
As novas tecnologias e as transformações digitais deram um novo 
sentido aos serviços prestados pelas instituições financeiras. Para 
a Uniprime, estar alinhada às tendências e aos desejos de seus 
cooperados possibilitou um movimento muito positivo em busca da 
inovação.

A cooperativa, agora, faz parte do INOVABRA, um espaço de 
coinovação do Bradesco, em que empresas, startups, investidores 
e mentores trabalham de forma colaborativa para inovar e gerar 
novos negócios. “O INOVABRA é um prédio de 10 andares localizado 
em região   estratégica em São Paulo, com uma infraestrutura e um 
dinamismo projetados para que as empresas associadas possam 
desenvolver o potencial de suas ideias”, explica Dr. Alvaro Jabur, 
Presidente do Conselho de Administração da Uniprime.

Ao lado de grandes marcas, como a Petrobrás, Cielo, Carrefour e 
mais de 200 startups cuidadosamente selecionadas pela curadoria 
do INOVABRA, o objetivo da Uniprime é proporcionar conexões 
entre tecnologias, empresas e pessoas que possam contribuir com 
o crescimento da cooperativa. “A possibilidade de agregar soluções 
inovadoras aos serviços já prestados por nós, somado à experiência 
que nossos colaboradores têm adquirido com um ambiente que respira 
inovação, abrem uma série de oportunidades importantes para nossa 
cooperativa”, comenta o Presidente. “Estar lá é melhorar nosso nível 
de informação e nos manter conectados com as tendências. O futuro 
já chegou”, enfatiza Dr. Jabur.

A Uniprime tem a Mastercard como bandeira oficial dos cartões 
emitidos pela cooperativa, uma parceria que coloca à disposição dos 
cooperados toda rede de benefícios exclusivos da marca e, é claro, 
acesso às promoções incríveis organizadas pela bandeira. 

E a campanha vigente é especialmente para os apaixonados por 
futebol: a cada R$ 250,00 em compras no cartão de crédito, o 
usuário ganha uma chance para participar do sorteio de uma viagem 
com acompanhante para assistir à semifinal da Champions League 
2019/20, na Europa. Além dos ingressos para o jogo, o prêmio inclui 
passagem aérea, hospedagem, alimentação, translado e ainda um city 
tour pela cidade.

Para os cooperados Uniprime, estão aptos a participarem os titulares 
de cartões Black, Platinum e Gold, que realizarem compras na função 
crédito durante o período da promoção, que vai de 01/11/19 à 
31/01/20. 

Para conferir o regulamento, acesse o site www.uniprimebr.com.br/
vcnasemifinal.
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REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

07/12 Reunião - Conselho Fiscal Londrina Uniprime Central

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

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

AGENDA DE REUNIÕES 
PARA O MÊS DE DEZEMBRO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - UNIPRIME CENTRAL

ACONTECEU EM NOVEMBRO

Curso de Normas para Cooperativas de Crédito
Uniprime Alliance

Curso de Planejamento Estratégico
Uniprime Sul MS

Palestra de Gestão de Investimentos
Uniprime Sul MS

Curso de Formação de Conselheiros
Uniprime Centro-Oeste do Brasil

Programa de Desenvolvimento Gerencial  
Uniprime Norte do Paraná

Auditoria - Uniprime Norte do Paraná

Reunião – Conselho de Administração

UMA NOITE PRIME

Workshop - Planejamento & Projetos 2020

Curso de Captação de Investimentos
Uniprime do Iguaçu

Auditoria – Uniprime Alliance

Curso de Grafoscopia
Uniprime Norte do Paraná

Programa High Performance para Líderes 
Uniprime Alliance

Academia de Times
Uniprime Pioneira do Paraná

Curso de Formação de Conselheiros
Uniprime do Iguaçu

Entre os dias 08 e 09 de novembro, foi realizado o curso de Normas para 
Cooperativas de Crédito na Uniprime Alliance, em Cascavel/PR, ministrado 
pelo instrutor Gilson Balliana.

No dia 09 de novembro, foi realizado o curso de Planejamento Estratégico 
na Uniprime Sul MS, em Dourados/MS, ministrado pelo instrutor José 
Horta Valadares.

A palestra de Gestão de Investimentos, ministrada pelo instrutor 
Paulo Afonso, foi realizada no dia 29 de novembro, em Dourados/MS, 
destinada a cooperados e colaboradores.

Foi realizado nos dias 27 e 28 de novembro, o curso de Formação de 
Conselheiros na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, em Campo Grande/MS, 
ministrado pelo instrutor Tomas Sparano.

O 8° módulo do Programa de Desenvolvimento Gerencial foi realizado 
nos dias 29 e 30 de novembro, em Londrina/PR. O programa é destinado 
aos colaboradores da Uniprime Norte do Paraná.

No período de 25 a 29 de novembro foi realizada a auditoria na Uniprime 
Norte do Paraná em Londrina/PR, pelos auditores João Roberto da Silva e 
Jony Tanaca.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi realizada 
no dia 29 de novembro em Curitiba/PR.

No dia 15 de novembro (sexta-feira), aconteceu o jantar “Uma Noite Prime”, reunindo a diretoria da Uniprime Central, colaboradores 
e familiares. O evento foi realizado em Londrina/PR no Buffet Planalto.  Segundo a Diretoria Executiva, foi um excelente momento de 
descontração, pois, toda a solidez e crescimento da Cooperativa se deve também ao empenho de todos os colaboradores da Central, 
que diariamente se dedicam e dão o seu melhor em prol do Sistema Uniprime.

Entre os dias 18 a 20 de novembro foi realizado em Londrina/PR, o 
Workshop - Planejamento e Projetos 2020 do Sistema Uniprime, que 
contou com a participação do Grupo Administrativo, Grupo Comercial, 
Comitê Operacional e Tesoureiros. Foram abordados os temas LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados), auditoria e os projetos do Sistema.

Nos dia 30 de novembro, foi realizado o curso de Captação de 
Investimentos nas cidades de Pato Branco/PR, ministrado pelo 
instrutor Marcio Araujo.

No período de 04 a 08 de novembro foi realizada a auditoria na Uniprime 
Alliance, em Cascavel/PR, pelos auditores João Roberto da Silva e Jony 
Tanaca.

No dia 26 de novembro, foi realizado o curso de Grafoscopia na Uniprime 
Norte do Paraná, em Londrina/PR, ministrada pela instrutora Heloisa 
Rebello.

Nos dias 22 e 23 de novembro foi realizado na Uniprime Alliance, em 
Cascavel/PR, o 4° módulo do Programa High Performance para Líderes 
com o tema “Liderança Executiva”, ministrado pela PUC.

Nos dias 08, 09, 22 e 23 de novembro, foi realizado os módulos I, II, III e 
IV do Programa de Academia de Times – Curso para o Desenvolvimento 
de Coaches e Líderes de Equipes Empreendedoras para os colaborado-
res da Uniprime Pioneira do Paraná, na cidade de Toledo/PR. O instrutor 
responsável foi Tomas Sparano.

O curso de Formação de Conselheiros aconteceu nos dias 08 e 09 de 
novembro na Uniprime do Iguaçu em Pato Branco/PR, ministrado pelo 
instrutor Mario Morishita.

No dia 09 de novembro, foi realizado o Planejamento Estratégico 2020 da Uniprime Central, com o tema “Inovação em Cooperativismo”.

A programação foi conduzida pelo consultor Edgar de Souza Mendes e, também, pelo superintendente da Uniprime Central, Julio Cesar Pires Furtuoso. 
Edgar explanou sobre o mercado financeiro atual, os desafios e metas financeiras do Sistema Uniprime, bem como, suas diretrizes estratégicas.

Os colaboradores da Uniprime Central apresentaram suas metas projetadas e realizadas, avaliaram os resultados preliminares deste ano e também 
traçaram objetivos e metas para 2020.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Uniprime Pioneira do Paraná inaugura primeira agência fora do Estado

Inauguração e celebração

Bem-estar e bons negócios

Startup Uniprime premia projetos inovadores

Inovação e pioneirismo 

Dinâmica startup

Uniprime agora é parte do INOVABRA Você na Champions League 2019/20!

Fronteira não é sinônimo de limitação, especialmente para a Uniprime 
Pioneira do Paraná que avançou sua área de atuação para o Estado do 
Mato Grosso do Sul ao inaugurar, no dia 22 de novembro, a agência 
na cidade de Mundo Novo. A aposta no potencial daquela terra e de 
seu povo encorajou a realização desse projeto, idealizado há anos e 
concretizado em uma sala de 145 m² metros quadrados, localizado 
em uma das principais avenidas da cidade sul matogrossense. Uma 
estrutura digna da receptividade e acolhimento da comunidade local. 
“Apostamos no sucesso deste empreendimento e esse grande passo, 
fora do Estado do Paraná, nos serve também como estímulo para 
continuarmos com o nosso processo de expansão”, declara o presidente 
da Uniprime Pioneira do Paraná, Dr. Orley Campagnolo. Cooperada da 
Uniprime há muitos anos, porém, sendo atendida na cidade vizinha de 
Guaíra, Rosimeire Garboza aguardava com ansiedade a instalação da 

agência em Mundo Novo. “A Uniprime sempre foi minha cooperativa e 
agora, estando aqui, na minha casa, é sinônimo de muita felicidade”, 
enaltece. O conselheiro e coordenador da agência de Guaíra, Dr. Paulo 
César de Miranda relata que há mais de dez anos cooperados de 
Mundo Novo eram atendidos em Guaíra, localizada há 24 quilômetros 
de distância. “Abrimos a agência nova já com um número substancial 
de cooperados e com a projeção de fazer dela uma grande unidade”, 
anseia. 

Para o diretor superintendente da Uniprime Pioneira do Paraná e 
também diretor financeiro da Uniprime Central Interestadual. Dr. 
Hiroshi Nishitani, a conquista de um novo território é carregada de 
grandes expectativas de seu crescimento. “É como aguardar a chegada 
de um filho, com grandes projeções e anseios de seu desenvolvimento”.

A chegada da 10ª agência da singular Pioneira do Paraná foi marcada 
por uma cerimônia festiva, que contou com a presença de autoridades 
locais, da Uniprime Centro Oeste do Brasil, com sede em Campo Grande, 
cooperados e colaboradores. “É um empreendimento que vem para 

crescer junto da nossa cidade. Com esse investimento, temos a certeza 
que estamos no caminho certo”, destacou o prefeito de Mundo Novo, 
Valdomiro Sobrinho. 

A unidade de Mundo Novo busca proporcionar bem-estar e satisfazer os 
cooperados, tanto na estrutura física quanto no atendimento. O espaço 
possui quase 145 m² e está localizado em área estratégica da cidade, 
bem no centro, próxima a estabelecimentos comerciais importantes. 
Deste modo, o cooperado pode aproveitar sua ida à agência para 
resolver outros compromissos em seguida, como ir ao supermercado, 
igreja, farmácia, restaurante, Correios ou lojas em geral. Além disso, 
a Prefeitura Municipal executou mais um estacionamento perto da 
Uniprime para aumentar o número de vagas disponíveis para veículos 
e, assim, garantir maior comodidade aos usuários. 
 
Quanto ao ambiente interno, a agência de Mundo Novo foi projetada de 
forma a garantir conforto, segurança e privacidade aos cooperados e 
colaboradores, priorizando a boa iluminação e o melhor aproveitamento 
do espaço disponível. Ela conta com ambientes agradáveis para a espera, 
com mesas, cadeiras e sofá, onde os cooperados possam se sentir à 
vontade para tomar um café, assistir televisão, fazer uma leitura e/ou 
usar a internet wi-fi enquanto aguardam para ser atendidos. Ainda, a 

unidade possui dois guichês de caixas a fim de agilizar o atendimento, 
isolados por vidros para maior privacidade.

Com relação aos atendimentos de negócios, o espaço dispõem das 
práticas mesas redondas com divisórias em vidro (características das 
agências de layout novo), que aproximam cooperado do colaborador 
e facilitam a conversa. E, caso se deseje um atendimento privativo ou 
realizar uma reunião de negócios, há também uma sala de reuniões 
equipada com televisor para apresentações multimídia. 

Ademais, o grande diferencial é o local para o café que, aliado ao espaço 
amplo da agência, chama a atenção logo na entrada: ele contém um 
painel de televisão com bancadas em uma agradável combinação de 
cores e detalhes em mdf, iluminação em LED e floreiras com plantas 
naturais. Aliás, na agência foram colocados diversos vasos de plantas 
em locais estratégicos, nas áreas internas e externas, para embelezar, 
colorir e ajudar a purificar o ar dos ambientes. 

InovaPrime. Termo formado pelas palavras Inovação e Uniprime. 
Nome do projeto vencedor da primeira edição do Startup Uniprime, 
uma ação apresentada a jovens acadêmicos para promover a busca 
por soluções a desafios da cooperativa. Foram 40 dias de uma jornada 
de inovação, criatividade e cooperativismo percorridos por cinco times 
que mergulharam no universo cooperativista e acrescentaram sua 
energia e ideias disruptivas em prol desse movimento.

O time vencedor apresentou uma plataforma/site para captar e 
sistematizar as ideias e soluções apresentadas por cooperados e 
colaboradores. Formado por acadêmicos de diferentes cursos, o 
grupo surpreendeu os jurados que analisaram o projeto considerando 

cinco critérios: criatividade, aplicabilidade, sinergia, desempenho no 
método e apresentação. “São novas perspectivas vindas de cabeças 
fervilhantes de ideias e ecléticas que contribuíram significativamente 
para a nossa cooperativa”, avaliou o presidente da Uniprime Pioneira 
do Paraná, Dr. Orley Campagnolo sobre todo o processo.

Para o grupo vencedor, o desafio foi uma oportunidade de aplicar 
todo o conhecimento adquirido na universidade. “O que aprendemos 
lá podemos aplicar em ações para a sociedade. Faz parte do nosso 
compromisso enquanto acadêmicos”, define um dos integrantes do 
grupo, Thiago Carlos Campos.

Dividido em três fases, a primeira realizada nos dias 18 e 19 de 
outubro, a segunda em 08 e 09 de novembro e a terceira nos dias 22 e 
23 de novembro, o Startup Uniprime distribuiu R$ 5 mil em premiação 
aos três melhores times, além da aplicação do projeto vencedor na 
cooperativa. 

O projeto inédito dentro do Sistema Uniprime, é uma extensão do 

Programa de Inovação do Cooperativismo Paranaense, que encerrou 
recentemente e contou com a participação de colaboradores da 
cooperativa. A proposta uniu a motivação em aplicar metodologias 
e conceitos que fazem parte da rotina das startups com a busca por 
soluções à desafios vivenciados na instituição. “É uma dinâmica nova 
para uma cooperativa que sempre buscou ser um diferencial”, declarou 
o presidente Dr. Orley Campagnolo. 

A metodologia utilizada na ação contou com um mix de técnicas de 
startups e construção de equipes, sob a orientação do professor 
Tomás Sparano Martins. “Com base no modelo MVP (projeto/processo 
minimamente viável) buscamos resultados práticos e criativos para os 
desafios propostos pela cooperativa”, explicou. 

Assim, 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. 

Na primeira etapa, eles cumpriram com um roteiro que iniciou com a 
formação e interação dos membros dos times, definição do desafio, 
brainstorm, avaliação crítica das ideias, busca por outras fontes de 
inspiração, validação das ideias, prototipagem e apresentação em 
forma de pitch. 

Ao fim da jornada, os participantes foram avaliados pela banca e os 
três primeiros colocados acumularam pontuação para a grande final, 
realizada em novembro. Nela, eles apresentaram o projeto prototipado 
e melhor estruturado. Todos tiveram a oportunidade de participar do 
pitch e foram novamente avaliados. 
A classificação final ficou:

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME SUL MS

UNIPRIME DO IGUAÇU

Visita de Intercooperação Palestra sobre Prevenção de Câncer

Cooperativa de crédito Uniprime Sul MS 
comemora 27 anos

Uniprime do Iguaçu inaugura nova agência em 
São Miguel do Oeste

Uniprime do Iguaçu completa 20 anos em 
Guarapuava e promove palestra beneficente

Uniprime do Iguaçu realiza planejamento 
estratégico

www.uniprimecentral.com.br

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

Foi realizado dia 07 de novembro a visita de intercooperação na agência 
da Uniprime Norte do Paraná em Campinas pela Gerente da Plataforma 
Jurídica Marianna Falanca e o Diretor Financeiro Sr. Marco Mazzaro.

No dia 22 de novembro foi realizada em Campo Grande - MS a Palestra 
sobre prevenção de câncer de próstata.

A Cooperativa de Crédito Uniprime Sul MS foi constituída em 27 de 
novembro de 1992 na cidade de Dourados por 33 sócios fundadores.
A Uniprime Sul MS tem sua abrangência em 32 municípios em nosso 
Estado, com sua agência sede em Dourados e uma nova agência 
inaugurada em março deste ano em Nova Andradina.

Seus cooperados dispõem de benefícios desde a isenção e redução de 
diversas taxas, participações nas sobras e linhas especiais de crédito e 
aplicações, tanto para pessoa física quanto jurídica. 

Nas plataformas digitais, a cooperativa oferece toda tecnologia para 
facilitar o dia a dia de seus cooperados, de forma intuitiva diversas 
operações podem ser realizadas pelos aplicativos disponibilizados com 
toda segurança.

A Uniprime Sul MS investe constantemente em soluções digitais, mas 
tem como premissa a relação humana.

“São 27 anos de uma história construída através do trabalho, dedicação 
e cooperação de pessoas, valores que fizeram da Uniprime Sul MS uma 
instituição financeira diferenciada, sólida, rentável, com crescimento 
sustentável e que preserva os princípios cooperativistas”, conclui 
Marilda Alves Pinto, diretora presidente da Uniprime Sul MS.

Conheça mais sobre a Uniprime Sul MS pelo www.uniprimesulms.com.
br ou em Dourados pelo (67) 3422-0884 e em Nova Andradina pelo 
(67) 3441-1104.

A Uniprime do Iguaçu inaugurou, na noite de quinta-feira (21/11), 
a unidade de São Miguel do Oeste. Com foco no atendimento de 
excelência, a singular chega ao município com uma ampla gama de 
serviços personalizados.  Na cerimônia de inauguração, convidados e 
cooperados prestigiaram o descerramento da placa e participaram de 
um coquetel oferecido pela presidência.

Em comemoração aos seus 20 anos em Guarapuava- PR, no dia 30/10, 
a Uniprime do Iguaçu promoveu uma palestra beneficente com Arthur 
Igreja, o evento integrou a programação da 6ª Semana de Integração, 
Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) da Unicentro e teve como tema: “O 
Profissional do Futuro”. Os alimentos arrecadados com a palestra foram 
doados ao Instituto de Ação Social Renascer, que trabalha em prol de 
crianças e adolescentes sob risco social e pessoal, bem como famílias 
em vulnerabilidade.

Realizado na sede administrativa, em Pato Branco – PR, no dia 23/11, o 
planejamento estratégico definiu as metas e objetivos da singular para 
o ano de 2020.

(Da esquerda para a direita: Dr. César Augusto Macedo de Souza – Presidente do Conselho de 
Administração, Dr. Carlos Volpato – Diretor Administrativo).

Módulo I e II

João Roberto (Auditor da Uniprime Central), Jony Tanaca (Auditor da Uniprime Central), Dra. 
Maryam Olympia Yasbick Spricido (Presidente do Conselho de Administração da Uniprime Alliance), 
Dr. Hirofumi Uyeda (Diretor Executivo da Uniprime Alliance) e Dr. Carlos Puppi Busetti Mori (Diretor 
Administrativo da Uniprime Central e Conselheiro Administrativo da Uniprime Alliance).

João Roberto (Auditor da Uniprime Central), Sr. Antonio Hernandes (Diretor Gerente da Uniprime 
Norte do Paraná) e Jony Tanaca (Auditor da Uniprime Central).

Módulo III

Módulo IV

C LASSIFICAÇÃO FINAL
Colocação Desafio Projeto Premiação Equipe

1º LUGAR Funil de ideias InovaPrime R$ 3 mil Thiago Carlos Campos Ferreira Santos, Lara Letícia de 
Morais, Thiago de Oliveira, Matheus Belchior

2º LUGAR Prospectando clientes Eixo R$ 1,5 mil Alessandra Costa, Bernardo Soares Bidarra e Caio Murilo 
Teodoro Carneiro

3º LUGAR Comunicação interna Unichat R$ 500 Alexandre Leite, Rony Willian e Bruno Raffi

http://www.uniprimebr.com.br/vcnasemifinal.
http://www.uniprimebr.com.br/vcnasemifinal.

