
SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

CENTRAL IN FOCO
EDIÇÃO 46 • ABRIL DE 2020

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR
23/04 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

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

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO – UNIPRIME CENTRAL

ACONTECEU EM MARÇO

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE ABRIL E PARTICIPE!

O Relatório de Gestão é um livro anual desenvolvido para divulgar as atividades, principais ações e os resultados da administração do sistema.

Nesta edição do Relatório está disponível informações atualizadas sobre a cooperativa, descrição da estrutura organizacional, assessorias, ações 
relevantes, novos projetos e números referente à evolução do Sistema Uniprime, bem como, sua abrangência.

O Relatório é distribuído ao Banco Central, conselheiros de administração e fiscal, colaboradores, entidades cooperativas, empresas de auditorias, 
demais parceiros e fornecedores. 

Clique AQUI para acessar a versão online.

Dia Internacional da Mulher

Visita – Cooperforte

Auditoria - Uniprime Campos Gerais

Reunião – Comitê Operacional

Reunião – Conselho de Administração

Reunião – Conselho Fiscal

Kickoff – Novo Caixa & ThreeView
Nos dias 03 e 04 de março foi realizado em Londrina, o Kickoff – Novo 
Caixa & ThreeView.
O evento contou com a participação de gerentes e colaboradores 
do Sistema Uniprime. Na ocasião foram apresentadas a Plataforma 
Attendance (Novo Caixa) e a Plataforma Three View.

No dia 16 de março, a Uniprime Central recebeu a visita da Cooperativa 
de Crédito - Cooperforte. 

A Uniprime Central presenteou as colaboradoras em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, no dia 08 de março. Uma forma de 
homenagear as mulheres e lembrar todos os dias da importância desta 
data.

No período de 09 a 13 de março foi realizada a auditoria na Uniprime 
Campos Gerais, em Ponta Grossa/PR, pelo auditor João Roberto da Silva.

A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi realizada no 
dia 19 de março, por videoconferência.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 27 de março, por videoconferência.

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 30 
de março, por videoconferência.

No período de 09 a 11 de março, os cooperados de Medianeira, Marechal 
Cândido Rondon e Santa Helena participaram das pré-assembleias da 
Uniprime Pioneira do Paraná.

Em comemoração ao Dia da Mulher, as agências da Uniprime Pioneira receberam uma decoração especial. As cooperadas e colaboradoras foram 
recepcionadas com um coffee-break e mimos. 

“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.

Acompanhe as notícias em nosso site www.uniprimebr.com.br

Recém reinaugurada, a Agência Uniprime de Umuarama encontra-se em 
novo endereço, com um ambiente moderno e confortável para melhor 
atender seus cooperados. E a primeira visita às novas instalações não 
poderia ser mais especial: Dr. Paulo Faria, Diretor-presidente da Unimed 
Paraná e da Unimed Mercosul, foi o primeiro cooperado da Agência 
Umuarama a abrir conta, há vinte anos.  

“A Uniprime é um exemplo excepcional de união a ser seguido. Esse 
momento (de reinauguração) merece uma reflexão sobre a trajetória 
de sucesso da Uniprime, que tem uma Diretoria formada por pessoas 
que de forma visionária investiram em um projeto que começou unido 
e forte e, em pouco tempo, se tornou grande e sustentável. Parabenizo 
os Diretores e todos os colaboradores da Agência Umuarama e desejo 
expansão e perenidade ao sistema Uniprime, além de enorme sucesso”, 
declara ele.

O novo endereço da Agência Umuarama fica na Av: Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca, 3746 – Zona A1.

Disponível para todos os cooperados Uniprime, o Relatório de Gestão 
é um livro anual desenvolvido para divulgar as atividades, principais 
ações e os resultados da administração da cooperativa.  

 Na última edição do Relatório publicada em 26 de fevereiro de 2020, os 
cooperados encontram informações atualizadas sobre a cooperativa, 
descrição da estrutura organizacional, modelo de gestão, principais 
números, auditorias e ratings, ações relevantes e, claro, os resultados 
alcançados no exercício 2019.

Além dos cooperados, o Relatório é distribuído ao Banco Central, 
conselheiros de administração e fiscal, colaboradores, entidades 
cooperativas, empresas de auditorias, demais parceiros e fornecedores.
 
Para retirar sua versão impressa, fale com seu Gerente Uniprime, 
disponível também em nosso site, na aba Governança. 
 www.uniprimebr.com.br

Nos dias 10, 12 e 13 de março, os cooperados de Três Lagoas, Corumbá e Aquidauana participaram das pré-assembleias da Uniprime Centro-Oeste 
do Brasil.

A Uniprime Sul MS celebrou o Dia Internacional da Mulher, comemorado 
no dia 08 de março, presenteando suas colaboradoras com um mimo. As 
mulheres são parte fundamental para a nossa cooperativa.

Os cooperados que participaram das pré-assembleias, concorreram a 
prêmios como cadeiras e guarda-sol personalizados da Uniprime.

Pré-assembleias

Dia da Mulher

Campanha UEFA Champions League - Confira os ganhadores da promoção

“A Uniprime é um exemplo excepcional de união a ser seguido”

Uniprime divulga Relatório de Gestão

Cooperados Premiados

www.uniprimecentral.com.br

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

Medianeira

Marechal Cândido Rondon

Santa Helena

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME SUL MS

Pré-assembleia

Dia da Mulher

10 DE MARÇO - PAC TRÊS LAGOAS 12 DE MARÇO - PAC CORUMBÁ 13 DE MARÇO - PAC AQUIDAUANA

https://www.uniprimecentral.com.br/upload/uploaded/relatorio_gestao_2019.pdf
http:// www.uniprimebr.com.br
http:// www.uniprimebr.com.br

