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REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

03 e 04/03 Kickoff – Novo Caixa & ThreeView Londrina Sistema Uniprime

19/03 Reunião – Comitê Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

27/03 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Sistema Uniprime

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

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

ACONTECEU EM FEVEREIRO

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

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

CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

21/03 Palestra - Pra Valer Mauricio Louzada Toledo Uniprime Pioneira do Paraná

26/03 Curso - Análise de Crédito Gilson Balliana Londrina Uniprime Norte do Paraná

28/03 Curso - Atendimento ao Cliente/
Cooperado Gilson Balliana Ponta Grossa Uniprime Campos Gerais

No dia 28 de fevereiro de 2020 foi realizada a AGO – Assembleia Geral Ordinária na Sede da Uniprime Central, em Londrina, e também a AGE – 
Assembleia Geral Extraordinária. Na ocasião, foi apresentada a prestação de contas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, entre outros assuntos. Estiveram presentes os diretores, conselheiros de administração e fiscal.

Capacitação em Análise de Crédito
Uniprime Campos Gerais
No dia 15 de fevereiro, foi realizada a Capacitação em Análise de Crédito, 
na Uniprime Campos Gerais, em Ponta Grossa/PR. O curso foi ministrado 
pelo instrutor Gilson Balliana.

Auditoria – Uniprime do Iguaçu
No período de 03 a 07 de fevereiro, foi realizada a auditoria na Uniprime do 
Iguaçu, em Pato Branco/PR, pelo auditor João Roberto.

Rodrigo Zatta (Gerente Regional - Uniprime do Iguaçu), João Roberto (Auditor - Uniprime Central) e Elizamara Gonçalves 
(Analista Administrativo – Uniprime do Iguaçu)

Colaboradores da Uniprime do Iguaçu

Auditoria - Uniprime Pioneira do Paraná 
A auditoria na Uniprime Pioneira do Paraná, em Toledo/PR, foi realizada 
pelo auditor João Roberto, no período de 17 a 21 de fevereiro.

Colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná

Auditoria – Uniprime Norte do Paraná
(PAC Jacarezinho)
A auditoria na Uniprime Norte do Paraná – PAC Jacarezinho, foi realizada 
pelo auditor Jony Tanaca, no dia 03 de fevereiro.

Colaboradores do PAC Jacarezinho

Auditoria – Uniprime Norte do Paraná
(PAC Bauru)
Nos dias 05 e 06 de fevereiro foi realizada a auditoria na Uniprime Norte 
do Paraná – PAC Bauru, pelo auditor Jony Tanaca. 

Colaboradores do PAC Bauru

Auditoria Integrada
Uniprime Pioneira do Paraná
Entre os dias 10 a 14 de fevereiro foi realizada na Uniprime Pioneira 
do Paraná em Toledo, a Auditoria Integrada para revisão dos controles 
internos.

Workshop Digital - ATM & Conta Corrente
Nos dias 17 e 18 de fevereiro foi realizado na Uniprime Pioneira do Paraná 
em Toledo, o Workshop Digital - ATM & Conta Corrente. O evento contou 
com a participação de gerentes e colaboradores do Sistema Uniprime. 
Na ocasião, também foi realizada a reunião do Comitê Operacional.

Reunião – Conselho de Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 28 de fevereiro, em Londrina/PR.

Reunião – Conselho Fiscal
No dia 28 de fevereiro foi realizada em Londrina/PR, a Reunião do 
Conselho Fiscal da Uniprime Central.

Reunião - Diretoria Ocepar
A primeira reunião ordinária de 2020 e a 10ª da gestão 2019/2023 
da diretoria Ocepar aconteceu no dia 06 de fevereiro na Casa Paraná 
Cooperativo, com o objetivo de também prestigiar o Show Rural 
Coopavel. Entre os participantes esteve presente o presidente da 
Uniprime Central, que também é membro da diretoria Ocepar, Dr. Alvaro 
Jabur.

No dia 05 de fevereiro aconteceu a primeira reunião de 2020 do Conselho de Administração do FGCoop – Fundo Garantidor do Cooperativismo de 
Crédito. O presidente da Uniprime Central – Dr. Alvaro Jabur, que também é conselheiro administrativo do FGCoop esteve presente em Brasília para 
participar da reunião, que contou com a participação do Banco Central do Brasil. Na ocasião, os conselheiros do FGCoop também visitaram a sede do 
Bancoob e do Sicoob Confederação, em Brasília.

Reunião - Conselho de Administração FGCoop

João Carlos Spenthof (Presidente da Central Sicredi Centro Norte), José Maria de Azevedo (Presidente da Unicred), Adriano 
Ricci (novo Diretor Executivo do FGCoop), Celso Ramos Régis (Presidente da OCB), Dr. Alvaro Jabur (Presidente da Uniprime 
Central) e Cledir Magri (Presidente da Cresol).

Apresentação - Banco Central do Brasil
Visita - Sede do Bancoob e do Sicoob Confederação

Cooperar para Crescer
O presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, concedeu 
recentemente uma entrevista exclusiva à Revista Portal Saúde, de 
Cascavel, e falou sobre a vida pessoal, carreira médica e a trajetória 
na Uniprime Pioneira, na qual está há 15 anos na presidência. 

Leia aqui a reportagem na íntegra

Gerente Comercial participa de reunião no 
Bancoob

O gerente comercial Jair Schommer esteve em Brasília no dia 10 de 
fevereiro, para participar de uma reunião estratégica no Bancoob de 
alinhamento das metas dos cartões e das maquininhas Sipag. Além disso, 
foi realizado o fechamento das ações do ano de 2019 e apresentadas as 
perspectivas para 2020.

Inauguração - Nova agência em Sorriso/MT Motiva 2020
No dia 14 de fevereiro foi realizada a inauguração da nova agência 
da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, na cidade de Sorriso/MT. Esteve 
presente no evento os diretores, colaboradores e cooperados.

No dia 08 de fevereiro foi realizada na Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil na cidade de Campo Grande/MS, a 1ª Reunião Motiva 2020 com 
premiação para os colaboradores que se destacaram em 2019 e também 
a apresentação das metas para 2020.

UNIPRIME DO IGUAÇU

“Estava trabalhando quando recebi a notícia. Se não fosse pela promoção, provavelmente não teria oportunidade de assistir aos jogos. Estou 
muito, mas muito feliz”. E não é para menos! Dr. Rafael Mendes Campos, cooperado da Agência Maringá desde 2009, foi o sorteado para assistir 
a um dos jogos das semifinais da UEFA Champions League 2019/20, na Europa, com tudo pago e ainda com direito a um acompanhante.

A Campanha foi promovida pela Mastercard em parceria com a Uniprime. Um número da sorte era gerado a cada R$ 250 em compras com os 
cartões Black, Platinum ou Gold na função crédito. Foram 420 mil números da sorte gerados entre os cooperados e Dr. Rafael é o ganhador. 
“Gosto muito de esportes, acompanho demais. Vou aproveitar muito a viagem e estou muito agradecido por ter sido contemplado”, afirma.

Paralelo ao sorteio, foi realizado uma campanha de incentivo para o time comercial da cooperativa, com objetivo de premiar o Gerente de Agência 
com a maior pontuação baseada no cumprimento das metas mensais de faturamento do cartão. O vencedor foi Sr. Maurício Almeida, Gerente 
da Agência Jacarezinho - PR. “Eu estava na expectativa. Todos acompanharam o desenvolvimento da campanha mês a mês, trabalhamos muito 
e deu certo. Vou levar meu filho comigo, ele acompanha o futebol, torce bastante e estamos muito felizes”, comemora ele.

CAMPANHA UEFA CHAMPIONS LEAGUE: CONFIRA OS GANHADORES DA PROMOÇÃO

Há 20 anos presente na cidade de Umuarama - PR, a Uniprime acaba 
de reinaugurar sua agência em novo endereço com o objetivo de 
oferecer modernidade e conforto aos seus cooperados. Para Nilva 
Sbizera Gorla, Gerente de Agência, “o novo espaço foi construído 
dentro dos padrões atuais da cooperativa com traços exclusivos da 
marca Uniprime”.

Essa é a segunda vez que a cooperativa realiza mudanças na cidade. 
“Considerando o crescimento apresentado no decorrer dos anos, em 
2004 aconteceu a 1ª reinauguração, mudamos para novo prédio, 
construído exclusivamente para melhor atender aos cooperados 
dentro das necessidades da época. Diante da evolução contínua, 
passamos por nova adequação”, ressalta a Gerente.

A nova casa abriu as portas para atendimento no dia 03 de março e 
contou com a presença da Diretoria e cooperados para um coquetel de 
reinauguração. “Em nome da equipe da Agência Umuarama, expresso 
o quão gratificante é participar de mais esta conquista. Acreditamos 
que o sucesso junto aos cooperados da Uniprime, extensivo à agência 
Umuarama, é fruto da confiança construída ao longo desses anos”, 
comemora Nilva.

Confira o novo endereço: Av: Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, 3746 – 
Zona A1.

Uniprime reinaugura agência de Umuarama

Espaço moderno e confortável abriu as portas em 03 de março

Na última semana de janeiro, a Uniprime marcou presença no CXP 
360, em New Orleans (EUA), um dos principais eventos de cyber 
security do mundo, dedicado a discutir os desafios da segurança de 
dados e desenvolver estratégias a fim de evitar ameaças digitais nas 
organizações.
Para Evandro César Zampieri, Coordenador de Infraestrutura de 
TI da Uniprime, que esteve presente no evento, “foram abordados 
assuntos como Segurança em Nuvem, Workshops de Melhores 
Práticas, Inovação em Segurança, Casos de Uso da Comunidade de 
Segurança Global, Hands-On, Competições, Hackers Expostos, entre 
outros”.
Organizado pela fornecedora global líder em soluções de segurança 
Check Point® Software Technologies, o CXP acontece todos os anos 
em várias capitais do mundo e reúne cerca de 20 mil pessoas para 
mais de 200 sessões de palestras, kaynotes, talks, além de uma feira 
que apresenta soluções do setor.

“A cooperativa busca avançar cada vez mais em soluções digitais para os 
cooperados e o tema Cyber Security ou Segurança Cibernética torna-
se cada vez mais importante para o nosso negócio, principalmente 
em tempos onde a regulação tem tido ênfase no Brasil e no mundo 
com novas leis e regras estabelecidas pelo Governo, Banco Central 
e demais órgãos, valorizando a privacidade e segurança dos dados”, 
explica Mateus Bittencourt da Silva, Gerente de TI da Uniprime.

Grandes bancos brasileiros e operadoras de cartão de crédito 
participaram do CXP 360, e a Uniprime foi a única cooperativa de 
crédito do Brasil presente no evento. “Um dos diferenciais foi a Dra. 
Dorit Dor, Vice-presidente e co-fundadora da Checkpoint, recém 
palestrante no Forum de Davos 2020, que falou a respeito das novas 
visões na área de segurança da informação”,  conta Evandro. “Além 
disso o evento proporcionou networking com várias pessoas de 
vários países. Foi uma experiência e tanto”, conclui Mateus.

Uniprime marca presença em evento 
internacional

O CPX 360 discute os desafios de cyber security e gera insights de como evitar ataques digitais

www.uniprimecentral.com.br

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

Uniprime do Iguaçu patrocinou o Prêmio 
Destaque Empresarial 2019 de Pato Branco – PR

Em sua oitava edição, o Prêmio objetiva promover o reconhecimento e a 
valorização das marcas mais lembradas pelo público no município.

Promovido pela Associação Empresarial de Pato Branco (ACEPB), o jantar 
de premiação aconteceu na noite de quarta-feira (12/02), contando 
com a presença do Dr. César Augusto Macedo de Souza - Presidente do 
Conselho de Administração, do Sr. Rodrigo A. Zatta - Gerente Regional, 
bem como a equipe da agência de Pato Branco.

Uniprime do Iguaçu conclui participação no 
Programa de Inovação do Cooperativismo 
Paranaense
O programa contou com a carga horária de 192 horas, objetivando 
capacitar agentes para fomentar a cultura de inovação nas cooperativas 
e liderar projetos inovadores.

O encerramento oficial aconteceu dia 28/01, no Campus da Indústria em 
Curitiba, contando com mais de 300 participantes. O encontro, batizado 
de “#hora193” marcou o encerramento da capacitação de 17 turmas de 
56 cooperativas. Na programação, palestras do palhaço e ator Márcio 
Ballas, e da escritora e consultora em marketing digital, Martha Gabriel.

Houve ainda, uma atividade para os presidentes das cooperativas 
presentes, com foco no papel da liderança na inovação.
A primeira edição do Programa de Inovação do Cooperativismo 
Paranaense foi uma realização do Sistema Ocepar, por meio do Sescoop/
PR, em parceria com o Isae Escola de Negócios.

Reginaldo L. Cavalheiro, Alcilene Viecilli, Lislaine M. Pizzi, Fernanda de Almeida Pereira, Dr. César Augusto Macedo de SouzaLindomar M. Dos Santos, Fernanda de Almeida Pereira, Natalia Zago, Luanda Bertani, Rudinei Candaten, Rodrigo A. Zatta, 
Dr. César Augusto Macedo de Souza, Frantiesco V. da Conceição

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Curso - Formação de Conselheiros
Uniprime Oeste Paulista
Foi realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro, no anfiteatro “Dr. João Sérgio 
Atalla” na APM – Regional Presidente Prudente, o Curso de Formação de 
Conselheiros Administrativos e Fiscais da Uniprime Oeste Paulista.
O curso ofertado pelo Sescoop/SP teve como instrutor o Sr. Lúcio dos 
Santos Faria e contou com a participação de cooperados.

http://bit.ly/3bKAGbr

