
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

27/11 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

30/11 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

PIX COMEÇARÁ A FUNCIONAR NO DIA 16 DE NOVEMBRO

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE NOVEMBRO!

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME DO IGUAÇU

UNIPRIME PIONEIRA

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

05, 12 e 19/11 Curso de Atendimento e Vendas Tomas Sparano Virtual Uniprime Pioneira

07/11
Formação de Conselheiros 

Parte IV
Instrutores Fupef Virtual Uniprime Pioneira

07/11 Curso de Captação Marcio Araujo Virtual Uniprime do Iguaçu

O Banco Central deu início, nesta terça-feira (3), à primeira 
etapa das operações do PIX, o novo sistema de pagamentos 
eletrônicos no Brasil.

Nesta primeira fase, que funcionará como teste da nova 
modalidade, chamada de fase restrita, se estenderá até o dia 
15 de novembro, que tem como principal objetivo verificar o 
funcionamento do PIX no ambiente de produção dos bancos 
e do Banco Central e também testar todos os casos de uso 
disponíveis do PIX para lançamento do sistema integral.

Somente a partir do dia 16 o PIX irá funcionar integralmente, 
para todos os clientes cadastrados, 24h por dia, 7 dias da 
semana. No dia 16 de novembro, o PIX começará a funcionar às 

9h. A partir de então, ele irá operar ininterruptamente, todos os 
dias do ano, 24 horas por dia.

O que é o PIX?
O PIX é um novo meio de pagamentos e transferências 
desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as transações 
financeiras. Não é um aplicativo nem banco, e funciona com as 
contas que o cliente já tem em alguma instituição financeira.

A expectativa do mercado é que o sistema seja o grande 
substituto de DOCs e TEDs, por ser gratuito e estar disponível 
a qualquer hora, sete dias por semana. A quantia cai 
instantaneamente.

Passo a passo
do PIX

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião – Conselho de AdministraçãoReunião – Conselho Fiscal

Planejamento Comercial & Operacional

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

FGCoop
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi 
realizada no dia 20 de outubro, de forma remota. Esteve presente 
na reunião Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e 
também membro do Conselho de Administração do FGCoop e o 
assessor cooperativista Edgar de Souza Mendes.

Nos dias 06 e 07 de outubro foi realizado o Planejamento Comercial 
& Operacional do Sistema Uniprime via videoconferência. A reunião 
contou com a presença dos gerentes das Singulares e teve como 
objetivo definir as estratégias comerciais e operacionais para o 
próximo ano.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central 
foi realizada no dia 30 de outubro, por videoconferência.

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

No dia 15 de outubro, Dr. Gualberto Nogueira de Leles - Diretor 
Superintendente, esteve em entrevista na Rádio CBN, para falar 
sobre o avanço das cooperativas de crédito no Brasil.

No dia 20 de outubro, Dr. José Eduardo Silveira dos Santos – 
Vice-Presidente, também esteve em entrevista na Rádio CBN, 
para falar sobre sua trajetória profissional em comemoração ao 
dia do médico.

No dia 14 de outubro foi homologado pelo Banco Central, através 
do Oficio 21944/2020 – BCB/Deorf/GTCUR, os nomes dos novos 
membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, 
conforme a seguir:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO 2020/2024
 
JOSÉ EDUARDO SILVEIRA DOS SANTOS - PRESIDENTE
ADALBERTO ARÃO FILHO
ALEX ROBERT SPENGLER
CLÁUDIO WATABE
EDUARDO CASTILHO DE CASTILHO
EDVARDES CARMONA GOMEZ
FRANCISCO CARLOS GRILO
JOÃO BOSCO DE BARROS WANDERLEY
LEONILDO HERRERO PERANDRÉ
PAULO HENRIQUE SILVA MARIANO
RICARDO BUAINAIN BOMUSSA
RONALDO NUNES RIBEIRO
 
CONSELHO FISCAL – GESTÃO 2020/2022
 
AGUINALDO PEREIRA DE NADAI
ALEXANDRE JANOLIO ISIDORO SILVA
DOUGLAS LUIZ BORGES
IRENE ALVES DA COSTA
ORLANDO PEDRO FILHO
SILVANO DA SILVA SILVESTRE

No dia 31 de outubro foi realizado o Curso de Captação com o 
instrutor Marcio Araújo. O curso foi destinado aos colaboradores 
e Gerentes da Uniprime do Iguaçu.

AGE Digital

Está chegando o Pix

Uniprime implanta assinatura digital

Entrevistas Rádio CBNNovos membros do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal

Curso de Captação
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No dia 17 de outubro foi realizado o III módulo do Programa de Formação 
de Conselheiros, com os professores da Fupef. O curso foi destinado aos 
Conselheiros da Uniprime Pioneira, de forma virtual.

Programa de Formação de Conselheiros 
Parte III

NOVEMBRO AZUL

Uniprime realiza primeira assembleia com transmissão on-line.

No dia 16 de outubro, dirigentes e cooperados da Uniprime Norte do 
Paraná se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária para tratar de 
assuntos importantes e de interesse do quadro social, como alterações 
no estatuto e revisão de regimentos. Em formato digital, a ocasião foi 
um marco importante para a cooperativa, com transmissão on-line aos 
cooperados.

“A AGE foi realizada em formato inédito e inovador, já que foi nossa 
primeira Assembleia totalmente digital”, conta Dr. Alvaro Jabur, 
Presidente do Conselho de Administração da Uniprime.

Com mais de 400 cooperados conectados, o novo formato foi um 
sucesso e agradou a cooperativa. “Foi feito um esforço conjunto com 
nossa equipe de TI, Marketing, Projetos, e demais envolvidos, para que 
tudo ocorresse em perfeito funcionamento”, conclui Dr. Jabur.

O novo meio de pagamento instantâneo veio para ficar.

O Pix é o novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central 
que vai proporcionar transferências de recursos entre contas 24 horas 
por dia, 7 dias por semana e em menos de 10 segundos em 99% dos 
casos.  

Entre as principais mudanças proporcionadas pelo Pix, Everton Jose 
Santana, Assistente de Negócios em TI da Uniprime, destaca as 
facilidades em realizar/receber pagamentos e transferências em 
qualquer dia (incluindo finais de semana e feriados), em qualquer 
hora e para qualquer instituição financeira/de pagamento; realizar 
pagamentos ou transferências de forma mais prática, necessitando 
apenas a chave do recebedor ou ler um QR Code; ter conhecimento e 
acesso aos recursos recebidos em poucos segundos; não precisar de 
cartão e nem maquininha para o pagamento; além de realizar transações 
de forma mais barata.

A Uniprime já iniciou o cadastramento da chave Pix de seus cooperados. 
Na prática, isto significa que, para concluir uma transação entre contas, 
mesmo entre instituições diferentes, basta informar a chave Pix, 
descomplicando o fluxo atual de pagamentos.

“Após o cadastramento de chaves, chega o momento de receber e fazer 
pagamentos/transferências com o Pix. Essa nova fase começará no 
dia 3 de novembro, de forma restrita em relação a valores, horários e 
usuários que poderão realizar pagamentos através desse novo sistema. 
E a partir de 16 de novembro, o Pix estará em pleno funcionamento”, 
comemora Santana.

Portanto, a partir desta data, a Uniprime e todas as instituições 
aprovadas pelo Banco Central já estarão operando via Pix. Caso ainda 
não tenha cadastrado a sua chave, basta acessar o APP Mobile Banking 
e seguir as instruções no menu Pix. Em caso de dúvidas sobre o novo 
meio de pagamento, procure seu Gerente Uniprime agora mesmo. 

Mais segurança e organização nas operações contratuais.

As transformações digitais vêm gerando mudanças importantes no 
universo corporativo, especialmente para as instituições que lidam com 
finanças, caracterizadas pelo uso constante de contratos e assinaturas 
no papel. Antenada com todos os avanços tecnológicos, a Uniprime 
migrou recentemente algumas de suas operações contratuais em papel 
para a gestão de documentos digitais. Isto significa que a cooperativa 
implantou ferramentas de assinatura eletrônica que aperfeiçoam a 
rotina administrativa e simplificam a vida de seus colaboradores e 
cooperados. 

Desde a segunda quinzena de setembro, a assinatura digital tem sido 
aplicada em “contratos de empréstimos de pessoa física, inicialmente 
para duas linhas de crédito específicas; e em ficha cadastral”, explica 
Simone Cristina Gracindo, Analista de Negócios em TI da Uniprime. 
“Como está sendo bem receptivo pelas agências e cooperados, vamos 
ampliar para demais ações”, completa ela.

Entre as vantagens da assinatura digital, além da economia de papel (e, 
conseqüentemente, reflexos positivos ao meio ambiente), destacam-

se o monitoramento e armazenamento das informações (facilitando as 
buscas e a gestão de contratos), e a segurança.

“Os documentos eletrônicos, especificamente, tem garantia jurídica 
pela Medida Provisória 2.200-2/2001. Essa MP dá amparo a qualquer 
forma de assinatura eletrônica”, conclui Simone.

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

