
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

17/06 Reunião - Comitê Operacional  Videoconferência Sistema Uniprime

25/06 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

28/06 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE JUNHO E PARTICIPE!

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME ALLIANCE

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

14, 16 e 19/06
Programa de Desenvolvimento 

Gerencial
Instrutores da PUC Virtual Uniprime Norte do Paraná

14 à 17/06
Curso de Grafoscopia e

Prevenção a Fraudes 
Heloisa Rebello Virtual Uniprime Alliance

19 e 26/06
Curso de Grafoscopia e

Prevenção a Fraudes
Heloisa Rebello Virtual Uniprime Pioneira

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião - Conselho de Administração 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 20 de maio, por videoconferência.

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

Jornadas de sucesso!

Uniprime Alliance comemora 24 anos 

Aconteceu
na Central

Aconteceu
nas Singulares

www.uniprime.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
Av. Higienópolis, 1044  | Centro | Londrina.PR | 86020-080
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MERCADO MELHORA EXPECTATIVA PARA CRESCIMENTO 
ECONÔMICO EM 2021

Novo colunista destaca a importância do Canal de Educação Financeira da Uniprime.

Reunião - FGCoop
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada 
no dia 26 de maio, de forma remota. Esteve presente na reunião 
Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e também 
membro do Conselho de Administração do FGCoop, Sr. Edgar 
de Souza Mendes, Assessor Cooperativista e Sr. Evandro Carlos 
Gasparetto, Superintendente da Uniprime Central.

Reunião - PLANO SAFRA: OCEPAR reforça 
importância da aprovação imediata do PLN 
4/21 em reunião promovida pela FPA 

Há dois anos no ar, o Canal de Educação Financeira da Uniprime 
existe com o propósito de ajudar pessoas a entenderem o universo 
do dinheiro e a usarem as ferramentas possíveis para lidar com ele. 
Com mais de 100 artigos escritos pela experiente colaboradora 
Juliana Olivieri Refundini, Gerente da Agência Uniprime Marília – 
SP, o espaço conta agora com mais um colunista, o Gerente da 
Agência Uniprime Cornélio Procópio – PR, Rodrigo Martimiano da 
Rocha que chegou para agregar ainda mais conteúdos ao canal.

“É uma grande honra poder me juntar à Juliana e a equipe 
envolvida neste projeto. Educação, formação e informação são 
princípios do cooperativismo e, mais do que isso, a primeira 
frase da missão da Uniprime é fornecer consultoria aos nossos 
cooperados. Por isso, entendo que o canal é um dos caminhos 
que temos para auxiliar nossos cooperados e até mesmo a 
comunidade que deseja aprender”, relata o novo colunista que, 
assim como Juliana, possui Certificação CFP®.

Novos textos são publicados semanalmente e todos eles ficam 
disponíveis no site da Uniprime (acesse AQUI). Muito em breve, a 
cooperativa irá lançar um novo projeto, ainda mais dinâmico e que 
promete contribuir ainda mais com a vida financeira da sociedade.
 
Fique ligado!

No mês do trabalho, Uniprime presenteia colaboradores .

Há 18 meses na cooperativa, Eugênio José Silveira Santos integra 
o time como Gerente de Negócios Empresariais da Uniprime em 
Ribeirão Preto – SP e, segundo ele, sua jornada já soma inúmeros 
momentos marcantes. “O que mais me impressiona são os 
constantes feedbacks dos cooperados, algo que não via muito em 
outras instituições financeiras. Aqui, muitos percebem a diferença 
e estão sempre elogiando nosso atendimento. Por isso, aproveito 
este espaço para enaltecer todos os colaboradores, dos diversos 
departamentos e áreas, que me inspiram e me apoiam sempre”, 
afirma o Gerente. 

Para Tiago Ravena Buffani, Gerente de Negócios da Uniprime em 
Paranavaí – PR que está há   mais de 7 anos na cooperativa, o 
orgulho de pertencer a uma instituição sólida e comprometida 
é o combustível que ele precisa para exercer suas atividades 
com satisfação. E dá a dica: “Sempre temos que trabalhar com 
amor, dedicação, sabedoria e muita atenção em cada segundo no 
ambiente de trabalho. Seja qual for a sua função, faça sempre seu 
melhor”, enfatiza o Gerente.

Durante todo o mês de maio, a Uniprime Alliance disponibilizou 
a concessão de Crédito de Aniversário, uma forma de celebrar os 
24 anos da singular e tornar o mês ainda mais especial.

No dia 12, dia em que se comemora o aniversário, os Cooperados 
foram presenteados com deliciosos chocolates. A ação já é realizada 
há anos e se tornou tradição na Uniprime Alliance, sendo muito 
aguardada pelo seu quadro de associados. 

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
Maio dos consórcios Uniprime

Ação LCI Uniprime
A Uniprime Centro-Oeste premiou os 2 colaboradores destaques 
na campanha de captação em LCI, cada um deles ganhou uma 
TV Smart 55’.

O mercado elevou com força a expectativa de crescimento econômico 
do Brasil em 2021 depois de dados melhores do que o esperado 
sobre a atividade divulgados na semana passada, mostrou dia 7 
de junho a pesquisa Focus do Banco Central.

De acordo com o levantamento semanal, a projeção para o crescimento 
do PIB agora é de 4,36% este ano, de 3,96% na semana anterior. 
Para 2021 a conta também subiu, a 2,31%, de 2,25%.

A revisão vem na esteira de dados que mostraram que a economia 
brasileira cresceu 1,2% no primeiro trimestre, acima do esperado e 
que levou o PIB de volta ao patamar pré-pandemia.

O Focus mostrou ainda forte melhora no cenário para a produção 

industrial, com o crescimento esperado em 6,10% em 2021 e 2,40% 
em 2022, de 5,50% e 2,30% respectivamente na pesquisa anterior.

As expectativas para a inflação também aumentaram, chegando a 
5,44% este ano e 3,70% no ano que vem, de 5,31% e 3,68% antes. 
O centro da meta oficial para a inflação em 2021 é de 3,75% e para 
2022 é de 3,50%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou menos.

Os economistas consultados ainda deixaram inalterada a perspectiva 
para a taxa básica de juros, com a Selic prevista em 5,75% ao final 
deste ano e 6,50% em 2022. (Com Reuters)

Fonte: forbes.com.br

Reunião - Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada 
no dia 31 de maio, por videoconferência.

Reunião - Open Banking
Realizada no dia 25 de maio a reunião sobre Open Banking 
coordenada pela OCB. Dentre os assuntos abordados o 
destaque é para a certificação internacional de T.I exigida de 
todas as instituições participantes, com objetivo de garantir 
a segurança na troca de informações dos clientes entre as 
instituições financeiras. Na Uniprime Central o processo já está 
em andamento para que o ambiente de tecnologia obtenha a 
certificação e seja considerado apto para participar da segunda 
fase do open banking que inicia em 15 de julho. Nesta fase serão 
compartilhados os dados cadastrais, histórico de movimentação 
de conta corrente, operações de crédito e cartão, referente aos 
últimos 12 meses. Participaram da reunião Sr. Evandro Carlos 
Gasparetto (Superintendente da Uniprime Central) e Bruno 
Okabe (Gerente de T.I).

Em 18 de maio foi realizada a reunião extraordinária da Diretoria 
da OCEPAR, que contou com a participação da Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), alguns deputados da Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA), e também dois representantes 
do Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, para tratar 
sobre a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 
4/21, que libera recursos de investimentos para o Plano Safra 
2020/21. De forma remota,participou o presidente da Uniprime 
Central, Dr. Alvaro Jabur, que também é membro da diretoria da 
OCEPAR.

“Educação, formação e informação”

Humanização e respeito são características que fazem parte do 
DNA da Uniprime e que refletem não só no atendimento aos 
cooperados, mas também se estendem aos colaboradores da 
cooperativa.  E, para agradecer e comemorar o Dia do Trabalho (1º 
de maio), a Uniprime presenteou todos os colaboradores com um 
kit composto por uma caneca, cappuccino e cookies, lembrança 
que foi muito bem recepcionada por todos.

Eugênio José Silveira Santos, Gerente de Negócios Empresariais ad Uniprime - 
Ribeirão Preto-SP

Tiago Ravena Buffani, Gerente de Negócios da Uniprime - Paranavaí-PR

A comemoração contou coma  tradicional entrega de chocolates aos Cooperados. 
Crédito: Amarildo Cadamuro - Uniprime Alliance

Uniprime Alliance e Associação Médica 
de Cascavel: parceria consolidada

Dia 13 de maio foi marcado pela oficialização da parceria entre a 
Uniprime Alliance e a Associação Médica de Cascavel.

Dr. Jesus Viegas, Presidente da AMC, e Dr. Hirofumi Uyeda, Diretor Executivo da 
Uniprime Alliance assinam contrato. Crédito: Cesar Pilatti.

Uniprime Alliance na área de excelência da 
escala NPS
Ao realizar a pesquisa de satisfação Net Promoter Score com seus 
Cooperados, a Uniprime Alliance atingiu 85 pontos.

O resultado demonstra a satisfação dos associados com as 
soluções de alta performance e atendimento personalizado, e é 
motivo de orgulho para todos que fazem parte da Cooperativa.

Com a intercooperação, os associados da AMC poderão 
desfrutar de uma sede social ainda mais aconchegante para os 
seus momentos de lazer. O local contará com novo paisagismo, 
nova iluminação e outras benfeitorias realizadas com o apoio da 
Uniprime Alliance.

A Uniprime Centro-Oeste está em campanha de Consórcio, e em Maio realizamos um mês de taxas de administração especiais, onde até 
o momento foram vendidas mais de R$ 17,5 milhões em Consórcio. Além disso os Colaboradores destaques de venda foram premiados 
com presentes exclusivos.

Campanha Coop + Uniprime
Mais cooperados foram as suas agências retirar o prêmio da campanha Coop+ Uniprime. Os prêmios já começaram a ser distribuídos, 
mas ainda tem muito mais! Dentre eles: TVs Smart 50”, adegas de vinho, chopeiras, caixas de som portáteis e o sorteio final de um 
Jeep Renegade 0KM. Os sorteios são feitos a cada trimestre, e o próximo será dia 14/07/2021. Lembrando que são três as formas pelas 
quais ele pode ganhar números da sorte: Indicando novos cooperados pelo quadro social, para que possamos expandir em números de 
associados; incentivando utilização do WhatsApp da Uniprime, para ativação da Campanha; aderindo aos nossos produtos, proporcionando 
um aumento da receita.

Doação de relógios ao hospital 
de Sorriso - MT
No dia 25 de maio a Uniprime Centro-Oeste do Brasil fez a doação 
de 50 relógios de parede ao Hospital 13 de Maio - Sorriso/MT, que 
serão colocados em todas as instalações do hospital. Ações como 
essa reforçam nosso compromisso com o Cooperativismo e com 
toda cidade de Sorriso/MT.

Ação de relacionamento Uniprime
A Uniprime Centro-Oeste do Brasil está realizando diversas visitas aos cooperados levando um presente especial e exclusivo para 
agradecer pelo excelente relacionamento que tem com a cooperativa.

Visita de Intercooperação do Sicoob Unicentro Norte Goiano

A pesquisa semanal Focus registrou projeção mais alta para o PIB neste ano

http://www.uniprime.com.br
http://forbes.com.br/forbes-money/2021/06/boletim-focus-mercado-melhora-expectativa-para-crescimento-economico-em-2021/

