
A inclusão social de portadores de deficiência é pauta constante no 
mundo corporativo. Mas, para a Uniprime, não se trata de cumprir 
a cota exigida por lei, mas sim de abrir as portas para  profissionais 
engajados e qualificados no mercado e que estão em busca de 
recolocação profissional.   

Foi o caso de Mateus Bittencourt da Silva, colaborador que possui 
apenas 40% da visão e que há 21 anos acumula conquistas na 
cooperativa. Ele foi convidado por um dos Diretores para iniciar na 
área de implantação de sistemas e, desde então, tem construído 
uma história de sucesso. Hoje, Mateus é Gerente do Departamento 
de TI da Uniprime e lidera uma equipe de 35 colaboradores, entre 
Coordenadores, Analistas e Assistentes. 

Além de buscar profissionais engajados, proativos e dispostos a 

crescerem profissionalmente, na Uniprime as oportunidades fazem 
parte da política de fomentar a diversidade dentro do ambiente de 
trabalho, seja para qualquer vaga e departamento da cooperativa. 
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CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

09, 16, 23 e 30/11
Academia de Times Uniprime: Curso 

para o Desenvolvimento de Coaches e 
Líderes de Equipes Empreendedoras

Tomas Sparano Toledo Uniprime Pioneira do Paraná

08 e 09/11 Normas para Cooperativas de Crédito Gilson Balliana Cascavel Uniprime Alliance

08 e 09/11 Formação de Conselheiros Mario Morishita Gurapuava Uniprime do Iguaçu

09/11 Curso de Planejamento Estratégico José Horta Valadares Dourados Uniprime Sul MS

22/11 Palestra de Gestão de Investimento Paulo Afonso Dourados Uniprime Sul MS

    22 e 23/11
Programa High Performance para 

Líderes 
(Mód. IV)

Instrutores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

26/11 Curso de Grafoscopia e 
Documentoscopia Heloisa Rebello Londrina Uniprime Norte do Paraná

27 e 28/11 Curso de Formação de Conselheiros Tomas Sparano
Diretoria Campo Grande Uniprime Centro-Oeste do 

Brasil

29 e 30/11 Programa de Desenvolvimento 
Gerencial (Mód. VIII) Instrutores da PUC Londrina Uniprime Norte do Paraná

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

09/11 Planejamento Estratégico 2020 Uniprime 
Central Londrina Uniprime Central

18, 19 e 20/11 Workshop – Planejamento & Projetos 2020 Londrina Uniprime Central

29/11 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 NOVEMBRO E PARTICIPE!

A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES SOCIAIS

ACONTECEU EM OUTUBRO

Programa de Capacitação Executiva para 
Formação de Conselheiros – Uniprime Alliance

Curso de Formação para Piloto da Reserva 
Bancária SPB

Auditoria – Uniprime Sul MS

Auditoria – Uniprime Oeste Paulista

COINS 2019 – Congresso Internacional
de Secretariado

Campanha Outubro Rosa

Uniprime Pioneira do Paraná

Uniprime Sul MS

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Programa de Desenvolvimento Gerencial 
Uniprime Norte do Paraná

Palestra de Inovação Disruptiva
Uniprime do Iguaçu

RAMO CRÉDITO: Comitê Técnico se reúne na 
Ocepar

Nos dias 25 e 26 de outubro foi realizado na Uniprime Alliance, em 
Cascavel/PR, o 3° módulo do Programa High Performance para Líderes 
com o tema “Comunicação Assertiva”, ministrado pela PUC.

Nos dias 23 e 24 setembro, foi realizado na Frebraban em São Paulo/SP, o 
curso de Formação para Piloto da Reserva Bancária SPB. Representando 
a Uniprime Central, estiveram presentes os analistas de compensação, 
José Marcos Siani e Sandro Marcelo Marchi.

No período de 14 a 18 de outubro foi realizada a auditoria na Uniprime Sul 
MS, pelo auditor João Roberto da Silva.

No período de 14 a 18 de outubro foi realizada a auditoria na Uniprime 
Oeste Paulista, em Presidente Prudente/SP, pelo auditor Jony Tanaca.

A secretária executiva da Uniprime Central, Priscila Fukuda, participou do 
COINS 2019 – Congresso Internacional de Secretariado, que aconteceu 
no período de 17 a 19/10, em São Paulo/SP, com o tema “Das inteligên-
cias múltiplas à inteligência artificial: como utilizar a seu favor e de sua 
carreira”.
Palestras referente ao futuro do trabalho, inteligência artificial e humani-
zada, empreendedorismo e comunicação fizeram parte da programação 
do evento.
O congresso também contou com a presença da ex-secretária de Nelson 
Mandela, Zelda La Grange da África do Sul, que falou da sua trajetória du-
rante os 19 anos que assessorou Mandela.

O 7° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial foi realizado 
nos dias 18 e 19 de outubro, em Londrina/PR. O programa é destinado 
aos colaboradores da Uniprime Norte do Paraná.

No dia 30 de outubro foi realizada na Uniprime do Iguaçu, em 
Guarapuava/PR, a palestra com o tema “Inovação Disruptiva”, 
ministrada por Arthur Igreja, para cooperados e colaboradores.

A regulação a que estão submetidas as cooperativas de crédito foi um 
dos temas discutidos na reunião do Comitê Técnico do Ramo Crédito do 
Paraná, que foi realizada no dia 07 de outubro, na sede do Sistema Oce-
par, em Curitiba. “É de suma importância para o setor manter-se alinhado 
com as diretrizes regulatórias do Banco Central e vemos esta oportuni-
dade fundamental para a aproximação das entidades”, disse o presiden-
te do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, ao abrir a reunião.  “Também 
é importante atualizar os membros do comitê a respeito dos avanços do 
Conselho Consultivo Nacional do Ramo de Crédito (Ceco), e discutir as 
potencialidades e cenários de planejamento das cooperativas de crédito 
do Paraná”, completou o superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti. 
Para falar sobre esses temas, participaram o gerente Técnico do Banco 
Central do Brasil, Rogério Bisi, e o coordenador do Ramo Crédito da OCB, 
Thiago Borba Abrantes. O comitê contou com a presença do gerente de 
projetos da Uniprime Central, Evandro Carlos Gasparetto.

O tema responsabilidade social tem se tornado cada vez mais relevante 
para as organizações. 

Vivemos em uma sociedade de grandes diferenças sociais. As 
oportunidades não são igualitárias e muitos sofrem com a falta de 
recursos que, em grande parte, deveria ser suprida pelo Estado. A 
escassez de estrutura também abre espaço para solidariedade. São 
iniciativas que mudam as perspectivas de vidas: as ações sociais.

Transformar um cenário local, de uma cidade, comunidade ou região 
requer tempo, disponibilidade e empatia. Por isso, as ações sociais 
ganham cada vez mais importância, seja ela, através do esporte, 
educação, saúde ou arte.

Porém, as pessoas não são as únicas impactadas. Cada vez mais, 
as empresas estão aderindo ou criando seus próprios programas, 
ganhando cada vez mais relevância, uma vez que, esse tema exerce 
grandes impactos nos objetivos, estratégias, visão, missão e valores da 
empresa.

Afinal, investir em ação social impacta positivamente a imagem de 
qualquer companhia, gerando benefícios entre os funcionários, 
gestores e a comunidade local.

Para quem tinha alguma dúvida, é hora de reconsiderá-la. Pois, a ciência 
mostra que fazer o bem, literalmente, faz bem para todos nós.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Planejamento estratégico define os rumos 
para 2020

Colaboradores participam de Workshop de 
Análise e Recuperação de Crédito

Startup Uniprime: Inovação e criatividade 
marcam a primeira edição do evento

Inovar: busca constante por melhores 
resultados

Diversidade Dentro do Ambiente de Trabalho

Lanche da tarde em família

Avaliar os resultados, definir novos objetivos e projetar as ações 
- tudo com o radar voltado para a inovação. Essa foi a dinâmica do 
Planejamento Estratégico 2020 da Uniprime Pioneira do Paraná, 
realizada no dia 11 de outubro na sede da cooperativa. 

A Uniprime Pioneira do Paraná promoveu nos dias 17 e 18 de outubro 
o Workshop de Análise e Recuperação de Crédito. Na oportunidade, 
participaram os gerentes das agências, o gerente comercial Jair 
Schommer e os colaboradores da Regional Uniprime da área de crédito 
da cooperativa.
O treinamento foi ministrado pelo instrutor Gilson Marcos Balliana, 
que atuou no Banco Central na parte de supervisão e organização do 
sistema financeiro. O objetivo foi capacitar os profissionais sobre a 
importância da realização de uma criteriosa análise de crédito e, em 
caso de inadimplência, aplicar as estratégias para recuperação de 
créditos atrasados.

Nesta primeira fase, os projetos receberam uma pontuação que 
representa 50% da nota. Agora, eles partem para a segunda etapa que 
será a aceleração dentro da Uniprime. Ao final, serão distribuídos R$ 5 
mil em premiação aos times, além da aplicação do projeto vencedor na 
cooperativa.

Cinco times foram formados por acadêmicos de diferentes cursos - 
engenharias, economia, publicidade, administração, entre outros. 
Cada um contou com a mentoria de um colaborador da Uniprime e 
com um desafio a ser trabalhado: prospecção de clientes, captação de 
ideias, comunicação interna, atendimento prime e pertencimento à 
cooperativa.

Buscar soluções criativas para desafios da cooperativa. Esse foi o 
objetivo do primeiro Startup Uniprime, uma ação promovida pela 
Uniprime Pioneira do Paraná que reuniu, em um fim de semana - 18 
e 19 de outubro - acadêmicos de diferentes cursos das universidades 
de Toledo e região em uma jornada de inovação, criatividade e 
cooperativismo.

Durante todo o dia, conselheiros, diretores e colaboradores se 
dedicaram à ação que contou com a orientação do professor Zaki Akel 
Sobrinho.

O mundo está em constante transformação. O mercado, as pessoas, 
as relações: tudo muda o tempo todo. Não devemos de forma alguma 
ter receio dessas mudanças, pois elas são naturais e precisamos 
enxergá-las como uma boa oportunidade de crescimento e inovação. 
É com esse pensamento que conduzimos a Uniprime, uma cooperativa 
atenta à evolução tecnológica e que busca aprimorar seus produtos 
e serviços para melhor atender seus cooperados.  

A inovação é encarada por nós como meta a ser atingida em um mercado 
cada dia mais competitivo. Pensando nisso, nossas ferramentas 
digitais estão em constante desenvolvimento. Acreditamos que 
mantê-las atualizadas faz parte do nosso propósito que é melhorar 
a vida financeira das pessoas, deixando nosso dia a dia ainda mais 
prático e seguro. 

Dentro desse espírito, nos conveniamos com o INOVABRA, um 
centro de inovação em São Paulo que vai proporcionar aos nossos 
colaboradores uma imersão em novas tecnologias e soluções e que, 
com certeza irão trazer benefícios aos nossos cooperados em um 
futuro bem próximo. Tudo isso, claro, sem perder nossa essência e 
sem descuidar do relacionamento individual com cada um, mesmo 
com o avanço da era digital.  

No dia 11 de outubro, mais uma vez, os colaboradores Uniprime 
puderam apreciar uma refeição preparada pelo Presidente do 
Conselho de Administração da Uniprime, Dr. Alvaro Jabur.

O prato do dia foi sanduíche de pernil e, como todas as outras vezes, 
ele não esteve sozinho nesta missão. As colaboradoras Rosemeire de 
Souza Miranda e Nelma Trindade também colocaram a mão na massa 
e ajudaram no preparo da refeição, que foram amplamente elogiadas 
por todos que participaram do momento.  A confraternização, que já 
virou uma tradição, acontece todos os meses no espaço gourmet da 
sede da Uniprime, em Londrina.

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME OESTE PAULISTA

UNIPRIME ALLIANCE

UNIPRIME DOURADOS

DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

Feirão de Veículos em parceria com a Honda

Intercooperação: Uniprime Oeste Paulista e 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Com o Festival Automotivo e o Prime Day, a 
Uniprime Alliance integra a família Cooperada
e promove grandes negócios!

1º Encontro para Mulheres Uniprime Sul MS em 
Nova Andradina

Palestra Inteligência Financeira 

Show “Os Filhos dos Caras” – Circuito Sescoop/
SP de Cultura

Uniprime Oeste Paulista - Treinamento STI

Apresentação Institucional na Base Aérea de Campo Grande

Reunião - Planejamento Estratégico do 
Conselho de Administração

www.uniprimecentral.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
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Nos dias 17 e 18 de outubro, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil, localizada 
em Campo Grande/MS, realizou o feirão de veículos em parceria com a 
Honda.

No dia 01 de outubro, a Uniprime Oeste Paulista recebeu a visita dos 
diretores executivos da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, Marco Antônio 
Brandão Garcia (Diretor Administrativo) e Marco Fábio Mazzaro (Diretor 
Financeiro).
 A visita teve como objetivo a troca de experiências nas áreas de 
relacionamento, operacional e a apresentação de soluções que 
dinamizam o negócios no dia a dia da cooperativa.
Desta troca de experiência participaram os diretores da Uniprime 
Oeste Paulista, Luís Eduardo Kuhn Minuci (Diretor Administrativo), Luiz 
Antônio Bugalho (Diretor Financeiro) e o Superintendente Executivo 
(Giovani Casarino).

Uma tradição que se repete a cada ano e sempre com maior intensidade: 
o Festival Automotivo Uniprime Alliance e o Prime Day, realizados neste 
início de outubro em Cascavel e Foz do Iguaçu, reuniram público recorde. 
Mais de 1.000 Cooperados e familiares compareceram aos eventos. 

Realizado nas cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, o Prime Day destina-
se à participação da família Cooperada incluiu recreação, lazer, atividades 
educativas e praça de alimentação. Já o pioneiro Festival Automotivo, 
evento que já alcança a sua sexta edição seguida em Cascavel, contou 
com a participação de 17 marcas de automóveis e motos, que ofertaram 
seus últimos lançamentos, a preços e condições especiais. Os veículos 
contaram com linha especial de crédito Uniprime Alliance e ao fim do dia 
de negócios, totalizaram-se 32 veículos vendidos.

No dia 04 de outubro, a Cooperativa de Crédito Uniprime Sul MS de Nova 
Andradina, promoveu o 1º Encontro de Mulheres Uniprime com tema 
“MULHER E SEU PODER”. Trata-se de um projeto que foi elaborado há vári-
os meses, sendo outubro o mês escolhido para sua realização. O evento 
aconteceu na Casa da Sogra – Café e Bistrô em Nova Andradina-MS

Foi uma noite de muitas informações e troca de experiências, dentre os 
assuntos abordados destacou-se a “Saúde da Mulher” com a participação 
das profissionais a Médica Ginecologista Dra. Claudia Pedroso de Moraes, 
a Fisioterapeuta Fernanda Gisele Ferreira e a Psicóloga Rafaela Mattos. 
O tema “Empreendedorismo” contou com as empreendedoras Cassia 
Sãvesso, Eliana Gonçalo e Debora Fabiane Carvalho dos Santos.
Todos os temas foram abordados numa grande roda de bate papo com 
mais de 150 mulheres.

“Pensando muito além dos cuidados com a saúde das mulheres, a Uni-
prime Sul MS tem um objetivo ainda maior! Alinhar cuidados femininos 
para que juntas possamos fortalecer os laços e despertar o desejo do seu 
poder, promovendo sua maior participação no cenário empresarial, polit-
ico e social”, destacou Estela de Oliveira Pucheta, gerente da Cooperativa 
em Nova Andradina.

A Uniprime Sul MS inaugurou sua agência em Nova Andradina em março 
deste ano, entre seus objetivos está participar de forma ativa no cresci-
mento da cidade e região, proporcionando ações de relevância para o mu-
nicípio e oferecendo uma experiência diferenciada no setor financeiro 
para seus cooperados.

No dia 04 de outubro foi realizada a palestra de Inteligência Financeira na 
Uniprime Sul MS, localizada em Dourados/MS. A palestra foi ministrada 
pelo instrutor Paulo Afonso.

Presidente Prudente recebeu o show “Os Filhos dos Caras”, por meio do 
Circuito Sescoop/SP de Cultura, e arrecadou aproximadamente 1.200 
kg de alimentos. Com público de 1.000 pessoas, o evento realizado no 
último dia 25 de outubro, no Tênis Clube, trouxe os cantores Simoninha, 
Léo Maia e Max de Castro. 

Os alimentos, arrecadados por meio da troca de ingressos, serão doados,  
à Casa Tra Noi, que é uma entidade filantrópica que acolhe familiares de 
pessoas doentes internadas em hospitais de Presidente Prudente, as 
quais não têm condições financeiras de se hospedar na cidade. 

A Uniprime Oeste Paulista apoiou a iniciativa do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo (Sescoop/SP), 
juntamente com outras quatro cooperativas de Presidente Prudente/SP. 

O show, que foi elogiado pelo público, dos cantores em performances 
separadas e também reunidos no palco recordaram grandes sucessos 
que marcaram as carreiras de seus pais Wilson Simonal e Tim Maia. 

As cooperativas prudentinas participam do Circuito de Cultura há muito 
tempo. Destaca que os colaboradores formam uma equipe engajada, que 
além de organizar uma ação cultural de qualidade para a população local, 
ainda arrecada itens para doação a entidades beneficentes. 

O Circuito Sescoop/SP de Cultura incentiva a intercooperação e aproxima 
as cooperativas de de seus cooperados e comunidade.

No dia 21 de setembro, parte da equipe da Uniprime Oeste Paulista 
passou por treinamento da ferramenta STI, ministrado pelo Sr. Alexandre 
Albuquerque – Bancari.

Foram apresentados os principais pontos do sistema e suas funções para 
apoio as diversas áreas da cooperativa.

No dia 19 de outubro foi realizada a reunião do Planejamento Estratégico 
do Conselho de Administração, em Campo Grande/MS.

Dia das Crianças na Uniprime Central
Os colaboradores da Uniprime Central têm se unido constantemente 
para o bem comum. 

E dessa vez, em comemoração ao Dia das Crianças, além de propi-
ciar um momento de alegria com bolo, salgados e doces, também 
arrecadamos brinquedos para presentear os alunos do ILES - Insti-
tuto Londrinense de Educação de Surdos.

Colaboradores Uniprime Central

Na foto: Dr. Luiz Antonio Bugalho - Diretor Financeiro da Uniprime Oeste Paulista, Jony Tanaca - Auditor 
Uniprime Central e Dr. Luiz Eduardo Tenório de Siqueira – Presidente da Uniprime Oeste Pauslista.

Zelda La Grange, ex-secretária de Nelson 
Mandela e Priscila Fukuda, secretária 
executica da Uniprime Central


