
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

27/07 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

FESTA JUNINA – UNIPRIME CENTRAL

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE JULHO!

CORONAVÍRUS (COVID-19)

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME SUL MS

UNIPRIME DO IGUAÇU

UNIPRIME PIONEIRA

Junho chegou, só que desta vez, sem fogueira e quadrilha. 
Com o avanço da Covid-19 no país, muitos brasileiros têm se 
reinventado e na Uniprime Central não foi diferente.

A festa junina que é tradição desde 2015 e é um dos eventos 
mais aguardados no ano, onde reunimos os colaboradores e 
familiares, com direito a comidas típicas, traje a caráter e muita 

diversão, foi um dos diversos eventos cancelados.

No dia 19 de junho, proporcionamos um momento de 
descontração entre os colaboradores para que esse momento 
“junino” não passasse em branco, respeitando rigorosamente 
todas as medidas de higiene impostas pelo Ministério da Saúde.

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião – Conselho de AdministraçãoReunião – Comitê Operacional

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião -  Diretoria Ocepar

FGCoop

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 16 de junho, por videoconferência.

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

No dia 23 de junho 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.

A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada 
no dia 05 de junho, de forma remota. Esteve presente na reunião 
Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e também 
membro do Conselho de Administração do FGCoop.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 26 de junho, por videoconferência.

A aquisição de um consórcio é uma excelente opção de 
investimento para aqueles que não têm todo o montante para 
comprar um bem para pagamento à vista e, ao mesmo tempo, não 
têm urgência para posse deste bem. Melhor ainda se for ofertado 
pela instituição financeira da qual o investidor é o dono, como é 
o caso da venda de consórcios lançados pela Uniprime Corretora 
de Seguros.

“A confiança que eu tenho na cooperativa foi o que mais me 
motivou para aderir ao consórcio da Uniprime”, afirma Pedro 
Henrique Gimenes, Gerente de Negócios da Agência Uniprime 
Paranavaí – PR, que além de trabalhar vendendo o produto aos 
cooperados, também investiu ao consórcio e foi um dos primeiros 
contemplados.

“Fiquei muito contente. Não esperava, pois dei um lance bem abaixo 
da média. Estou construindo minha casa própria e o consórcio foi 
uma alternativa que encontrei de poupar mensalmente”, explica 
o Gerente.

Nada mais justo do que trabalhar com a venda de um produto 
que você realmente acredita. Gimenes foi também quem 

comercializou o consórcio do primeiro cooperado contemplado 
(leia mais). “Como agradecimento, ele me convidou para jantar 
com sua família e por termos trabalhado juntos na construção 
desse sonho, além de ter acontecido tudo conforme planejamos”, 
comemora Pedro. 

Quer saber mais sobre as opções de consórcio da Uniprime 
Corretora de Seguros? Fale com seu Gerente.

Alegria, muita pipoca e quentão, foram os itens escolhidos para 
compor a tarde de 05 de junho na cooperativa. Em clima junino, 
os colaboradores puderam curtir um momento de integração, 
proporcionado carinhosamente pela Diretoria da Uniprime no 
espaço gourmet da sede, em Londrina - PR.

Os almoços e lanches preparados pelo Presidente do Conselho 
de Administração da cooperativa, Dr. Alvaro Jabur, já viraram 
tradição. Periodicamente, ele assume o comando do fogão, 
sempre com o auxílio de Rosemeire de Souza Miranda, Auxiliar 
de Serviços Gerais da cooperativa, que a cada vez, apresentam 
um cardápio diferente.

Vale lembrar que os momentos de descontração respeitam 
rigorosamente todas as medidas de higiene impostas pelo 
Ministério da Saúde em função da COVID-19.

Em 01/07, a Uniprime iniciou a Campanha de Doação de Fraldas 
Geriátricas para serem doadas para hospitais e instituições mais 
necessitadas. A coleta irá até o dia 31 e não é necessário ser 
cooperado para participar, basta levar os pacotes de fraldas até a 
Agência mais próxima.

Porém, caso o doador seja também um cooperado Uniprime, ele 
pode optar por preencher uma autorização de débito em conta 
e realizar a doação em dinheiro. Neste caso, cada Agência é 
responsável pela compra das fraldas, como também pela entrega 
às instituições mais carentes da cidade.

A campanha já é tradição na Uniprime. Em 2019, foram 
contabilizadas 87.458 fraldas doadas e, somado aos 8 anos da 
campanha, a cooperativa já arrecadou mais de 426 mil unidades,  
beneficiando mais de 42 instituições de caridade.

Encontre AQUI a Agência Uniprime mais próxima e contribua 
com a campanha!

No dia 15 de junho, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil comemorou 
o resultado de 1 milhão de sobras referente ao mês de maio/2020.

A Uniprime Sul MS - Cooperativa de Crédito (Agência Nova Andradina) doou 2000 mil máscaras à prefeitura de Nova Andradina. 

Na foto: Gerente da agência de Nova Andradina - Estela de Oliveira Pucheta e o Prefeito José Gilberto Garcia.

A Uniprime do Iguaçu faz parte da União das Cooperativas de Pato Branco, que todos os anos promove uma feijoada beneficente em 
comemoração ao Dia C. Como vivemos um ano atípico, esse ano foi promovida a Mega Arrecadação, visando arrecadar alimentos e 
materiais de higiene e limpeza. A singular doou cestas básicas para a campanha, assim como seus colaboradores. Outra ação, foi a 
realização de um drive-thru na praça central, que arrecadou doações da comunidade.

No mês de junho foi realizado a continuação do curso “Gestão e Estratégias em Tempos de Crise” com o instrutor June Westarb. O 
curso é destinado aos cooperados da Uniprime Pioneira .

No dia 26 de junho, foi realizado o encerramento da turma de 
jovens aprendizes de 2019/2020. Isabelly e Fernanda foram 
homenageadas pela cooperativa.

Colaborador é contemplado no Consórcio Uniprime

Uniprime entra em clima de Festa Junina

Uniprime faz campanha de arrecadação de 
fraldas geriátricas

1 milhão de sobras

Doação de Mácaras

Dia C

Curso “Gestão e Estratégias em Tempos de Crise”

Encerramento da Turma de Jovens Aprendizes
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VAMOS RELEMBRAR 
TODAS AS 

FESTAS JUNINAS 
DA UNIPRIME 

CENTRAL!!
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Aconteceu
na Central

Aconteceu
nas Singulares

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!
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https://www.uniprimebr.com.br/#agencias
http://www.uniprime.com.br
https://www.uniprime.com.br/informe-institucional/cartilha-coronavirus-8

