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CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

10/09/2019 Normas para Cooperativas de Crédito Gilson Balliana Maringá Uniprime Norte do Paraná

11/09/2019 Normas para Cooperativas de Crédito Gilson Balliana Londrina Uniprime Norte do Paraná

13 e 14/09/2019
Capacitação Executiva para Formação 

de Conselheiros 
(Mód. IV)

Instrutores da FUPEF Cascavel Uniprime Alliance

25 e 26/09/2019 Programa de Desenvolvimento de 
Líderes

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

27 e 28/09/2019
Programa de Desenvolvimento 

Gerencial
( Mód. VI)

Instrutores da PUC Londrina Uniprime Norte do Paraná

27 e 28/09/2019
Programa High Performance para 

Líderes 
(Mód. I)

Instrutores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

27/09/2019  Palestra – O papel das Pessoas no 
Mundo em Rápida Transformação Arthur Igreja Foz do Iguaçu Uniprime Central

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

26/09/2019 Reunião – Conselho de Administração Foz do Iguaçu Uniprime Central

26/09/2019 Reunião – Conselho Fiscal Foz do Iguaçu Uniprime Central

26 e 27/09/2019 Planejamento Estratégico 2020
Uniprime Central Foz do Iguaçu 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 SETEMBRO E PARTICIPE!

PLANEJAMENTO OPERACIONAL – SISTEMA UNIPRIME 

ACONTECEU EM AGOSTO

Curso de Grafoscopia  -  Uniprime Pioneira do 
Paraná 

Programa de Capacitação Executiva para 
Formação de Conselheiros - Uniprime Alliance

Programa de Capacitação Executiva para 
Formação de Conselheiros - Uniprime Alliance

Curso de Normas para Cooperativas de Crédito – 
Uniprime Norte do Paraná

Curso de Normas para Cooperativas de Crédito – 
Uniprime Central

Palestra de Inovação Disruptiva – Uniprime 
Alliance

Visita Sescoop – Uniprime Central

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião – Conselho de Administração

Auditoria - Uniprime do Iguaçu 

Auditoria - Uniprime Pioneira do Paraná

Kickoff dos Projetos Novo ATM e Plataforma de 
Conta Corrente Digital

Programa de Desenvolvimento Gerencial – 
Uniprime Norte do Paraná

Programa de Desenvolvimento de Líderes – 
Uniprime Norte do Paraná

No dia 03 de agosto, foi realizado o curso de Grafoscopia na Uniprime 
Pioneira do Paraná, em Toledo/PR. O curso foi ministrado pelo instrutor 
Manoel Affonso.

Foi realizado em Cascavel/PR, nos dias 02, 03, 30 e 31 de agosto, o 
2º e 3° Módulo do Programa de Capacitação Executiva para Formação 
de Conselheiros com os temas “Processo Decisório e Dinâmica de 
Conselho” e “Gestão Estratégica Cooperativa e Riscos”. O programa é 
destinado aos conselheiros da Uniprime Alliance.

Nos dias 09 e 10 de agosto foi realizado na Uniprime Alliance, em 
Cascavel/PR, o 1° módulo do Programa High Performance para Líderes 
com o tema “Engajamento de Colaboradores”, ministrado pela PUC.

No dia 15 de agosto, foi realizado em Curitiba/PR, o curso de Normas 
para Cooperativas de Crédito, ministrado pelo instrutor Gilson Balliana.

No dia 22 de agosto, foi realizado em Curitiba/PR, o curso de Normas 
para Cooperativas de Crédito, ministrado pelo instrutor Gilson Ballia-
na, destinado aos diretores e conselheiros da Uniprime Central. 

No dia 28 de agosto foi realizada na Uniprime Alliance, em Francisco 
Beltrão/PR, a palestra com o tema “Inovação Disruptiva”, ministrada 
por Arthur Igreja, para cooperados e colaboradores.

No dia 22 de agosto, a Uniprime Central recebeu a visita do Sescoop 
Paraná – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 
22 de agosto, em Curitiba/PR.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 23 de agosto, em  Curitiba/PR.

No período de 05 a 09 de agosto foi realizada a auditoria na Uniprime 
do Iguaçu, em Pato Branco/PR, pelos auditores João Roberto da Silva e 
Jony Tanaca.

No período de 19 a 23 de agosto foi realizada a auditoria na Uniprime 
Pioneira do Paraná, em Toledo/PR, pelo auditor João Roberto da Silva.

No período de 05 a 07 de agosto, os colaboradores da empresa 
DIEBOLD juntamente com o diretor administrativo da Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil - Marco Antônio Brandão Garcia, a gerente 
regional da Uniprime Pioneira do Paraná – Viviane Sotoriva Cappellesso, 
o gerente de controladoria da Uniprime Alliance – Elton Alexandre 
Scramocin e o gerente regional da Uniprime do Iguaçu - Rodrigo Adriano 
Zatta estiveram na Uniprime Central para a reunião de Kickoff dos 
Projetos Novo ATM e Plataforma de Conta Corrente Digital.

O 5° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial, com o tema 
“Fundamentos de Análise Financeira e de Crédito” foi realizado nos 
dias 16, 17, 30 e 31 de agosto em Londrina/PR. O programa é destinado 
aos colaboradores da Uniprime Norte do Paraná.

Nos dias 14 e 15 de agosto foi realizado o Programa de  Desenvolvi-
mento de Líderes na Uniprime Norte do Paraná, em Londrina/PR. O 
curso foi ministrado pelos facilitadores da FranklinCovey.

Nos dias 19 e 20 de agosto foi realizado em Londrina/PR, o Planeja-
mento Operacional do Sistema Uniprime, que contou com a presença 
de gerentes, diretores, colaboradores dos setores administrativos, 
comercial e tecnologia da informação. 

O superintendente da Uniprime Central, Julio Cesar Pires Furtuoso, 
abriu o evento falando da importância do planejamento e suas pre-
missas para o próximo ano, e dos desafios que teremos pela frente. 
Julio também enfatizou a importância da participação de todos.

A programação iniciou com a palestra “Cenário Econômico”, ministra-
da por Teco Medina, abordando sobre taxa SELIC, IPCA, PIB, previ-
dência, economia global e as perspectivas para o futuro do Brasil. Os 
participantes puderam interagir e tirar dúvidas sobre o cenário eco-
nômico em relação à atuação das cooperativas de crédito.

Na sequência, foram realizadas atividades simultâneas em grupos, 
com o propósito de extrair as metas e os objetivos para o ano de 2020.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Agradecimento pela parceria

Visita de aproximação Programa de Inovação Ocepar

Dia Memorável

Solidariedade e Empatia

Uniprime lança parceria com a Livelo

O diretor operacional Dr. Valdomiro Vendramini, o diretor 
superintendente Dr. Hiroshi Nishitani, e o gerente geral Féliz Fornari, 
receberam recentemente a visita do proprietário da Life Flex Corretora 
de Seguros, Mauro Costa Carolos.

Os serviços da corretora para negociações de seguros eram utilizados, 
até então, pela Uniprime Pioneira do Paraná. Porém, com a criação da 
Corretora de Seguros da Uniprime Central, toda produção da singular 
migrou para o novo sistema. 

A visita de cortesia foi uma forma de agradecê-lo pelos anos de parceria 
com a Uniprime Pioneira do Paraná.

O gerente geral da Uniprime Pioneira do Paraná, Féliz Fornari, e o 
gerente da agência de Toledo, Paulo Montresol, participaram no dia 
21 de agosto de uma visita de aproximação na Associação Comercial e 
Empresarial de Toledo (Acit).

Na oportunidade, os representantes da cooperativa reuniram-se 
com o presidente da Acit, Marcos Destefeni, com o vice-presidente, 
Claudenir Machado, e com o gerente da entidade, Marcel Sarturi.

O encontro tratou sobre a ampliação de parcerias em ações 
conjuntas, que fomentem o desenvolvimento do cooperativismo e do 
associativismo no município.

Nos dias 21 e 22 de agosto, aconteceu o terceiro encontro do 
Laboratório de Inovação, na sede da Uniprime. Cinco colaboradores 
da cooperativa participam da trilha do conhecimento do Programa de 
Inovação do Cooperativismo Paranaense, promovido pela Ocepar em 
parceria com o Instituto ISAE. E o último encontro já tem data marcada: 
será realizado nos dias 18 e 19 de setembro.

A Uniprime tem a convicção de que, todos os dias, seus colaboradores 
trazem para o ambiente de trabalho ideias e sentimentos que 
vivenciam em casa. Pensando em aproximar ainda mais esse conceito 
de “vida pessoal” e “vida profissional”, e fazer com que o trabalho 
seja também um local que emita felicidade e conforto, no último Dia 
dos Pais, a cooperativa presenteou todos os colaboradores com um 
porta-retrato com a foto de seus filhos. 

“O presente foi um porta-retrato que estou junto com meus filhos. O 
gesto da cooperativa foi surpreendente, receber uma foto dos meus 
filhos que estão longe de mim foi excelente, uma lembrança que não 
vou esquecer jamais”, conta o Gerente Administrativo da Agência 
Curitiba Batel, Leonardo Rodrigues Neves, representando todos 
os pais da cooperativa e pai de dois meninos, Pietro com 11 anos e 
Giorgio com 06.

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

Uniprime Centro-Oeste do Brasil na 47° Exposul

Dia dos Pais - Uniprime Centro-Oeste do Brasil

2ª Reunião Motiva 2019

Rock Night Run

www.uniprimecentral.com.br

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

No período de 05 a 10 de agosto, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil, participou da 47ª Exposul – Feira agropecuária, industrial e comercial do Mato 
Grosso realizada na cidade de Rondonópolis.

A Uniprime presenteou os colaboradores em comemoração ao Dia 
dos Pais.

Foi realizado no dia 13 de agosto, a 2ª Reunião Motiva 2019, que contou 
com a participação dos colaboradores da área comercial. O evento foi 
ministrado pelo Prof. Tomas Sparano que apresentou uma palestra com 
o tema: “Como melhorar meu atendimento para gerar mais resultados”. 
Na sequência, foi apresentado a equipe as metas para o 2º semestre de 
2019.

No dia 10 de agosto foi realizada em Campo Grade/MS, o Rock Night 
Run, corrida de rua promovida pelo serviço de anestesiologia da região. 
Foram feitas entregas de prêmios pelo Diretor Financeiro da Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil - Marco Mazzaro.

Solidariedade e empatia marcaram a 8ª Campanha de Doação de 
Fraldas Geriátricas da Uniprime, realizada nos últimos dois meses, 
em todas as agências da cooperativa. Promovida anualmente pela 
Uniprime, com amplo apoio de seus colaboradores e cooperados, a 
ação tem por objetivo arrecadar fraldas geriátricas descartáveis para 
abastecer instituições carentes em que idosos necessitam desse 
item diariamente. 

Na edição deste ano, foram contabilizadas cerca de 87.458 fraldas, 
25% a mais em relação ao ano passado. As mesmas foram entregues 
pelos próprios colaboradores em locais carentes onde a cooperativa 
possui agência.  Somando os 8 anos de solidariedade, a campanha 
já arrecadou mais de 426 mil fraldas, beneficiando mais de 40 
instituições de caridade. 
Ano que vem tem mais. Que tal participar também? 

Cooperados agora podem trocar pontos do cartão no programa de 
recompensas da Livelo.

A Uniprime acaba de fechar parceria com a Livelo, um dos maiores 
programas de pontuação que existem no País. A partir de agora, 
cooperados que possuem cartões Uniprime Mastercard poderão optar 
por converter os pontos Uniprime, em pontos Livelo. 

“A Livelo é um portal que permite às pessoas trocarem seus pontos por 
diversos serviços, não apenas por viagens. Abre um leque muito grande 
aos cooperados e agrega ainda mais benefícios ao nosso cartão”, conta 

Paulo Lacerda, Gerente de RH e Projetos.

Parceira dos Programas Multiplus, Smiles e TudoAzul, milhares são 
as opções de produtos, viagens, experiências e serviços disponíveis 
no programa de recompensas da Livelo. “A regra para os cooperados 
permanece a mesma: para quem nunca resgatou os pontos do cartão 
em qualquer um dos programas parceiros, o valor mínimo para o 
primeiro resgate deve ser de 10.000 pontos. Depois, é possível trocar 
múltiplos de 1.000”, explica o Gerente. Ficou interessado? Verifique 
as regras e condições com seu Gerente Uniprime.


