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REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR
01/06 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

18/06 Reunião – Comitê Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

26/06 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

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

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

CORONAVÍRUS (COVID-19)

SISTEMA UNIPRIME LANÇA NOVO PORTAL

ACONTECEU EM MAIO

UNIPRIME PIONEIRA

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

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

A partir do dia 01 de junho, o Sistema Uniprime inova e lança seu novo portal. Com um layout moderno e funcional, através do novo portal é possível 
acessar o site de todas as singulares do Sistema e também da Uniprime Central. Acesse www.uniprime.com.br e confira!

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS Reunião - Comitê Operacional

Reunião – Conselho de Administração

Reunião – Diretoria Ocepar

Curso “Gestão e Estratégias em Tempos de Crise” – Uniprime Pioneira

Reunião – Sistemas de 2 Níveis

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 Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi realizada no 
dia 21 de maio, por videoconferência.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 29 de maio, por videoconferência.

No dia 22 de maio foi realizada a 13ª Reunião Ordinária da Diretoria 
da Ocepar, por videoconferência. De forma remota, participou o 
presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur, que também é membro 
da diretoria da OCEPAR.

No dia 30 de maio, foi realizado o primeiro módulo do curso de “Gestão e Estratégias em Tempos de Crise” com o instrutor June Westarb. O curso é 
destinado aos cooperados da Uniprime Pioneira.

A Reunião “Sistema de 2 Níveis” do SNCC - Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo foi realizada nos dias 30 de abril e 26 de maio, 
por videoconferência. Participaram de forma remota, Dr. Alvaro 
Jabur (Presidente da Uniprime Central), Julio Cesar Pires Furtuoso 
(Superintendente da Uniprime Central) e o assessor Edgar de Souza 
Mendes.

Em tempos de distanciamento social, Uniprime leva mensagem de paz 
aos seus colaboradores

Páscoa essencialmente é renovação e em 2020 a comemoração 
ficou ainda mais significativa. O mundo está enfrentando tempos 
desafiadores que exigem mudanças de hábitos, ressignificações das 
relações familiares e adaptações na forma de viver e trabalhar. 

Por isso, RENOVAR tornou-se a palavra de ordem e a Uniprime aproveitou 
o momento para compartilhar com seus colaboradores uma mensagem 
de paz e coragem, neste momento em que a maioria está trabalhando 
em home office. 

Na semana que antecedeu à data, os colaboradores foram surpreendi-
dos com um Ovo de Páscoa exclusivo e um e-mail personalizado enviado 
antes de iniciar o expediente. Para Enivaldo Faccin, Gerente da Agência 
Uniprime Jundiaí – SP, a ação simbolizou o cuidado da cooperativa com 
seu time de funcionários. 

“Mesmo que a palavra ‘obrigado’ signifique tanto, não expressará 
o quanto este gesto atencioso da Uniprime foi importante. Quero 
parabenizar o RH e o Marketing, que não mediram esforços para que 
todos recebessem, mesmo com tantas dificuldades que estamos 
enfrentando devido a COVID-19. Neste momento de incertezas e 
ansiedade, não sabemos quando poderemos abraçar um amigo e voltar 
ao convívio social novamente, portanto, este gesto de carinho fez toda 
a diferença”, agradece o Gerente. E ainda complementa: “tenho muito 
orgulho de pertencer a família Uniprime”.

Diretor e colaboradora comentam como é atuar na cooperativa

Primeiro de Maio é considerado o Dia Internacional dos Trabalhadores 
e simboliza a conquista por condições de trabalho mais justas e 
humanas. Este ano, a data foi marcada por inúmeras mudanças 
acontecendo nas empresas e na vida dos colaboradores, em razão 
da pandemia por coronavírus. Na Uniprime não foi diferente e com 
objetivo de oferecer segurança e atendimento remoto aos seus 
cooperados e colaboradores, a cooperativa passou por importantes 
adaptações. 

Os horários de funcionamento das Agências se adaptaram aos 
decretos municipais emitidos pelas prefeituras locais, os canais 
digitais da cooperativa também continuaram sendo fortes aliados
dos cooperados e além disso, houve o cuidado redobrado na 
higienização das unidades, cumprindo rigorosamente todas 
as medidas e recomendações dos órgãos oficiais em torno à 
disseminação da COVID-19.

Paralelo a isso, muitos colaboradores da Uniprime foram orientados 
a trabalharem home office, recebendo todo apoio dos dirigentes
durante essa transição. “Aqui na Uniprime temos muito claro o 
conceito de equipe, e sabemos do esforço que é possuir uma 
equipe boa, qualificada e de confiança. Por isso, temos orgulho do 
nosso quadro de colaboradores e da importância de cada um neste 
momento”, comentou Dr. Alvaro Jabur, Presidente do Conselho de 
Administração da Uniprime.

Esse cuidado reflete no dia a dia dos colaboradores, que
reconhecem a cooperativa como um excelente local para trabalhar. 
Ana Paula Bukhardt Ferreira, Analista de Controladoria, está há 
quase 4 anos na Uniprime e considera um sonho realizado. “Passei 
a conhecer a Uniprime em 2010. Deixei meu currículo cadastrado 
no site e também o enviei diversas vezes por e-mail. Quando eu 
realmente consegui, parecia que estava vivendo um sonho e todas 
as minhas expectativas foram superadas. Eu adoro trabalhar aqui, 
adoro as pessoas, adoro o que faço e sempre faço tudo com amor. 
Tenho muito orgulho em trabalhar na Uniprime, me sinto acolhida 
e incentivada. Agradeço todos os dias por fazer parte desse time”, 
comemora ela.

Uniprime realiza ação virtual de Dia das Mães

Pouca gente sabe, mas o Dia das Mães existe desde 1932, quando foi 
decretada a comemoração no segundo domingo de Maio, com objetivo 
de valorizar o amor materno e seus significados, como bondade e 
solidariedade humana.

“Nestes 19 anos que trabalho na Uniprime, nunca deixei de me 
surpreender com o carinho e o cuidado que a cooperativa tem com seus 
colaboradores, principalmente em datas importantes de nossas vidas. 
Em especial este ano, por estarmos passando por momentos delicados 
devido à pandemia, recebemos uma surpresa no Dia das Mães, uma 
recordação personalizada e emocionante, uma foto com nossos filhos 
e dizeres que nos valorizam como mães e como profissionais”, conta 
Ana Lucia Baggio, Gerente de Negócios da Agência Uniprime Londrina. 
Carla Belfiori, Assistente de Gerente da Agência Uniprime Umuarama, 
concorda: “é gratificante fazer parte de uma instituição como a Uniprime, 
pois o carinho e a atenção com seus colaboradores é diferenciado. Amei 
a lembrança da cooperativa para o Dia das Mães, afinal meu príncipe 
encantado está ao meu lado!”. 

Em tempos de distanciamento social, 138 mães da cooperativa, 
receberam por WhatsApp uma foto com seu (s) filho (s), especialmente 
selecionada pelo time de Recursos Humanos e Marketing da Uniprime 
com uma mensagem enaltecendo o papel de mãe.
Sabemos que o seu trabalho na cooperativa reflete todo carinho que 
elas trazem de casa e, por isso, nada mais justo que relembrá-las o 
quanto elas são importantes para a Uniprime.

Páscoa com carinho

Dia do Trabalho

Carinho para mães

Todos os colaboradores das agências e da sede administrativa da Uniprime Pioneira estão fazendo uso de máscaras para evitar a propagação do 
novo coronavírus (COVID-19). Além disso, a Cooperativa disponibilizou equipamentos de proteção individual (EPI’s) e adotou medidas de higiene 
e segurança nos locais.

Ação faz parte do movimento Dia de Cooperar 2020.

As palavras cooperação e empatia nunca foram tão destacadas nos noticiários ao redor do mundo. São os seus significados que nos fazem – 
aqueles que podem – ficar em casa para diminuir o contágio do coronavírus. E quando o assunto é cooperar por um mundo melhor, como está 
acontecendo na maior parte dos países, estamos falando de Dia de Cooperar (Dia C) que, neste ano, direciona seus esforços com o objetivo de 
fortalecer as cooperativas no combate aos problemas gerados pela pandemia.

Mais do que nunca, as atitudes simples movem e transformam o mundo. Esse é o tema do Dia de Cooperar que este ano se torna mais forte. E 
por isso, no dia 15 de maio, no Dia Internacional da Família, o Sistema OCB/MS, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil e outras grandes Cooperativas 
do Estado doaram 350 cestas básicas, somando mais de 07 toneladas de alimentos e 01 tonelada de materiais de higiene e limpeza.

As cestas beneficiaram as famílias ligadas às entidades: Associação Mãe Águia, Projeto Capoeira e Muai Thay, Projeto Som & Vida, Recanto da 
Criança, Projeto +1 e Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos do Hospital São Julião.

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil entrega a premiação aos Cooperados, ganhadores da Campanha Cartão Premiado Uniprime. Os prêmios foram 
entregues conforme a modalidade de cartão de cada cooperado.

Em homenagem ao dia das mães, as colaboradoras da Uniprime Centro-Oeste do Brasil foram presenteadas. 

Presenteamos todos os Colaboradores Uniprime em comemoração ao 
Dia do Trabalhador, como forma de demostrar a importância de todos 
para o sucesso da Cooperativa.

Marco Fabio Mazzaro, Diretor Financeiro da Uniprime Centro-Oeste 
do Brasil, dá entrevista à CBN Campo Grande, sobre os desafios das 
empresas nesse momento de pandemia.

O cooperativismo é embasado por diversos valores, dentre eles 
a intercooperação e o interesse pela comunidade. Por isso, as 
cooperativas Unimed Corumbá, Sicoob Horizonte, Uniprime Centro-
Oeste do Brasil e Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia se uniram em 
Corumbá para promover uma campanha com o objetivo de auxiliar no 
combate ao coronavírus.

Cada cooperativa irá doar 1000 máscaras, totalizando 4 mil 
unidades, que serão entregues para as pessoas que estão nas filas 
das cooperativas de crédito, comércios e outros estabelecimentos 
da cidade. As máscaras são de tecido e laváveis e começaram a ser 
distribuídas no centro da cidade na segunda-feira, dia 18 de maio.

Além da distribuição das máscaras, o grupo de cooperativas irá distribuir 
um material educativo sobre o uso correto desse EPI, que é essencial 
para diminuir a possibilidade de transmissão do vírus, ainda mais em 
locais com movimentação de pessoas, como é o caso do comércio. 
Também orientamos para não esquecer de lavar as mãos e fazer uso do 
álcool em gel.

Em um momento onde todas as atenções estão voltadas aos impactos 
desta pandemia, o sistema cooperativo sul-mato-grossense cumpre 
seu papel e busca maneiras de colaborar.

No dia 21 de maio, colaboradores da Uniprime participaram de um treinamento baseado na norma NR23, que é a norma de proteção contra 
incêndios. A capacitação foi realizada pelo engenheiro civil Sérgio Antonio Miotta que falou sobre as formas de prevenção de incêndio, sinalização de 
segurança, procedimentos em casos de incêndios e como usar os equipamentos de combate ao incêndio, como extintores e hidrantes. Além disso, os
participantes tiveram uma aula prática sobre a utilização dos extintores. 

A integração dos novos colaboradores da Uniprime Pioneira, das 
agências de Toledo, Santa Helena e Goioerê, aconteceu no dia 20 de 
maio. Os novos contratados receberam um kit especial de boas-vindas.

A Uniprime Pioneira agora conta com mais uma ferramenta de 
comunicação com os cooperados: o Youtube. O primeiro vídeo já 
está disponível na plataforma: uma entrevista com a arquiteta e cool 
hunter, Andréa Becker, que falou sobre as tendências pós pandemia, 
nos aspectos da tecnologia, vida social, construção/arquitetura e 
regionalismo. 

Assista ao vídeo completo clicando aqui.

Equipes protegidas

Cooperativas de Campo Grande doam 350 cestas básicas

Cartão Premiado 
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A Uniprime Central por meio das 
orientações do Ministério da 

Saúde enfatiza a importância  dos 
cuidados básicos relacionados ao 

Coronavírus (Covid-19).

Também disponibilizamos a 
cartilha completa com o objetivo 

de instruir e sanar todas as 
dúvidas. 

Clique aqui e confira!

http://www.uniprime.com.br
https://bit.ly/3eir08u
http://www.uniprime.com.br
https://www.uniprime.com.br/informe-institucional/cartilha-coronavirus-8

