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CONSELHO FISCAL “GESTÃO 2020 – 2022”
No dia 29 de abril, o Banco Central do Brasil homologou os novos membros do conselho fiscal, que foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária da
Uniprime Central. O Conselho Fiscal é composto por 6 conselheiros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes, eleitos para um mandato bienal. A gestão vigente
será de 2020 até 2022. Os membros que tomam posse são:
Alvaro César Cattani

Efetivo

Dimas Schultz

Efetivo

Francisco Carlos Grilo

Efetivo

Eduardo José Dias Dutra

Suplente

Jorge Filipe Del Padre Gomes

Suplente

Marco Aurélio Cabral Duarte

Suplente

Agradecimento
A Uniprime Central agradece aos conselheiros pelo empenho e serviços prestados na gestão 2018-2020: Sergio Luiz Wolker, Eduardo José Dias
Dutra, Francisco Carlos Grilo, Marco Felipe F. H. de Barros, Dimas Schultz e Orlando Pedro Filho.

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE MAIO E PARTICIPE!
REUNIÕES
DATA

DESCRIÇÃO

CIDADE

SINGULAR

04/05

Reunião – Comitê Operacional

Videoconferência

Uniprime Central

25/05

Reunião – Conselho Fiscal

Videoconferência

Uniprime Central

29/05

Reunião – Conselho de Administração

Videoconferência

Uniprime Central

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

ACONTECEU EM ABRIL
INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião – Conselho Fiscal

Em função do Coronavírus, informamos que todos os treinamentos
presenciais foram cancelados e todas as reuniões estão sendo realizadas
por meio de videoconferência.

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

Reunião – Conselho de Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi
realizada no dia 24 de abril, por videoconferência.

Reunião – Diretoria Ocepar
No dia 14 de abril foi realizada a 12ª Reunião Ordinária da Diretoria da
Ocepar por videoconferência. Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime
Central e também membro da diretoria da Ocepar, participou de forma
remota.

Assembleia Geral Ordinária - OCEPAR
Pela primeira vez em 49 anos de história, a Assembleia Geral Ordinária
(AGO) do Sistema Ocepar foi realizada em um formato diferente. Em
função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a AGO foi conduzida
no dia 24/04 de forma presencial, em obediência ao disposto no artigo 4
do Estatuto Social, que determina a obrigatoriedade de quórum mínimo
para a AGO, e acessada por representantes de cooperativas de forma
remota, por videoconferência, em atenção ao disposto no Decreto nº
4.230, de 16 de março de 2020, do Governador do Estado do Paraná,
que estabelece medidas de segurança para prevenção da Covid-19.
De forma remota, participou o presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro
Jabur, que também é membro da diretoria da OCEPAR.

FGCoop
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada no dia
31 de março, de forma remota, na qual foi eleito o novo Diretor Executivo
do FGCoop, Adriano Ricci.
Os conselheiros também compartilharam as providências que seus
respectivos sistemas têm adotado para eventual impacto nas
cooperativas devido ao Covid-19.
No dia seguinte, 1º de abril, foi realizada, também em ambiente virtual,
a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do FGCoop, que contou com a
participação dos representantes das instituições associadas com direito
a voto, dos Conselheiros de Administração e Fiscal e dos membros do
Comitê Técnico de Assessoramento, ocorrendo sob a condução do
Presidente do Conselho de Administração, João Carlos Spenthof.
Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e também membro do
Conselho de Administração do FGCoop, participou de forma remota.

CARTILHA - CORONAVÍRUS

A Uniprime Central por meio
das orientações do Ministério
da Saúde divulga a cartilha do
Coronavírus com o objetivo de
instruir e sanar todas as dúvidas.
Clique aqui e confira!

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
Uniprime Corretora Recebe Prêmio
A Uniprime Corretora de Seguros conquistou o segundo lugar no
tradicional prêmio Carteira Recheada 2019, organizado anualmente
pela Seguros Unimed, que tem como objetivo incentivar os corretores
de seguros de todo o Brasil, cadastrados na Seguros Unimed, por seu
desempenho na comercialização dos produtos da seguradora.
“A Uniprime concorreu com corretoras de todo Brasil, inclusive as que
possuem Centrais com muitas Singulares, e a Uniprime possui apenas
uma unidade”, afirma a Gerente da Unidade Uniprime Corretora, Olinda
Ivamoto. O prêmio é nacional e representa o reconhecimento do 2º
maior volume de vendas de Seguros no Brasil.
A cerimônia de premiação aconteceu no dia 11 de março, em São Paulo,
acompanhado de um tradicional jantar italiano. Além de anunciar
os ganhadores, a Seguros Unimed aproveitou a oportunidade para
apresentar as novidades e integrar os corretores de todo Brasil.
Para saber mais sobre a Uniprime Corretora, fale com seu Gerente.

Em tempos de coronavírus, Uniprime dedica
seu canal de educação financeira para
colaborar com cooperados e sociedade
Com os desdobramentos da COVID-19, estamos vivendo um período
único na história em que as dúvidas sobre o cenário econômico estão
latentes. A busca por informações corretas e úteis nunca se fez tão
necessária e, por isso, a Uniprime tem dedicado seu canal de educação
financeira para compartilhar artigos que contribuem com o dia a dia das
pessoas neste cenário.
Entre os textos mais recentes publicados no canal, destacamos “Como o
coronavírus está desestabilizando os mercados mundiais” e “A COVID-19
balançou minhas economias, e agora?”. Estes e outros assuntos
altamente relevantes podem ser acessados gratuitamente por meio do
link: https://www.uniprimebr.com.br/educacao_financeira.php. Novos
artigos são publicados às segundas-feiras.
Vale lembrar que a Uniprime criou um canal de educação financeira há
cerca de um ano e, desde então, segue alimentando semanalmente
com textos que contribuem para o dia a dia dos cooperados e de toda
sociedade. Todos os artigos são assinados pela especialista Juliana
Olivieri Refundini, Gerente da Agência Uniprime Marília que possui a
Certificação CFP®.

Uniprime adere ao serviço de assinatura digital
Com o crescente uso da tecnologia, grande parte dos documentos antes
assinados em papéis individualmente, estão sendo migrados para o
ambiente digital.
Na Uniprime, a adesão ao serviço de assinatura digital já começou.
Primeiramente, houve a implantação em documentos internos entre
o Recursos Humanos e os colaboradores da cooperativa. Em breve,
a Uniprime prevê o serviço de assinatura digital para outras áreas,
modernizando assim os processos e garantindo agilidade e segurança
nos documentos emitidos pela instituição.

UNIPRIME DO IGUAÇU
A Uniprime do Iguaçu disponibilizou todos os recursos necessários,
para que alguns colaboradores pudessem trabalhar em suas casas. Com
o home office temos colhido depoimentos interessantes, e ficamos
felizes em poder manter nossos colaboradores seguros, sem prejudicar
o atendimento ao nosso cooperado.
A gerente de negócios da cidade de Irati – Pr, Helen Cristian da Hora,
compartilhou o sentimento:
Em tempos de pandemia, onde todos os esforços se concentram em
evitar o contágio e proliferação do vírus, o mundo todo teve que se
adaptar a novas rotinas e estruturas de trabalho.
Nesse cenário a Uniprime criou um plano de contingência que me
possibilitou o trabalho em sistema de Home Office.
Minha admiração e orgulho em fazer parte dessa instituição só cresce a
cada dia!

Uniprime do Iguaçu firma parceria com o
Unicoob Consórcios
A Uniprime do Iguaçu recebeu no último dia 05 de abril, a visita do
- Sr. Gabriel Roberto Giroldo - gerente comercial e do Sr. José Bueno diretor comercial do Unicoob Consórcios. Durante a visita, foi lavrada
a assinatura do contrato de parceria entre a Uniprime do Iguaçu e o
Unicoob Consórcios.
Na foto: Rodrigo A. Zatta, José Bueno, Dr. César A. M. de Souza, Dr. Carlos
Volpato, Gabriel R. Giroldo e Matheus A. Rambo
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