
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

26/03 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

29/03 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

Assembleia Geral Ordinária Novo Superintendente

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE MARÇO!

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

09, 10, 16 e 18/03
Treinamento de Segmentação e 

Vendas por Carteira
Tomas Sparano Virtual Uniprime do Iguaçu

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião – FGCoop

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião – Conselho de Administração

Reunião - Diretoria Ocepar

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

No dia 10 de fevereiro foi realizada a 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 23 de fevereiro, 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.

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada 
nos dias 8 e 22 de fevereiro, por videoconferência.

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

O Motiva 2021 foi realizado com a apresentação dos resultados e 
premiações.

A nossa Uniprime cresceu!

Relatório de Gestão 2020 Colaboradora Uniprime realiza trabalho 
voluntário com crianças na igreja

Reunião Anual de Colaboradores Aniversário de 02 anos da Agência 
Rondonópolis/MT

Aniversário de 01 ano da Agência 
Sorriso/MT

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

EDIÇÃO 57
MARÇO/2021

A união de duas singulares do sistema Uniprime é um marco para 
todos nós. Este é um momento de celebração, crescimento e 
aperfeiçoamento da nossa cooperativa. 

A partir de agora, o cooperado Uniprime tem 32 agências à sua 
disposição, faz parte de um grupo com mais de 28 mil cooperados 
e conta com uma cooperativa com mais de R$ 3,5 bilhões em 
ativos administrados.

Clique aqui e assista ao vídeo que preparamos para você. 

Para mais informações, entre em contato com os Gerentes 
Uniprime. Clique aqui para localizar a agência mais próxima.

Acompanhe também os nossos canais digitais e fique por dentro 
de tudo o que acontece na cooperativa:

uniprimebr.com.br/#universo
facebook.com/uniprimebr 
instagram.com/uniprimebr
linkedin.com/company/uniprimebr

No dia 26 de fevereiro de 2021 foi realizada a AGO – Assembleia 
Geral Ordinária da Uniprime Central em formato virtual. Na 
ocasião, foi apresentada a prestação de contas referente ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, entre 
outros assuntos. Estiveram presentes os diretores e conselheiros 
de administração.

No dia 26 de fevereiro foi a despedida do Superintendente, Sr. 
Julio Cesar Pires Furtuoso, que trabalha na Uniprime Central 
desde 2003. Julio sempre se dedicou à Central de forma íntegra 
e sua atuação foi de grande relevância para o crescimento do 
Sistema Uniprime. Nossos sinceros votos de agradecimento 
por sua dedicação ao longo desses anos. A partir do dia 01 de 
março, Julio ocupará o cargo de Diretor de Riscos e Tecnologia na 
Uniprime Norte do Paraná.
A partir desta data, Sr. Evandro Carlos Gasparetto assume as 
atividades inerentes ao cargo de Superintendente Executivo 
da Uniprime Central reconduzido merecidamente por sua longa 
e experiente atuação dentro do Sistema Uniprime. Desejamos 
sucesso para ambos nessa nova jornada!

Visando manter a transparência com seus cooperados, a Uniprime 
acaba de divulgar o Relatório de Gestão, com informações 
importantes sobre as ações praticadas pela cooperativa em 2020 
e os resultados alcançados no exercício do ano passado.

A versão on-line já pode ser acessada no site da Uniprime (AQUI), 
e o material impresso será entregue ao Banco Central, aos 
Conselheiros de Administração e Fiscal, aos colaboradores, às 
entidades cooperativas, às empresas de auditorias, e aos demais 
parceiros e fornecedores, além de nossos cooperados.  

Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela 
comunidade, e a Uniprime sente orgulho quando encontra 
colaboradores que realizam ações em prol do bem-estar do 
próximo. 

Gabriela Kaminari Giorio, Secretária Executiva da Uniprime, é um 
exemplo que merece ser compartilhado. Catequista há 3 anos, 
Gabi ajuda crianças e adolescentes no entendimento sobre a fé 
e esperança, e sente-se feliz em contribuir com o crescimento 
espiritual de seus catequizandos. “Independente da religião, a 
fé é algo que te dá sentido, algo pra você se agarrar!” explica a 
Secretária Executiva.

“Para mim, o mais importante é o impacto que as ações causam 
em prol da sociedade. Nesse momento, você abre mão do seu 
individual e passa a pensar no coletivo. É recompensador quando 
você vê uma reação em cadeia e o bem se espalhando”, afirma 
Gabi. E ainda completa: “O melhor de tudo é que não precisa 
de muito. Às vezes um pequeno ato que pra você não faz tanta 
diferença, para o próximo pode significar tudo”.

Foto: Evandro Carlos Gasparetto e Julio Cesar Pires Furtuoso.

http://www.uniprime.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=-hIF2oWymXo
https://www.uniprimebr.com.br/#agencias
https://www.uniprimebr.com.br/arquivos/relatorio_gestao.pdf

