
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

06/10 Planejamento Comercial Videoconferência Sistema Uniprime

07/10 Planejamento Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

26/10 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

30/10 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

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

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021 

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE OUTUBRO!

APP ABRE CONTA UNIPRIME

OUTUBRO ROSA

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME PIONEIRA

UNIPRIME ALLIANCE

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

17/10
Formação de Conselheiros 

Parte II
Instrutores Fupef Virtual Uniprime Pioneira

O Planejamento Estratégico 2021 do Sistema Uniprime, que teve 
como tema “Navegando em Mares Turbulentos”, foi realizado 
no dia 25 de setembro. Em função da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o evento foi realizado por videoconferência e contou 
com a participação de diretores, conselheiros e gerentes. 

A programação foi conduzida pelo consultor Edgar de Souza 
Mendes e, também, pelo superintendente da Uniprime Central, 
Julio Cesar Pires Furtuoso. Edgar explanou sobre o mercado 

financeiro atual, os desafios e metas financeiras do Sistema 
Uniprime, bem como, suas diretrizes estratégicas. Julio evidenciou 
todos os projetos realizados e em desenvolvimento. 

O mercado financeiro está em constante desenvolvimento em 
relação à tecnologia e inovação, e o Sistema Uniprime se prepara 
para fazer frente à nova realidade sem perder a essência que o 
distingue e valoriza. Após o término do Planejamento Estratégico 
2021, foi realizada a reunião do Conselho de Administração.

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião – Conselho de Administração

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

Quer ser um cooperado Uniprime? Conheça nosso APP Abre 
Conta! Você poderá abrir a sua conta de forma digital, prática 
e segura.

Clique nos ícones ou escaneie o QR Code para baixar agora 
o APP Abre Conta Uniprime e descubra os benefícios de se 
tornar nosso cooperado.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central 
foi realizada no dia 25 de setembro, por videoconferência.

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

Um novo jeito de fazer transferências, pagamentos e receber 
dinheiro irá revolucionar a forma de realizar transações financeiras.

A Uniprime aderiu ao Pix, o novo meio de pagamento, recebimento 
e transferência desenvolvido pelo Banco Central, e já iniciou ação 
de aceite de seus cooperados para cadastramento da Chave Pix, 
um “apelido” que representará as informações da conta, como 
agência, número e tipo de conta, e que facilitará as transações. 

Diferente do que acontece com TED, DOC ou boletos - as 
transferências e os pagamentos por Pix ocorrerão em até 10 
segundos e poderão ser feitos 24 horas por dia, todos os dias do 
ano, inclusive aos sábados, domingos e feriados. “As transferências 
ocorrerão diretamente da conta do usuário que fará o pagamento 
para a conta da pessoa que irá receber o recurso, sem a necessidade 
de intermediários, o que proporcionará custos menores para as 
transações”, explica Kacieli Caroline Mendes, Analista de Negócios 
em TI da Uniprime.

Para cadastrar a Chave Pix, o cooperado Uniprime poderá escolher 
uma das opções entre: CPF/CNPJ, número do telefone celular, 
e-mail e/ou chave aleatória (conjunto único de números, letras e 
símbolos gerados pelo Banco Central). Cada pessoa física poderá 
cadastrar até 5 chaves por conta transacional; para pessoas 
jurídicas, o limite é de 20 chaves. Cada chave só poderá ser 
vinculada a uma única conta.

“As transações feitas via Pix terão as mesmas medidas de 

segurança já adotadas nas transações via TED e DOC – como 
forma de autenticação e criptografia. Em relação às informações 
pessoais dos usuários, o Banco Central garante que todas elas são 
protegidas pelo sigilo bancário, estabelecido na Lei Complementar 
número 105, e também pela Lei Geral de Proteção de Dados que 
entrará em vigor em breve”, comenta a Analista.

Nesse momento, o cooperado poderá dar o consentimento para a 
Uniprime cadastrar seu CPF/CNPJ em uma única conta e a partir 
de 05/10, poderá cadastrar todas as chaves pelo App Uniprime 
Mobile Banking. 

Saiba mais em: www.uniprimebr.com.br/pix

Uniprime comemora o sucesso em Poupança, modalidade lançada 
em julho de 2020.

Tradicional entre os brasileiros, a Poupança integrou o rol de 
produtos de investimento da Uniprime há dois meses e já alcançou 
a marca de um milhão e meio em depósitos.

A Uniprime é a primeira cooperativa de crédito no Brasil a oferecer 
essa opção de investimento, sem a interveniência de um banco. “As 
principais vantagens do produto são: liquidez diária, investimento 
protegido pelo FGCoop (até R$ 250.000,00 por CPF) e isenção 

de Imposto de Renda”, destaca Wilson Hideaki Hirata, Gerente da 
Agência Uniprime Londrina - PR.

É uma modalidade simples e sem burocracia, que garante liquidez 
diária e permite ao cooperado retirar o dinheiro em 30 dias com 
rendimento. “É ideal para quem possui um perfil mais conservador”, 
conclui Hirata.

Para saber mais e aplicar seu dinheiro na Poupança, fale com um 
Gerente Uniprime.

Filhos gravam mensagens de whatsApp para colaboradores da 
Uniprime no Dia dos Pais.

No último Dia dos Pais, comemorado em 9 de agosto, a Uniprime 
surpreendeu seus colaboradores ao enviar mensagens de 
whatsApp gravadas pelos próprios filhos. A ação causou grande 
comoção entre os pais da cooperativa, que ficaram encantados 
com os áudios repletos de amor, carinho e gratidão.  

Dr. Oswaldo Martins de Queiroz Filho, Conselheiro de Administração 
da Uniprime, mora em Cianorte – PR, pai de Paula (43), Tales (41) 
e Eduardo (38), relata que a surpresa foi sensacional. “Estávamos 
todos reunidos no Dia dos Pais quando fui pego de surpresa com 
esse belo presente que a Uniprime nos proporcionou. Achei uma 
ideia muito original e que me causou forte emoção”, comenta o 
médico.

O Gerente de Negócios André Luis Ortiz Gimenez da agência 
Arapongas – PR, pai da Heloísa (5) e do Rafael que está a caminho, 
diz que sua esposa está na 20ª semana de gravidez e que a iniciativa 
do áudio foi muito especial, não só pelo fato de ter ouvido a voz 
da sua filha e de sua esposa que falou em nome do bebê, mas 

também por considerar um cuidado muito grande por parte da 
Uniprime. “Sempre que ouço minha filha falar alguma coisa sobre 
mim, eu me emociono bastante. Eu achei muito legal essa ideia do 
áudio, é algo que parece tão simples, mas sei que uma equipe se 
mobilizou para fazer acontecer. Sempre deixo claro que um dos 
fatores que mais amo na cooperativa são as pessoas”, explica o 
Gerente que há 05 anos trabalha na Uniprime. 

André Luís Gomes, Assistente de Gerente da Uniprime de 
Apucarana - PR, também não conteve a emoção. “Foi muito 
emocionante acordar e ouvir a mensagem! A Maria (4) falou 
em nome dela e também em nome do irmão, o André Filho de 
4 meses. É gratificante saber que sou referência para eles e que 
se espelham em mim”, disse Gomes. O Assistente trabalha na 
Uniprime há 11 anos e contou que as coisas mais importantes em 
sua vida aconteceram nesse período. “Conheci minha esposa em 
2012, nos casamos em 2014, tivemos nossa Maria em 2016 e nosso 
caçula André Filho em 2020. A Uniprime com toda certeza faz 
parte da minha história e da minha família. A Maria fala para todo 
mundo, com orgulho, que o papai trabalha na Uniprime e creio 
que esse sentimento é reflexo do que eu sinto”.

Ganhadores do mês de setembro na promoção Coop+.

Nos dias 05 e 19 de setembro foi realizado o curso Introdutório 
de Formação de Conselheiros para a Uniprime Pioneira. O curso, 
destinado a conselheiros, foi ministrado pelo instrutor Tomas 
Sparano, de forma virtual.

No dia 12 de setembro foi realizada a palestra “União de Equipes“ 
para a Uniprime Pioneira, de forma virtual. A palestra foi destinada 
aos colaboradores e ministrada pela instrutora do ISAE - Vera 
Lucia Cavalcanti.

No mês de setembro foi realizado os módulos I e II do Programa 
de Formação de Conselheiros, com os professores da Fupef. O 
curso foi destinado aos Conselheiros da Uniprime Pioneira, de 
forma virtual.

O Festival Automotivo Uniprime, um modelo inovador de 
negócios idealizado pela Uniprime Alliance, ganha este ano uma 
formatação diferente: 100% online. “A pandemia trouxe uma nova 
realidade, mas soubemos nos reinventar usando a tecnologia 
para aproximar ainda mais o Cooperado de nossa instituição”, 
segundo Dra. Maryam Olympia Yasbick Spricido Presidente do 
Conselho de Administração

“Um click e seu carro novo na garagem” resume muito bem os 
atributos e a proposta do Festival deste ano. Esta sétima edição, 
será igualmente realizada em outubro, mas em vez de dois dias, 
vai se estender por um mês inteiro, com as negociações sendo 

realizadas via internet em um portal exclusivo que reúne condições 
especiais oferecidas pelas concessionárias participantes, além do 
acesso a linhas de crédito Uniprime.

O Festival Automotivo Uniprime já conta com a adesão das 30 
mais destacadas concessionárias de Cascavel, Foz do Iguaçu e 
Francisco Beltrão, que estarão oferecendo seus mais recentes 
lançamentos a preços diferenciados e exclusivos para os 
Cooperados. O evento já faz parte do calendário anual de compras 
e renovação de frota dos Cooperados, e deve repetir o sucesso 
anterior, contabilizando elevado volume de ótimos negócios.

Cooperados Uniprime poderão contar com o Pix

Um milhão e meio em investimentos

Amor em forma de áudio

Promoção COOP+

Curso Introdutório de Formação de 
Conselheiros

Palestra – União de Equipes

Programa de Formação de Conselheiros 
Parte II

Uniprime Alliance inova com Festival Automotivo Online

Vem aí o Festival de Veículos Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil!

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 11 de setembro foi realizada a 17ª 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.
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http://www.uniprimebr.com.br/pix
http://www.uniprime.com.br
http://www.uniprime.com.br
https://apps.apple.com/br/app/abre-conta-uniprime/id1528538570 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.uniprime.abreconta  
http://www.festivaluniprime.com.br 

