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PARCERIA
BRDE

"Uma forma de oferecer aos cooperados 
uma linha de um recurso que está com 
grande procura no momento".

Uniprime assina primeiro contrato da linha Fundo 
Clima BNDES

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil assinou o primeiro 
contrato da Linha Fundo Clima BNDES, que é operado 
pelo BNDES em parceria com a Cooperativa no Mato 
Grosso do Sul. O recurso dessa linha é destinado a 
financiar projetos de energia solar fotovoltaica. O objetivo 
é contribuir na mudança dos métodos de produção com 
origem em termoelétricas e gerar menos impacto no meio 
ambiente produzindo energia limpa.

O Midiamax que é o beneficiado, irá produzir a energia a 
ser consumida na sede da empresa e painéis de LED 
instalados em Campo Grande e Dourados, e será o 
primeiro veículo de comunicação de Mato Grosso do Sul a 
usar energia solar.

A parceria formada entre a Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremosul) e o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) possibilitou o 
primeiro projeto no Estado.

O diretor Superintendente da Uniprime, Gualberto 
Nogueira de Leles, ressalta a importância e pioneirismo da 
Uniprime, pois viabiliza aos empreendedores locais 
acesso a recursos destinados para ações que contribuem 

empreendedores locais acesso a recursos destinados para 
ações que contribuem diretamente com meio ambiente. 
"Uma forma de oferecer aos cooperados uma linha de um 
recurso que está com grande procura no momento", 
declarou.

Para o sócio-fundador do Jornal Midiamax, Carlos 
Eduardo Naegele, a adesão ao programa Fundo Clima 
comprova que a empresa reconhece e exerce sua 
responsabilidade social e ambiental. “Vamos economizar 
ao produzir nossa própria energia, isso é desenvolvimen-
to sustentável. O valor que deixará de ser gasto com 
energia vai incrementar o caixa da empresa para darmos 
sequência nos projetos de expansão. O sol é uma fonte 
inesgotável de energia, então, este é o caminho para um 
futuro sustentável”, afirma.

NOVIDADES UNIPRIME
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Para nós da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, 
é uma imensa satisfação sermos acolhidos por 
uma das regiões mais prósperas do Estado de 
Mato Grosso, a construção das agências da 
Cooperativa nessa região, ratifica o 
compromisso da Cooperativa em continuar 
avançando na participação do progresso e 
desenvolvimento do Centro-Oeste do Brasil. 

Colocando a disposição da comunidade e dos 
setores produtivos, serviços que vão alavancar 
negócios e empreendimentos de todo Norte de 
Mato Grosso. A primeira agência a ser 
inaugurada, será a da Cidade de Sorriso - 
Capital Nacional do Agronegócio e maior 
produtor individual de soja do mundo. Estamos 
trabalhando muito para a realização desse 
empreendimento e temos a convicção que isso 
é só o começo de uma grande parceria. 

Conheça a Uniprime e fortaleça seus negócios, 
com os benefícios do Sistema Cooperativo que 
tem os melhores indicadores de performance e 
resultado do mercado.

Uniprime Centro-Oeste do Brasil
Sólida na Atuação, Prime no relacionamento.

SINOP

SORRISO

LUCAS DO RIO VERDE

Onde estamos no Centro-Oeste:

EXPANSÃO COOPERATIVISTA:
- NORTE DO MATO GROSSO RECEPCIONA A UNIPRIME

CUIABÁ
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FORMAÇÃO UNIPRIME

PALESTRA DE

CLÍNICA E HOSPITALAR

INOVAÇÃO
E GESTÃO

Ideias disruptivas para conter o aumento 
dos custos aliados à complexidade da 
prestação de serviços de saúde foram 
apresentadas pela palestra de Inovação e 
Gestão Clínica e Hospitalar. Uma parceria 
entre Uniprime Centro Oeste e Amcham 
Campo Grande. 

Entre os palestrantes estava Claudio Terra - 
Diretor de Inovação do Hospital Albert 
Einstein,  Roberto Botelho - Presidente do 
Uberlândia Medical Center e Dr. Luiz 
Henrique Mandetta. 

O evento ocorreu no dia 15 de maio, no 
auditório da Uniprime Centro-Oeste em 
Campo Grande. 
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FORMAÇÃO UNIPRIME

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil 
promoveu o curso de formação de 
conselheiros, realizado no dia 25 de 
maio, ministrado pela alta gestão da 
cooperativa.

Diretor administrativo, com o tema 
governança corporativa

MARCO BRANDÃO

Gerente administrativa, sobre contabili-
dade prática

DANIELA DE FARIAS

Gerente de mercado, abordando metas, 
produtos e serviços

MARIA CALADO

Diretor financeiro, com operações e 
crédito, inadimplência e perspectivas 
econômicas.

MARCO MAZZARO

CURSO PRÁTICO DE FORMAÇÃO DE

CONSELHEIROS
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A Campanha cartão premiado que 
movimentou os cooperados entre 
1 de janeiro a 31 de março teve 
sua entrega de prêmios no dia 10 
de abril. Foram contempladas as 
três maiores faturas de cartão de 
crédito pessoa física nas 
modalidades Black, Platinum, 
Gold e Classic.
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EVENTOS UNIPRIME

PREMIADOCARTÃO

Campo Grande

Afonso Pena

Afonso Pena

Três Lagoas

Santa Fé
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EVENTOS UNIPRIME

DIA DOS
PAIS UNIPRIME
Em homenagem ao dia dos pais, os colaboradoras da 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil foram presenteadas 
com uma faca para churrasco personalizada Uniprime

VISITA

UNIPRIME IGUAÇU
No dia 14 de junho, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil 
recebeu visita da Uniprime do Iguaçu.

DIA DAS
MÃES UNIPRIME
Em homenagem ao dia das mães, as colaboradoras da 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil foram presenteadas 
com um kit viagem personalizado.
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COMUNIDADEUNIPRIME

TICOOP
O XXIV Ticoop- Torneio de Integração Cooperativista 
ocorreu nos dias 29 e 30 de junho, no Poliesportivo Dom 
Bosco, reunindo 1300 pessoas com a finalidade de 
intensificar a integração de dirigentes, funcionários, 
associados, filhos de associados e filhos de funcionários 
das cooperativas de Mato Grosso do Sul. 

O evento também visou difundir e desenvolver a prática 
dos desportos e esportes, assim como demonstrar e 
divulgar a integração do Cooperativismo 
sul-mato-grossense e comemorar o Dia Internacional da 
Cooperativismo.

Esse torneio faz parte da programação oficial da XIII 
Semana do Cooperativismo, promovida pelo Sistema 
OCB/MS, e teve 16 modalidades, dentre elas: Futebol 
Suíço Masculino, Futebol Suíço Master Masculino, 
Voleibol Masculino, Voleibol Feminino, Futsal Masculino, 
Tênis de Mesa Masculino, Tênis de Mesa Feminino, 
Cabo de Guerra Masculino, Queimada Feminino, Circuito 
Cooperativo, Bocha (unissex), Damas (unissex), Truco 
(unissex), Bozo (unissex), Sinuca e Campanha de 
Arrecadação de Alimentos.

A modalidade Arrecadação de Alimentos agarinhou mais 
de 5 toneladas que serão doadas às instituições 
carentes. 

Ao todo 800 atletas, de 17 cooperativas, de todos os 
ramos, desde o agropecuário, de crédito, saúde, 
infraestrutura, dentre outros se confraternizaram e 
promoveram a cooperação.

A modalidade Arrecadação de Alimentos 
agarinhou mais de 5 toneladas que serão 
doadas às instituições carentes. 
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COMUNIDADEUNIPRIME

O Dia C, iniciativa realizada no Parque Ayrton 
Senna em Campo Grande - MS, levou serviços de 
emissão de CPF, educação financeira, elaboração 
de currículo, cadastro de currículo para 
aprendizagem e estágio, teste de visão, aferição 
de pressão e orientação nutricional, orientação 
jurídica, corte de cabelo, distribuição de mudas e 
hortaliças, gincana cooperativa, palestras, 
orientação sobre saúde bucal, sorteio de brindes, 
distribuição de pipoca e algodão-doce, aulas de 
zumba e pilates, entre outros durante uma tarde de 
cooperação à comunidade.

Para a dona-de-casa Ana Cristina da Rocha, o Dia 
C foi uma oportunidade de aprendizado. Mãe de 
dois meninos, de 8 e 5 anos, ela participou da 
palestra sobre violência contra a mulher e levou os 
filhos para saber mais sobre saúde e higiene 
bucal.

“Aprendi muito aqui, com essa palestra a gente 
aprende a se cuidar mais e se proteger. Para os 
meninos também foi bom, aprenderam escovar os 
dentes e gostaram”, disse a moradora da região.

Este é o intuito do cooperativismo, colaborar 
para o crescimento da sociedade como um todo, 
membros ou não das cooperativas, segundo o 
residente da OCB/MS, Celso Regis Ramos.

“As cooperativas se firmam cada vez mais como 
importantes instrumentos de desenvolvimento 
econômico e social e no Dia C mostramos a 
força da cooperação, por meio desta iniciativa 
que beneficia a sociedade, com ações 
voluntárias, o que comprova o comprometimento 
de todos os envolvidos”, afirma o presidente.

Representando o Sescoop, o coordenador 
Financeiro Carlos Baena, destacou que o Dia C 
reflete em uma data, aquilo que as cooperativas 
desenvolvem ao longo de todo o ano em rol da 
sociedade.

“O primeiro sábado de julho transmite para a 
sociedade aquilo que as cooperativas fazem ao 
longo do ano, dia após dia, sempre em benefício 
do desenvolvimento da sociedade”, finalizou 
Baena.

DIA C
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COMUNIDADEUNIPRIME

Além de Campo Grande, as atividades do Dia C 
ocorreram nos municípios de São Gabriel do Oeste, 
Três Lagoas, Corumbá, Dourados, Angélica e Naviraí, 
reunindo 25 cooperativas e cerca de 1200 voluntários.

Em Campo Grande, integraram a ação: Sistema 
OCB/MS, Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, 
Sicredi Campo Grande, Conacentro, Uniodonto Campo 
Grande, Sicoob Ipê, Unimed-CG, Uniprime 
Centro-Oeste, Pro-Fissa, CIEE, Óptica Ver e Viver, 
Flavinho Escola de Cabeleireiros, e Escola Fauze Scaff 
Gattas.

Rondonópolis

O Multicoop, ação que aconteceu no Dia Internacional 
do Cooperativismo, o Dia C, realizado em Rondonópolis, 
teve um público de mais de 3.000 visitantes e mais de 
1.000 pessoas atendidas com serviços disponíveis na 
ação. 

As atividades foram realizadas por voluntários nas áreas 
de saúde, lazer, educação e meio ambiente. Foram 
realizados ainda atendimentos médicos com crianças e 
adultos, assessoria jurídica, cadastro de estágio e 
emprego, coleta de materiais recicláveis, consulta ao 
Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), corte 
de cabelo e atividades de recreação para crianças. Os 
serviços mais procurados foram o corte de cabelo e 
estética fácil, conforme a organização.

Esta foi a primeira vez em que cooperativas se uniram 
para realizar um evento de serviço gratuito para a 
comunidade. 

Segundo a gerente de uma das cooperativas 
participantes, Letícia Borges que participou como 
voluntária, o que mais chamou a atenção foi a grande 
participação do público infantil. “Ficamos felizes e 
surpresos com os resultados atingidos no evento, felizes 
por levar estes serviços a um grande número de 
pessoas e surpresos principalmente pelo número de 
crianças que participaram das atividades”, pontuou.

O evento foi resultado da união de várias cooperativas 
de Rondonópolis (Coopercotton, Coopercicla, Coomser, 
Comajul, Cooperflora, Coopero, Sicredi, Sicoob, 
Uniprime, Unimed) além da Associação dos Lojistas e 
da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 
Rondonópolis (Acir).

O Multicoop aconteceu a nível nacional. 
Em Mato Grosso, 158 cooperativas e 
unidades de atendimentos participaram 
de ações, envolvendo 6.869 voluntários, 
beneficiando mais de 100 mil pessoas 
de 88 municípios
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ASSEMBLEIAS 

ASSEMBLEIA
GERAL

A Assembleia Geral é órgão supremo de uma cooperativa de crédito e, também, da 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil que, conforme o prescrito da Legislação e no 
Estatuto Social, tomará toda e qualquer decisão de interesse dos Cooperados.

Além da responsabilidade coletiva que se expressa pela reunião de todos, ou da 
maioria, nas discussões e nas deliberações, a reunião da Assembleia Geral dos 
Cooperados ocorre nas seguintes ocasiões:

Realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos três primeiros 
meses, após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre prestações 
de contas, relatórios, planos de atividades, destinações de sobras, fixação de 
honorários, cédula de presença, eleição do Conselho de Administração e Fiscal, 
e quaisquer assuntos de interesse dos Cooperados.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

Realizada sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de 
interesse da Cooperativa. É de competência exclusiva da AGE a deliberação sobre 
reforma do estatuto, fusão, incorporação, desmembramento, mudança de objetivos 
e dissolução voluntária.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
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PRÉ-ASSEMBLEIA
CORUMBÁ

PRÉ-ASSEMBLEIA
AQUIDAUANA

PRÉ-ASSEMBLEIA
TRÊS LAGOAS

ASSEMBLEIA
GERAL

ASSEMBLEIA
GERAL

ASSEMBLEIA
GERAL

No mês de março foram realizadas as Pré-Assembleias nas cidades de Corumbá 14/03, 
Aquidauana 15/03 e Três Lagoas 22/03, com o intuito de apresentar a todos os Cooperados os 
avanços da Cooperativa no ano de 2018. E no dia 26/03 foram realizadas a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária (AGE), onde além de apresentar os 
resultados da Cooperativa para os Cooperados de Campo Grande, foi decidido os rumos da 
Cooperativa para 2019.
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FESTIVAL DE VEÍCULOS

Pela primeira vez o Festival de Veículos 
Uniprime foi realizado em todas as         
cidades onde existem agências Uniprime 
e foi um sucesso! Em 2 dias tivemos a 
visita de vários Cooperados e com isso 
realizamos muitos negócios chegando ao 
total de R$ 1,5 milhões de veículos    
financiados em 2 dias. Gostaríamos de 
agradecer a presença de todos os         
Cooperados e parceiros que participaram 
do evento e que fortaleceram ainda mais 
o Cooperativismo.

FESTIVAL DE VEÍCULOS UNIPRIME

TOYOTA E HONDA
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facebook.com/uniprimecentrooeste

instagram.com/uniprimecentroeste

uniprimecentrooeste.com.br

Campo Grande
Santa Fé

Afonso Pena

Aquidauana
Corumbá

Três Lagoas
Rondonópolis

•   67 3317 2323
•   67 3317 2348
•   67 3317 4016

•   67 3241 3030
•   67 3232 1717
•   67 3521 2300
•   66 3439 8200

Atendimento
10h às 16h

Atendimento
9h às 15h

Lucas do Rio Verde 
Sorriso

Sinop

•   65 99946 9368
•   66 99923 2092
•   65 99675 3468
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