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CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

11/10/2019 Curso de Planejamento Estratégico Zaki Akel Sobrinho Toledo Uniprime Pioneira do Paraná

18 e 19/10/2019
Programa de Desenvolvimento 

Gerencial
(Mód. VII)

Instrutores da PUC Londrina Uniprime Norte do Paraná

18 e 19/10/2019 Workshop Uniprime Startup Tomas Sparano Toledo Uniprime Pioneira do Paraná

18 e 19/10/2019 Concessão e Recuperação de Crédito Gilson Balliana Toledo Uniprime Pioneira do Paraná

25 e 26/10/2019
Programa High Performance para 

Líderes
(Mód. III) 

Instrutores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

30/10/2019 Palestra de Inovação Disruptiva Arthur Igreja Guarapuava Uniprime do Iguaçu

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

25/10/2019 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

28/10/2019 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos e reuniões.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

PARTICIPE DAS CAMPANHAS DO MÊS

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

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 “INOVAÇÃO EM COOPERATIVISMO”

ACONTECEU EM SETEMBRO

CURSO DE NORMAS PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO – UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EXECUTIVA PARA 
FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS 
UNIPRIME ALLIANCE

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

AUDITORIA - UNIPRIME CAMPOS GERAIS

REUNIÃO - DIRETORIA DA OCEPAR

AUDITORIA - UNIPRIME CENTRO-OESTE DO 
BRASIL

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EXECUTIVA 
PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS 
UNIPRIME ALLIANCE

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

Nos dias 10 e 11 de setembro, foi realizado o curso de Normas para Cooperativas de Crédito, nas cidades de Maringá/PR e Londrina/PR, ministrado 
pelo instrutor Gilson Balliana.

Foi realizado em Cascavel/PR, nos dias 13 e 14 de setembro, o 4° módulo 
do Programa de Capacitação Executiva para Formação de Conselheiros 
com o tema “Redes de relacionamentos de intercooperação horizontal e 
vertical”.  O programa é destinado aos conselheiros da Uniprime Alliance.

O 6° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial foi realizado 
nos dias 27 e 28 de setembro, em Londrina/PR. O programa é destinado 
aos colaboradores da Uniprime Norte do Paraná.

No período de 02 a 06 de setembro foi realizada a auditoria na Uniprime 
Campos Gerais, em Ponta Grossa/PR, pelos auditores João Roberto da 
Silva e Jony Tanaca. 

A 6ª reunião ordinária da diretoria da Ocepar, referente à gestão 2019, 
foi realizada na sede da entidade, em Curitiba, no dia 5 de setembro, 
quando estavam sendo realizados, paralelamente, o Fórum dos Pre-
sidentes das Cooperativas Paranaenses e o Fórum de Agricultura da 
América do Sul. 
Na ocasião, foram apresentados aos diretores os resultados da segun-
da pesquisa de mercado encomendada ao Grupo Datacenso para avaliar 
a imagem e o posicionamento do cooperativismo e suas marcas (produ-
tos e serviços). A reunião contou com a presença do presidente da Uni-
prime Central e também membro da diretoria da Ocepar, Dr. Alvaro Jabur.

No período de 23 a 27 de setembro foi realizada a auditoria na Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil, em Campo Grande/MS, pelos auditores João Ro-
berto da Silva e Jony Tanaca.

Nos dias 27e 28 de setembro foi realizado na Uniprime Alliance, em 
Cascavel/PR, o 2° módulo do Programa High Performance para Líderes 
com o tema “Inteligência Emocional”, ministrado pela PUC.

Nos dias 25 e 26 de setembro foi realizado o Programa de Desenvol-
vimento de Líderes na Uniprime Norte do Paraná, em Londrina/PR. O 
curso foi ministrado pelos facilitadores da FranklinCovey.

Reunidos em Foz do Iguaçu, nos dias 26 e 27 de setembro, diretores, 
conselheiros e gerentes de todo o Sistema Uniprime participaram do 
Planejamento Estratégico 2020, com o tema “Inovação em Coopera-
tivismo”.

A programação contou com duas palestras de alto nível, tendo como 
tema “Cooperativismo”, ministrada pelo presidente do Sistema Oce-
par - Sr. José Roberto Ricken, que falou sobre o cenário atual do coo-
perativismo e seu futuro promissor.

Arthur Igreja também realizou uma palestra com um tema bastante 
atual “O papel das pessoas no mundo em rápida transformação”, evi-
denciando a tecnologia e o atendimento humanizado.

Ao apresentarem suas metas projetadas e realizadas, a Uniprime 
Central e Singulares avaliaram os resultados preliminares deste ano 
e também traçaram objetivos e metas para 2020.

A programação foi conduzida pelo consultor Edgar de Souza Mendes 
e, também, pelo superintendente da Uniprime Central, Julio Cesar Pi-
res Furtuoso. Edgar explanou sobre o mercado financeiro atual, os 
desafios e metas financeiras do Sistema Uniprime, bem como, suas 
diretrizes estratégicas. Julio evidenciou todos os projetos realizados 
e em desenvolvimento. 

O mercado financeiro está em constante desenvolvimento em rela-
ção à tecnologia e inovação, e o Sistema Uniprime se prepara para 
fazer frente à nova realidade sem perder a essência que o distingue 
e valoriza. No mesmo período do Planejamento Estratégico 2020, fo-
ram realizadas as reuniões do Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal. 

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

COLABORADORES DA UNIPRIME FINALIZAM 
PROGRAMA DE INOVAÇÃO

UNIPRIME PROMOVE CONFRATERNIZAÇÃO 
COM COLABORADORES

QUAL É O SEU PERFIL DE INVESTIDOR? MEIO AMBIENTE EM PAUTA

Os Agentes de Inovação e Transformação da Uniprime Pioneira do 
Paraná percorreram trilhas de aprendizado do Programa de Inovação 
promovido pela Ocepar durante meses. O mais recente encontro, nos 
dias 18 e 19 de setembro, foi o quarto e último da jornada.

Realizado na sede da cooperativa, o módulo foi acompanhado pelo 
professor na ISAE/FGV Cícero Caiçara e pelo coordenador de Programas 
de Inovação no ISAE, Thiago Martins Diogo.

O objetivo foi preparar e gravar o pitch do Programa de Inovação 
Cooperativa (PIC) da oportunidade de inovação identificada pelos 
participantes de cada cooperativa. Foi um vídeo de até cinco minutos 
onde os representantes das entidades defenderam sua proposta.

Setembro começou animado na sede administrativa da Uniprime 
Norte do Paraná.

A famosa confraternização na área gourmet da cooperativa reuniu 
os colaboradores no último dia 04, para o tradicional Buraco Quente, 
prato preparado pelo Presidente do Conselho de Administração da 
Uniprime, Dr. Alvaro Jabur. 
 
Periodicamente, a cooperativa promove encontros como esse com 
o objetivo de proporcionar momentos de descontração e integração 
entre a equipe.
 
Na ocasião, o Presidente fez questão de cozinhar uma de suas 
especialidades e já programou o próximo cardápio, que será o 
delicioso lanche de pernil. 

Existem diversas possibilidades para investir seu dinheiro. Por 
isso, saber qual é o seu perfil de investidor significa conhecer 
quais características financeiras você está disposto a aceitar e, 
especialmente, quais riscos você está disposto a correr. 

“Basicamente, há 3 tipos de perfis: Conservador; Moderado e Arrojado. 
O Conservador preza pela segurança e liquidez em seus investimentos. 
O Moderado aceita correr riscos desde que não implique em perdas 
significativas. Já o Arrojado prioriza a rentabilidade”, explica Juliana 
Olivieri Refundini, Gerente da Agência Uniprime Marília e profissional 
com Certificação CFP®.

Para auxiliar na identificação do perfil de seus cooperados, a Uniprime 
desenvolveu uma ferramenta on-line que ajuda o investidor em sua 
tomada de decisão. 

Para mais informações, fale com seu Gerente Uniprime.

Uniprime adota copos biodegradáveis em feiras e eventos
A preservação do meio ambiente é um assunto que nunca sai de 
pauta. Mais importante do que estar preocupado com as questões 
ambientais, é de fato realizar ações que contribuam para um futuro 
mais verde e limpo. 

Pensando nisso, ao participar de feiras e eventos, a Uniprime optou 
por adotar copos biodegradáveis, feitos de papel e livres de produtos 
químicos em sua fabricação. O produto tem baixo impacto ambiental 
e pode ser descartado junto ao lixo orgânico, transformando-se 
em adubo de excelente qualidade. A ação vai de encontro a um dos 
princípios cooperativistas em praticar e apoiar ações sustentáveis. 

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME DO IGUAÇU

UNIPRIME ALLIANCE

FILHOS DA TERRA

UNIPRIME INAUGURA AGÊNCIA EM CONCÓRDIA

FESTIVAL AUTOMOTIVO UNIPRIME ALLIANCE É 
SUCESSO EM FRANCISCO BELTRÃO

XVII JORNADA UNIVERSITÁRIA DE ODONTO

ASSINATURA CONVÊNIO BNDES

www.uniprimecentral.com.br

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

O 1º Festival Filhos da Terra foi realizado no dia 7 de setembro, no Bosque 
Expo em Campo Grande/MS. O evento foi patrocinado pela Uniprime, 
que contou com um espaço VIP para seus cooperados.

Dia 29 de agosto foi marcado por grande comemoração em Concórdia, 
com a abertura de mais uma agência da Uniprime do Iguaçu no Estado 
de Santa Catarina. O coquetel de inauguração aconteceu na própria 
agência situada à Rua Marechal Deodoro, 330 – Centro. Contou com a 
presença de pessoas da comunidade, autoridades locais e dirigentes da 
Cooperativa. Acreditando sempre em um futuro promissor, mas sem se 
afastar dos princípios cooperativistas, a Uniprime do Iguaçu segue seu 
projeto de expansão no Estado de Santa Catarina, se preparando para 
a próxima inauguração que será no município de São Miguel do Oeste.

Idealizado pela Uniprime Alliance e já realizado em Cascavel por seis 
anos consecutivos, o Festival Automotivo Uniprime também já se con-
sagrou como evento de sucesso na praça de Francisco Beltrão, onde 
acaba de ser realizado a sua terceira edição, no dia 21 de setembro. 

O Festival reuniu no mesmo espaço, as marcas Honda, Audi, Harley-Da-
vidson, Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz e Kia, que ofereceram aos 
Cooperados, seus mais recentes lançamentos, em condições diferen-
ciadas e sempre com suporte de crédito em linha especial da Coopera-
tiva.

Além de viabilizar o contato com marcas premium do mercado mundial 
de veículos, o Festival também reservou programação para a família Co-
operada, com espaço para o lazer e recreação das crianças. 

Segundo o diretor Dr. Aramis Karam de Araújo, a presença dos Coopera-
dos e o volume de negócios realizados durante o evento superou todas 
as expectativas da Administração da Cooperativa.

No dia 18 de setembro foi realizada em Campo Grande/MS, a XVII 
Jornada Universitária de Odontologia. Dr. Ricardo Bomussa, presidente 
da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, ministrou uma palestra sobre a 
Uniprime e o cooperativismo.

Jornal Midiamax e a Uniprime assinaram o primeiro contrato de operação 
da linha FUNDO CLIMA BNDES, operado pelo BRDE em parceria com a 
Uniprime no Mato Grosso do Sul. O recurso do FUNDO CLIMA é destinado 
a financiar projetos de energia solar fotovoltaica.

Maringá

Na foto: João Roberto da Silva (Auditor – Uniprime Central), Jony Tanaca (Auditor – Uniprime Central) 
e Dr. Augusto Francesco Carlo Garofani (Presidente – Uniprime Campos Gerais).

Na foto: Dr. Gualberto Nogueira de Leles (Diretor Superintendente – Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil) e Jony Tanaca (Auditor – Uniprime Central).

Londrina

Marco Antônio Brandão Garcia (Diretor Administrativo - Uniprime Centro-Oeste do Brasil), Marco 
Mazzaro (Diretor Financeiro - Uniprime Centro-Oeste do Brasil), Carlos Naegele (Empresário - 
MidiaMax), Dr. Gualberto Nogueira de Leles (Diretor Superintendente - Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil) e Hewerton Martins (CEO - Solar Energy).

Desfazendo o laço. Dr. Carlos Volpato (Diretor Administrativo – Uniprime do Iguaçu, Dr. César Augusto 
Macedo de Souza (Presidente do Conselho de Administração – Uniprime do Iguaçu) e Dr. Augusto Francesco 
Carlo Garofani (Presidente do Conselho de Administração - Uniprime Campos Gerais).

Palestra com Arthur Igreja 

Palestra com o Presidente do Sistema Ocepar – Sr. José Roberto Ricken.

Na foto: Diretoria da Uniprime Central – Dr. Carlos Puppi Busseti Mori (Diretor Administrativo), Dr. 
Alvaro Jabur (Diretor Presidente) e Dr. Hiroshi Nishitani (Diretor Financeiro).


