
O presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, o gerente 
comercial Jair Schommer, a assessora da diretoria Danielle Nacamura 
e a assistente de marketing Cheila Kindlein marcaram presença no 
Encontro Estadual de Inovação do Cooperativismo Paranaense, 
realizado no dia 28 de janeiro, no Campus da Indústria, em Curitiba.
 
O encontro, batizado de “hora 193”, marcou o encerramento da 
primeira fase do Programa de Inovação do Cooperativismo Paranaense 
que, ao longo do ano passado, formou 17 turmas em diversas cidades 
do Paraná. Foi um curso intensivo sobre inovação, com 192 horas de 
aulas e mentorias para mais de 450 colaboradores.

Para celebrar a ”hora 193” foram entregues certificados para as 
cooperativas e os profissionais que participaram da formação. Para 
prestigiar o momento, participaram da entrega dos certificados o 
presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, e o presidente 
do ISAE, Norman de Paula Arruda Filho.

Além disso, o Sescoop/PR em parceria com o ISAE, prepararam uma 
programação de palestras do palhaço e ator Márcio Ballas, que falou 
sobre “Criatividade” aos participantes, e da escritora e consultora em 
marketing digital, Martha Gabriel, que destacou sobre “O Profissional 
do Futuro”.

Houve ainda apresentação dos pitches – propostas e as oportunidades 
trabalhadas pelos alunos durante a capacitação - e uma atividade para 
os presidentes das cooperativas presentes, em que o foco foi o papel 
da liderança na adoção da inovação. 

Os cooperados da Uniprime Pioneira do Paraná aprovaram, por 
unanimidade, no dia 20 de janeiro, a reforma do estatuto social da 
Cooperativa - Artigo 1º, durante a Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE). 

Outro assunto em pauta foi a alteração da denominação da 
Cooperativa para Uniprime Pioneira, que também foi aprovada por 
unanimidade pelos cooperados presentes. “Foi muito importante 
usarmos a denominação associada ao Paraná enquanto estávamos 
atuando somente neste Estado. Porém, em novembro já fomos para 
o Mato Grosso do Sul e agora expandindo para Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul fica ainda mais evidente a necessidade de alteração da 
denominação da Cooperativa. Por isso, procuramos uma conotação 
para facilitar nossa entrada em outras regiões do Brasil, sem deixar 
de lado nossa essência do pioneirismo”, explica o presidente.

A primeira pauta foi a aprovação da ampliação da área de atuação da 
Uniprime Pioneira para os estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. A primeira localidade a receber uma agência da cooperativa 
será a região metropolitana da grande Florianópolis, prevista para 
ser inaugurada em 2020.

A expansão ainda contempla as regiões: Foz do Rio Itajaí, também 
em Santa Catarina, além da serra gaúcha e da grande Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul. O projeto está previsto para ser executado em 
quatro anos.

“É um passo importante que tem todas as condições de levar a nossa 
Cooperativa a outro patamar e alavancar nossos ativos. Nós temos 
sempre em mente que precisamos manter nossa essência e nossa 
qualidade, sem mudar nossa filosofia e o modo de encarar o negócio”, 
pontuou o presidente, Dr. Orley Campagnolo.
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REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

10/02 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

28/02 Reunião – Conselho Fiscal Londrina Uniprime Central

28/02 Reunião – Conselho de Administração Londrina Uniprime Central

28/02 Assembleia Geral Ordinária Londrina Uniprime Central

28/02 Assembleia Geral Extraordinária Londrina Uniprime Central

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

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

BOLETIM FOCUS DIMINUI PROJEÇÃO PARA 
IPCA PELA 5ª VEZ CONSECUTIVA

ACONTECEU EM JANEIRO

Evento - JD Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (JD SPI)

Auditoria - Uniprime Central

Visita - Diebold

Reunião – Conselho de Administração

Reunião – Conselho Fiscal

Auditoria – Uniprime Oeste Paulista

No dia 23 de janeiro, os colaboradores da Uniprime Central, Alexsander 
Pelozo, Bruno Eiji Almenara Okabe, Evandro Carlos Gasparetto e Filipe 
Polina participaram do evento JD Sistema de Pagamentos Instantâneos 
(JD SPI), fornecido pela JD Consultores. 

No período de 20 a 31 de janeiro, a Uniprime Central recebeu o Sr. 
Eduardo Alves da Cruz da Bauer Auditores, para realização da auditoria 
das demonstrações contábeis.

No dia 16 de janeiro, a Uniprime Central recebeu a visita da Diebold. Na 
visita foram abordados os novos projetos.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 24 de janeiro, em Curitiba/PR.

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 27 
de janeiro via videoconferência.

No período de 20 a 24 de janeiro foi realizada a auditoria na Uniprime 
Oeste Paulista, em Presidente Prudente/SP, pelo auditor João Roberto 
da Silva.

A projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
para 2020, realizada por especialistas das 100 principais instituições 
financeiras do mercado brasileiro, consultados pelo Banco Central, para 
a realização do Boletim Focus, caiu pela quinta semana seguida. Desta 
vez foi de 3,47% para 3,40%.
Dessa forma, a inflação permanece abaixo da meta fixada pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano, de 4%. A meta 
tem uma tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo ir de 2,5% até 
5,5%. Para 2021, os economistas ouvidos pela instituição monetária 
central preveem um aumento dos preços na ordem de 3,75%. O IPCA 
é o indicador oficial da inflação no Brasil, e é divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mensalmente. Há ainda o 
IPCA-15, a prévia mensal do indicador. 

PIB

Além disso, o Banco Central (BC) diminuiu a previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) para 2,30%, voltando para a mesma prévia 
de quatro semanas atrás. Para 2021, a previsão continua em 2,50%. 
Os economistas mantiveram a previsão para o câmbio ao final de 2020. 
Segundo eles, no final deste ano, a cotação do real frente ao dólar será 
de R$ 4,10.

Selic

A nova previsão da taxa básica de juros do País (Selic) permaneceu no 
mesmo patamar da semana passada para 2020, de 4,25%. Há quatro 
semanas, no entanto, as previsões dos economistas no Boletim Focus 
para a taxa Selic de 2020 era um pouco maior, de 4,50%. Sobre a Selic 
para o fim de 2021, o BC diminuiu a previsão para 6%.

O Boletim Focus é elaborado semanalmente pelo Banco Central na base 
das previsões dos analistas de mais de 100 instituições financeiras. 

2020

•PIB: a projeção de crescimento da economia caiu para 2,30%.
•IPCA: o mercado reduziu a projeção para 3,40%. A meta central para 
2020 será de 4%, com intervalo de tolerância entre 2,5% e 5,5%.
•Taxa Selic: a previsão se manteve em 4,25%.
• Dólar: os investidores mantiveram a previsão em R$4,10.
• Balança Comercial: a expectativa para o superávit aumentou para 
US$37,31.
• Investimento estrangeiro direto: os economistas indicaram 
novamente US$80 bilhões.
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A Uniprime Alliance reuniu colaboradores e diretores, neste 18 de 
janeiro, para alinhar objetivos e estratégias para 2020.

A programação incluiu palestra com o renomado consultor Arthur 
Igreja, que abordou o tema “O papel das pessoas no mundo em rápida 
transformação”. O evento também marcou a revelação da agência 
destaque de 2019, título conquistado pela agência de Francisco Beltrão.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27 de janeiro, a 
diretoria executiva da Uniprime Alliance, apresentou aos Cooperados 
presentes a alteração estatutária com abertura do quadro para 
Livre Admissão. A alteração foi aprovada por unanimidade. “Nosso 

posicionamento de mercado não se altera, continuaremos sendo 
uma Cooperativa essencialmente de Saúde, com a possibilidade 
de atendimento de outros profissionais de alta renda, empresa e atuais 
estudantes da área da saúde”, resume o Diretor Executivo, Dr. Hirofumi Uyeda. 

Uniprime reconhece que uma empresa é feita das pessoas que nela 
trabalham e, por isso, não mede esforços para mostrar a cada colaborador 
o quanto ele é importante para o bom funcionamento do todo. 

Dentro deste cenário, pelo segundo ano consecutivo a cooperativa 
organizou o Prêmio Destaque, um concurso que visa reconhecer as 
iniciativas de colaboradores e equipes que inovaram em algum produto 
ou processo interno da Uniprime. “Cada área pode inscrever seus projetos, 
que foram pré-classificados de acordo com uma série de critérios 
avaliativos”, explica Ângela Beatriz Briganó, Analista de RH da Uniprime. 

Os trabalhos mais votados foram reconhecidos durante a festa de final de 
ano da cooperativa. “No total 23 trabalhos foram inscritos e os vencedores 
de cada tema ganharam um prêmio em dinheiro no valor de 2 mil reais 
para ser dividido entre os autores dos projetos”, celebra a Analista.

Conheça os trabalhos e autores premiados:

Implantação CCE
• Ana Paula Camotti Roseghini – Plataforma Noroeste PR
• Gustavo Gomes de Almeida – Suporte MKT
• José Adilson de Morais – Plataforma Noroeste PR
• Marcio Valerio Filho –  Suporte Jurídico
• Ricardo Alves de Mello – Ag. Londrina
• Vinicius Pesaroglo – Suporte Crédito

Projeto Livelo
• Daniel Alves Gonzalez – Suporte TI
• Evandro César Zampieri Teixeira – Suporte TI
• Fabiana Cimitan – Suporte Projetos
• Larissa Zamarian Ducci Lucchese – Suporte Projetos
• Marco Antonio Gaspar – Suporte TI
• Paulo Eduardo Thomson de Lacerda – Suporte RH / Projetos
• Robson Rey Lopes – Suporte TI

Portal RH Uniprime
• Ângela Beatriz Briganó – Suporte RH
• Cleldenisa de Godoy Rodrigues Tonon – Suporte RH
• Jefferson Segantini Sandrine – Suporte RH
• Lais Sthefani da Cruz Almeida – Suporte RH
• Paulo Eduardo Thomson de Lacerda – Suporte RH / Projetos

Parabéns a todos!

Conectada com o futuro e comprometida em trazer aos cooperados as 
inovações referentes ao universo digital, colaboradores da Uniprime 
marcaram presença no Innovation Forum Mastercard 2019, realizado 
nos dias 3 e 4 de dezembro, em Miami (EUA). Com uma agenda interativa, 
Paulo Thomson de Lacerda, Larissa Zamarian Ducci, Mateus Bittencourt 
da Silva, Fabiana Cimitan e Leonardo Mançan Galbero, responsáveis 
pela implantação, gestão e desenvolvimento dos Cartões Uniprime 
Mastercard, puderam vivenciar o futuro dos meios de pagamentos, 
experimentando protótipos, como também conhecer novas tecnologias 
em desenvolvimento pela bandeira. 
 
De acordo com Larissa, Analista de Negócios da Uniprime, participar 
do fórum foi importante para gerar insights sobre como acelerar e 
obter sucesso no ambiente digital, em constante mudança. “Além do 
networking, que para mim é um dos pontos fortíssimos, pois a troca 
se dá com pessoas e instituições de toda a América Latina, o conteúdo 
superou as expectativas. O tema central foi Inteligência Artificial e a 
primeira apresentação foi da Robô Sophia, com uma demonstração 
de expressões faciais e de interação com o público que realmente 
surpreenderam”, conclui Ducci.

Para a cooperativa, entender como as novas tecnologias podem impactar 
a vida financeira de seus cooperados é fundamental. Leonardo relata 
que a experiência foi incrível. “O evento reuniu inovação, tendências, 
tecnologia e networking. Fizeram jus ao tema “The Age of Acceleration” 

(A Era da Aceleração), trazendo às palestras um robô humanoide, 
provando que o futuro está chegando e bem rápido. Mais uma vez, a 
Mastercard nos surpreendeu com este grandioso evento”, explica o 
Analista de Meios de Pagamento da Uniprime. 

Paulo ainda complementa “Recebemos o convite da própria Mastercard 
com todas as despesas pagas pela bandeira. Além de gratificante, 
o contato próximo com um parceiro desta dimensão dá acesso à 
informações e conhecimentos com pesquisadores e profissionais do 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard, Google e entre 
outros, sem contar que a Uniprime é vista pela Mastercard como uma 
boutique de Cartões Black, entregando valor aos nossos cooperados”, 
relata o Gerente de Projetos da Uniprime. 

Rodrigo Martimiano da Rocha, Gerente de Agência de Cornélio Procópio 
(PR), conquista a Certificação CFP®

Melhorar a vida financeira das pessoas é o propósito da Uniprime e, 
por isso, a cooperativa reconhece a importância de formar um time de 
especialistas para atender seus cooperados. Mês passado, a instituição 
comemorou o título de Planejador Financeiro CFP® do colaborador 
Rodrigo Martimiano da Rocha, Gerente de Agência de Cornélio Procópio 
- PR, profissional com 20 anos de experiência no mercado financeiro. 

A Certificação CFP® é a mais desejada e respeitada certificação global 
para aqueles que demonstram comprometimento com a prática 
competente e ética de planejamento financeiro. “Para conquistar o título 
é preciso realizar uma prova composta por 140 questões e responder 
corretamente pelo menos 70%. Também é necessário aderir ao Código 
de Ética da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, que é 
quem controla a atuação do planejador no mercado financeiro e garante 
a conduta correta e qualificada que a certificação exige”, detalha o 
Gerente. 

Atualmente, há pouco mais de 3 mil profissionais certificados no Brasil 
e o título requer meses de dedicação, determinação e disciplina. “Foram 

aproximadamente 360 horas de estudos. Agradeço a Uniprime por essa 
conquista e por ter me incentivado a buscá-la”, conclui.

“Parabenizamos o Rodrigo pela dedicação e empenho e ressaltamos que 
os cooperados Uniprime contam com especialistas de investimentos 
preparados para atendê-los e prestar a melhor consultoria financeira”, 
afirma Dr. Carlos Mascarenhas, Diretor Executivo da Uniprime. 

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

CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

15/02 Curso em Análise de Crédito Gilson Balliana Ponta Grossa Uniprime Campos Gerais


