
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

25/09
Planejamento Estratégico 2021 

Sistema Uniprime
Videoconferência Sistema Uniprime

25/09 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

25/09 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

UNIPRIME LANÇA CADASTRAMENTO DE CHAVE PIX

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE SETEMBRO!

UNIPRIME PIONEIRA

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME PAULISTA

UNIPRIME NORTE DOPARANÁ

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

05 e 19/09
Curso Introdutório de Formação de 

Conselheiros
Tomas Sparano e

Gustavo Abib
Virtual Uniprime Pioneira

05 e 19/09 Formação de Conselheiros Parte II Instrutores Fupef Virtual Uniprime Pioneira

12/09 Palestra - União de Equipes
Vera Lucia Cavalcanti

 (Isae)
Virtual Uniprime Pioneira

SOBRE O PIX

O lançamento do Pix será somente no dia 16 de novembro, 
mas o cooperado Uniprime já pode sair na frente dando o seu 
consentimento para o cadastramento da Chave Pix. Deixaremos 
tudo pronto para que o cooperado possa realizar as suas 
transações no Pix, logo após o lançamento. 
Clique aqui para cadastrar sua Chave Pix e obter mais 
informações.

A CHAVE PIX

A Chave Pix possibilitará que você realize seus pagamentos e 
transferências de maneira fácil e prática. É através dela, que o 
sistema identificará todas as informações necessárias para 
concluir a transação. Diferente de TED e DOC em que para realizar 
a transação é necessário inserir vários dados como número de 
conta, agência e banco, no Pix só será necessário informar a 
Chave Pix que pode ser o seu CPF, número de celular ou e-mail.

OS BENEFÍCIOS DO PIX PARA VOCÊ E PARA O SEU NEGÓCIO

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião – Conselho de Administração

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião – Comitê Operacional

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  17 de agosto, por videoconferência.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central 
foi realizada no dia 28 de agosto, por videoconferência.

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada 
no dia 28 de agosto, por videoconferência.

No mês de agosto foi realizado a continuação do curso “Gestão e 
Estratégias em Tempos de Crise” com o instrutor June Westarb. O 
curso foi destinado aos colaboradores e Conselheiros da Uniprime 
Pioneira, de forma virtual.

Em tempos de Pandemia, houve o aumento da criminalidade. A Uniprime, no intuito de prevenir e orientar, tem buscado diversas 
alternativas de informar e estar próximo dos cooperados, mesmo que de forma online.

No começo da manhã gelada de sábado, 22 de agosto o casal 
Nelso e Julce Bassani participaram de um ato de solidariedade 
e carinho. Levaram alimentos não perecíveis ao Drive-Thru 
Solidário, promovido pelas cooperativas Unimed Costa Oeste e 
Uniprime Pioneira. “Uma ação assim aquece o nosso coração”, 
definiu Nelso. “Tem tanta gente precisando de um pouco de nós, 
não custa ajudar”, complementou Julce. 

Sem sair do carro, eles deixaram os donativos e receberam as 
máscaras personalizadas do evento comemorativo ao Dia de 
Cooperar. Houve quem preferiu as bolas para as crianças, como 
fez a Dra. Marilda Zacar que também participou do Drive-Thru. “A 
gente tem que ter empatia pelo próximo e se mobilizar para fazer 
o bem”, disse. 

Durante as 4 horas de ação, foram 661,5 quilos de alimentos não 
perecíveis, 187 litros de leite e 163 itens de limpeza doados à 
Apae de Toledo. “Trata-se de uma entidade que merece todo o 
nosso apoio especialmente em um momento delicado como o 
que estamos vivendo. Mais do que nunca a solidariedade se faz 
necessária para atender as demandas que cresceram e direcionar 
nossa ação a ela, empodera nossa mobilização”, destacou o 
presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo.

“As cooperativas atendem às demandas dos cooperados, mas 

também é necessário haver uma devolução à comunidade. A 
união de forças da Unimed e da Uniprime materializa o princípio 
da intercooperação que preconiza a solidariedade e empatia em 
prol da sociedade”, finalizou o presidente da Unimed Costa Oeste, 
Dr. Hiroshi Nishitani.

A diretora da Apae de Toledo, Lucimar Recalcatti Vieira agradeceu 
a iniciativa das cooperativas e a todos que se dedicaram a doar 
os alimentos e produtos. “Nós estávamos sem nenhum alimento 
para doar às famílias que estão em situação de vulnerabilidade 
econômica e social. Essas doações vieram em um momento muito 
especial e nós só temos que agradecer a todos os envolvidos”, 
enaltece. 

Sobre a Apae
Atualmente a Apae atende 279 pessoas, entre crianças, 
adolescentes e adultos em ações na área da saúde, educação e 
assistência social. Trata-se de uma das mais antigas instituições 
beneficentes de Toledo, com quase 50 anos de história. Nesse 
momento de pandemia, as atividades presenciais foram 
substituídas pelas online e para muitas famílias as necessidades 
aumentaram, especialmente de alimentos. “Vamos organizar os 
donativos em cestas básicas e entregar a essas pessoas”, relatou 
Lucimar. “A família apaeana agradece a todos”, finaliza.

A Campanha teve início no dia 22 de junho e encerramento em 31 
de julho. No total foram realizadas 32 vendas via APP, sendo elas 
dos seguintes produtos:

- SEGURO DE VIDA AP PREMIADO
- SEGURO RESIDENCIAL FACIL
- SEGURO EMPRESARIAL FACIL

Esse curso teve como objetivo o alinhamento sobre o atendimento 
prime. O comportamento do cooperado em tempos de pandemia, 
como deve ser a abordagem e o atendimento à distância sem ser 
distante, estando mais presente na vida do cooperado.

Em comemoração ao Dia dos Pais, os colaboradores foram 
presenteados com uma caneca personalizada.

O cooperado Alexandre Khalaf foi um dos sorteados do mês de 
agosto na promoção Coop+ e ganhou uma adega de vinhos.

Conselho de Administração e Diretoria Executiva visitam 
cooperados em Cuiabá/MT. Foi inaugurando o novo Centro 
Cirúrgico e ampliação do Hospital São Judas com recursos da 
cooperativa.

A Uniprime Paulista, contribuiu com o evento “Drive Thru da Solidariedade” capitaneado pela FEAPP – Federação das Entidades 
Assistenciais de Presidente Prudente, fazendo doação de “Face Shield” para proteger os voluntários envolvidos no evento e que 
atuaram na arrecadação de alimentos no dia 01/08/2020. O evento buscou através de contribuições e doações ajudar as entidades 
assistenciais de Presidente Prudente.

A marca foi alcançada em julho deste ano e reflete a confiança dos 
cooperados na instituição.

O mês de julho foi marcado na Uniprime por uma grande notícia para os 
cooperados: a cooperativa alcançou a marca de R$ 3 bilhões em ativos 
administrados pela instituição. Este número tão expressivo foi possível 
em razão de um crescimento de 200% em apenas seis anos, já que em 
2014 a Uniprime havia comemorado a marca de R$ 1 bilhão de recursos 
administrados. 
Os ativos são os recursos que a cooperativa administra e engloba 
depósitos a prazo, depósitos à vista e patrimônio da cooperativa. 

“Para a instituição, todas estas conquistas são reflexo do constante 
crescimento da cooperativa e traduz a alta confiança que possui diante 
de seus cooperados”, comemora Dr. Alvaro Jabur, Presidente do Conselho 
de Administração da Uniprime.
Para conhecer todos os produtos e serviços ofertados pela Uniprime, 
acesse um de nossos canais digitais:

uniprimebr.com.br 
facebook.com/uniprime 
uniprimebr.com.br/#universo
uniprimebr.com.br/#educacao-financeira

As doações foram feitas para 40 instituições de caridade.

A Campanha de Fraldas Geriátricas promovida pela Uniprime resultou na 
doação de 118.444 unidades de fraldas, beneficiando 40 instituições 
caridade. Este é o nono ano consecutivo que a cooperativa incentiva as 
doações em prol dos idosos.
 A arrecadação aconteceu durante o mês de julho e contou com a mobilização 

dos Gerentes de Agência e colaboradores Uniprime, além da participação 
ativa dos cooperados e da sociedade. A ação também contou com o apoio 
das Unimeds de Apucarana, Campo Mourão, Cianorte, Maringá, Paranavaí e 
Umuarama, que também aderiram à campanha.  

Em 9 anos de campanha, a Uniprime já arrecadou mais de 540 mil fraldas, 
beneficiando anualmente dezenas de instituições carentes.

Modalidade lançada recentemente já ultrapassa 100 cotas vendidas.

Os Gerentes das Agências Uniprime atuam como verdadeiros consultores 
financeiros e trabalham para que os investimentos dos cooperados sejam 
sempre de acordo com o perfil de cada um. O consórcio, por exemplo, é uma 
oportunidade de investimento para aquele perfil que requer flexibilidade 
para pagar e disciplina para economizar.

Ofertado pela Uniprime, o consórcio alcançou a marca de 100 cotas 
vendidas nos primeiros cinco dias após o lançamento de uma campanha 
de vendas. De acordo com Olinda Ivamoto, Gerente da Unidade Uniprime 
Corretora, o resultado deve-se ao empenho dos colaboradores em auxiliar 
os cooperados na hora de escolher o investimento ideal. “O consórcio 
da Uniprime é um ótimo produto, com valores muito competitivos, e 
tem parceria com a Porto Seguro, uma seguradora séria, reconhecida e 
organizada”, ressalta a Gerente. 

Vale lembrar que parte do valor investido no consórcio retorna em sobras 
anuais ao cooperado. 
Quer saber mais? Entre em contato com seu Gerente Uniprime.

Na foto: Dr. Luis Eduardo Minuci – Diretor Administrativo da Uniprime Paulista, Marco Neves – 
Representante FEAPP, Giovani Casarino – Superintendente Executivo da Uniprime Paulista e Dr. 
Luiz Antonio Bugalho – Diretor Financeiro da Uniprime Paulista.

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

Segurança Digital

Unimed e Uniprime realizam ação solidária em prol da Apae

Entregas de Prêmios Sancor

Curso sobre Personas

Dia dos Pais

Promoção COOP+Visita aos Cooperados

Drive Thru da Solidariedade – FEAPP

Uniprime comemora R$ 3 bilhões em ativos administrados

Uniprime arrecada mais de 100 mil fraldas geriátricas

Consórcio Uniprime tem sucesso de vendas

www.uniprime.com.br

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

Aconteceu
na Central

Aconteceu
nas Singulares

Reunião -  Diretoria Ocepar
No dia 12 de agosto foi realizada a 16ª 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.

EDIÇÃO 51
SETEMBRO/2020

2º LUGAR – AGÊNCIA DE UBIRATÃ

1º LUGAR – AGÊNCIA DE MUNDO NOVO

3º LUGAR – AGÊNCIA DE GOIOERÊ

Nos dias 26 e 27 de agosto foi realizado o curso “Grafoscopia e Prevenção a Fraude Virtual” para a Uniprime Norte do Paraná. O curso, destinado a 
colaboradores, foi ministrado pela instrutora Maura Rebello, de forma virtual.

Curso de Grafoscopia

http://www.uniprime.com.br/pix
http://uniprimebr.com.br 
http://facebook.com/uniprime 
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