Fazer networking significa 
manter contato com outros profissionais, escutar diferentes ideias e 
aproveitar oportunidades, seja como cliente, fornecedor, parceiro de 
negócios, sócio ou colaborador.

Pensando nisso, no dia 28 de junho, a Uniprime Curitiba Juvevê 
recebeu cooperados e convidados para um café da manhã na agência 
para promover a interação entre profissionais de diversas áreas e 
estimular novas parcerias entre eles a fim de potencializar negócios.

“Cada participante teve a oportunidade de se apresentar e falar 
sobre seu trabalho ou empresa de forma bem dinâmica e na ocasião, 
já surgiram parcerias. Uma empresária cooperada, por exemplo, 
proprietária de um hospital, ofereceu uma vaga para uma médica 
oftalmologista que também estava lá”, conta Melvin Duran, Assistente 
de Gerente e idealizador do projeto.

Mais de 20 pessoas estiveram presentes no Business Networking 
Uniprime e a receptividade surpreendeu o Assistente. Entre as 
mensagens recebidas por ele após o evento, estão inúmeros 
agradecimentos de cooperados muito animados por terem
participado do projeto. “As pessoas vão a eventos e reuniões focadas 
em fazer networking. A ideia foi justamente criar uma rede de 
relacionamento entre os nossos cooperados, focada em gerar novos 
negócios”, conclui Melvin.

Este foi apenas o primeiro evento. A ideia é promover mais encontros 
como este e inclusive, em mais unidades da Uniprime. 

Dias 18, 19 e 20 de junho foram marcados por trocas de experiências 
e melhores práticas no que diz respeito à prevenção de fraudes 
nos meios de pagamento. O Fórum Regional de Gestão de Fraudes 
aconteceu em Orlando, cidade americana da Flórida, e reuniu 
especialistas da América Latina e do Caribe para falar sobre as 
inovações no mercado e apresentou ferramentas e técnicas para 
operação e prevenção de fraudes nesse setor.

A cooperativa recebeu o convite da Mastercard em razão da 
relevância que possui como emissora diante do cenário nacional. 
De acordo com Larissa Zamarian Ducci, Analista de Negócios da 
Uniprime, que esteve no evento, “A Uniprime é reconhecida como 
case de sucesso pela Bandeira, pois é a única Cooperativa sem 

interveniência de um banco com licença de emissão e está de acordo 
com as principais regras e melhores práticas em sua atuação como 
emissora de cartões”, explica Ducci.

Entre o público presente, estiveram emissores, adquirentes e 
outros players do mercado de meios de pagamentos de vários 
países da América Latina. “Foram apresentadas novas tecnologias 
desenvolvidas pela Bandeira para prevenção a fraude e que estão 
à disposição dos parceiros da Mastercard, como por exemplo, 
inovações que usam biometria para autenticação dos portadores em 
compras on-line, inteligência artificial e análise comportamental dos 
usuários”, conclui a Analista.

UNIPRIME ALLIANCE

Dia C: Cooperativas de Cascavel Promovem o Bem

Solidariedade que Aquece

O primeiro sábado de julho, dia mais frio deste ano, registrou também 
uma paisagem diferente. Na praça da Catedral de Cascavel, seis 
Cooperativas de Cascavel, entre elas a Uniprime Alliance, promoveram o 
Dia C, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. Foi uma 
demonstração de união e calor humano, comprovando que o movimento 
cooperativista se diferencia dos demais modelos econômicos por sua 
capacidade de mudar, para melhor, a vida das pessoas.

Ao longo do dia, os visitantes participaram de atividades de ações 

educativas, esportivas, culturais e recreativas, além de contribuir com 
donativos para repasse a entidades de apoio às pessoas necessitadas. 

A Uniprime Alliance focou sua atenção na conscientização em relação 
ao descarte correto de pilhas e outros produtos contaminantes, 
preocupação que integra o calendário de ações de responsabilidade 
ambiental da Cooperativa.  As Cooperativas participantes arrecadaram 
juntas 1,3 toneladas de alimentos que foram entregues ao Provopar da 
cidade de Cascavel.

Para centenas de pessoas menos favorecidas, o rigor deste inverno 
tem sido um pouco menos agressivo. É que, para aquecê-las, elas agora 
contam com cobertores doados pelo quadro cooperado e repassados a 
entidades da área de ação. Nas fotos, o momento em que as equipes 

de colaboradores Uniprime Alliance formalizam a entrega. Em Francisco 
Beltrão, os cobertores foram entregues à “Associação Sensibilizar”. Em 
Foz do Iguaçu, às entidades “Um chute para o Futuro” e “Fraternidade o 
Caminho”. Em Cascavel, as doações foram confiadas ao Provopar. 

DIA C – UNIPRIME CENTRAL

diac.somoscooperativismo.coop.br

ATITUDES SIMPLES
MOVEM O MUNDO.

O Dia C é um compromisso das cooperativas brasileiras na busca
por um país mais justo e feliz. São milhares de iniciativas voluntárias

que promovem a responsabilidade social e levam
desenvolvimento para as comunidades. Participe!
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Auditoria – Uniprime Dourados
No período de 22 a 26 de julho foi realizada a auditoria na Uniprime 
Dourados, pelo auditor Jony Tanaca.

Na foto: Edilson Custodio Soares (Gerente Geral da Uniprime Dourados), Dr. Geraldo Ferreira de 
Oliveira (Vice-presicente da Uniprime Dourados) e Jony Tanaca (Auditor da Uniprime Central).

Na foto: Fabricio Baumgartner (Sancor), Jony Tanaca (Auditor da Uniprime Central), Cristiane Furlan 
(Analista Administrativo), Luis Antônio da Silva (Corretor) e Paulo Alexandre Dawibida (Sancor). 

Fellipe Galeb – Diretor de Cyber & Intelligent Solutions, Larissa Zamarian Ducci - Analista de 
Negócios da Uniprime, Rafael Frade – Technical Account Manager e Rafael Fernandes – Senior 
Managing Consultant

Toledo Goioerê Palotina

Assis Chateaubriand

Santa Helena

Guaíra Medianeira

Ubiratã Marechal Cândido Rondon

Foi realizado em Cascavel/PR, nos dias 26 e 27 de julho, o 1º Módulo do 
Programa de Capacitação Executiva para Formação de Conselheiros 
com o tema “Liderança e Influência dos Conselheiros”. O programa é 
destinado aos conselheiros da Uniprime Alliance.


