
Reunião - Diretoria Ocepar

No dia 12 de agosto 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.

Existem coisas que são inerentes a todas as pessoas, e cuidar 

de nossas finanças é uma delas, seja diretamente, seja dentro 

de relações familiares, ou até mesmo por meio da contratação 

de profissionais para auxiliar neste quesito. Todos, de alguma 

forma, já passaram por situações de problemas financeiros 

a serem resolvidos: às vezes mais dolorosos, como excessos 

de gastos que levaram ao estouro de orçamentos, queda na 

receita pessoal ou familiar que geraram apertos financeiros, 

ou emergências financeiras inesperadas; mas também alguns 

problemas um pouco mais tranquilos de lidar, como a dúvida 

de como investir seus recursos. Como tudo na vida, quanto 

mais informação e ajuda tivermos para lidar com este quesito, 

melhor. 

Para auxiliar os brasileiros, a FEBRABAN (Federação Brasileira 

de Bancos), em parceria com o Banco Central, universidades 

e mais de 70 profissionais que atuam no mercado financeiro, 

desenvolveram seguindo critérios internacionais uma 

calculadora para determinar o índice de saúde financeira do 

brasileiro. 

O índice é calculado respondendo um questionário 

disponível gratuitamente - e para todas as pessoas -, no site 

da instituição no link. O questionário é impessoal (não há 

necessidade de cadastro ou informar qualquer tipo de dado) 

e leva em consideração itens relacionados às habilidades de 

lidar com seu dinheiro, comportamento financeiro, segurança 

e liberdade financeira. O intuito do questionário é informar 

como está seu índice e em quais áreas de finanças pessoais 

você tem que buscar mais auxílio/conhecimento para melhora 

da sua saúde financeira. 

A ferramenta serve para que cada um possa descobrir como 

está seu índice, mas também serve como um banco de dados 

para levantamento da situação de toda a população e, assim, 

auxiliar na geração de conteúdo direcionado para cada 

necessidade. Algumas informações já podem ser analisadas 

com o auxílio dos resultados obtidos, como o fato de a pesquisa 

apontar que as regiões sul e sudeste possuem os melhores 

indicadores no país. Também pode ser observado que apenas 

34% das pessoas se dizem capazes de reconhecer um bom 

investimento e, mesmo assim, apenas 38% das pessoas 

percebem que precisam buscar orientação financeira. Outra 

informação importante que aparece é que 64% das pessoas 

não têm segurança sobre seu futuro financeiro. 

Aproveite mais esta ferramenta, calcule seu índice e não 

deixe de buscar formas para ter uma melhora na sua saúde 

financeira. 

Por Rodrigo Martimiano da Rocha, profissional com Certificação CFP®.

www.uniprimecentral.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br

Av. Higienópolis, 1044  | Centro | Londrina.PR | 86020-080

Cooperada Ana Paula Schutz - Ganhadora de uma TV Smart 50” 
4k - Agência de Sorriso/Mt.

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

13, 15 e 18/09
Programa de Desenvolvimento 

Gerencial
Instrutores da PUC Virtual

Uniprime Norte do 

Paraná

09/09 Palestra - Inteligência Financeira Altemir Farinhas Virtual Sistema Uniprime

25/09 Palestra - A Mágica de Inovar Jardel Beck Virtual Uniprime Pioneira

28/09
Palestra - Produtividade no Home 

Office
Mariana Stachiu Virtual Sistema Uniprime

ÍNDICE DE SAÚDE FINANCEIRA

FIQUE DE OLHO NA AGENDA DO MÊS DE SETEMBRO E PARTICIPE!

Aconteceu
na Central

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Em função do Coronavírus, informamos que todos os treinamentos presenciais foram cancelados e todas as reuniões têm sido 

realizadas por meio de videoconferência.

Reunião - Comitê Operacional
A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi 

realizada no dia 19 de agosto, por videoconferência.

Reunião - Conselho de 
Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central 

foi realizada, por videoconferência, no dia 27 de agosto.

Aconteceu
nas Singulares

UNIPRIME DO BRASIL

Uniprime do Brasil em pauta

Colaboradora da Uniprime organiza 
ação social

A Analista de R.H. da Uniprime, Ângela Beatriz Briganó, 

celebrou seu aniversário no final de julho e, ao invés dos 

tradicionais presentes que aniversariantes costumam ganhar, 

a colaboradora pediu aos colegas para serem substituídos por 

doações de alimentos não perecíveis e copos descartáveis 

em prol do Hospital do Câncer de Londrina - PR.

Ângela diz ter sentido essa vontade em seu coração e resolveu 

colocar a ideia em prática. Foram arrecadados cerca de 200 

Kg de alimentos e mais de 1000 unidades de descartáveis, e 

a entrega foi realizada por ela mesma no último dia 23.

Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela 

comunidade, e a Uniprime sente orgulho quando encontra 

colaboradores que realizam ações que visam o bem-estar do 

próximo.

Parabéns, Ângela!

Em agosto, aconteceu mais uma edição da Assembleia Geral 

Extraordinária (A.G.E.), desta vez com o objetivo de tratar 

assuntos relacionados à incorporação das duas maiores 

cooperativas do sistema Uniprime, ambas genuinamente 

paranaenses, que se uniram para criar a Uniprime do Brasil, 

a maior cooperativa de crédito do país com foco na área da 

saúde. 

Em formato digital, a reunião foi comandada pelos dirigentes 

da cooperativa e transmitida aos cooperados Uniprime, que 

participaram do evento na noite do dia 20 de agosto. Este 

foi um importante momento para o cooperativismo no Brasil. 

A união de excelências proporcionou ainda mais solidez, 

crescimento e destaque nacional para a renomada cooperativa 

de crédito. A partir de agora, o cooperado Uniprime conta 

com: 

• 38 agências Uniprime à sua disposição;

• Um grupo de 38 mil cooperados;

• Uma cooperativa com mais de R$ 4,5 bilhões em ativos 

administrados.

A união das cooperativas traz ainda mais benefícios aos 

cooperados, visto que ampliou seu portfólio de produtos 

e serviços financeiros, o número de agências à disposição 

dos cooperados, sua capacidade de gerar resultados e 

ainda, proporcionou ganho de escala. Tudo isso para crescer 

mantendo a essência, o foco no cooperado e o atendimento 

extremamente personalizado.  

UNIPRIME CENTRO-OESTE 

Campanha Coop + Uniprime

Conta Teen Uniprime: planejar o 
futuro muda tudo
A Conta Teen Uniprime já é um grande sucesso, diversos pais 

já abriram a conta de seus filhos na Cooperativa, iniciando a 

vida financeira dos pequenos desde cedo. Além disso a cada 

abertura de conta, o novo Cooperado ganha um brinde e um 

material exclusivo sobre educação financeira no dia a dia.

UNIPRIME PIONEIRA

Alta gestão da Uniprime Pioneira 
avança em Programa de Avaliação 
de Desempenho

Com a iminência da implantação do Programa de Avaliações de 

Desempenho com foco em Competências dos colaboradores 

da Uniprime Pioneira, foi realizado um treinamento sobre o 

que é um feedback, sua importância e as dinâmicas mais 

indicadas para fazer feedbacks.

A capacitação foi realizada no dia 16 de julho com a orientação 

do professor Jean Matos e contou com a participação do 

presidente Dr. Orley Alvaro Campagnolo, o diretor operacional 

Dr. Valdomiro Vendramini, o gerente geral Féliz Luiz Fornari, 

o gerente comercial Lúcio Scheuer, e os gestores de equipe 

(supervisores, coordenadores, gerentes de agência e gestão 

de pessoas).

EDIÇÃO 63
SETEMBRO/2021

Palestra - Open Finance
Realizado no dia 17 de agosto a palestra de Open Finance 

com o instrutor Guga Stocco. A palestra foi destinada aos 

colaboradores, gerentes e Diretores do Sistema Uniprime.

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

15/09 Reunião - Comitê Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

24/09 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

27/09 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

Reunião - Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi 

realizada, por videoconferência, no dia 30 de agosto.

Mais de 136 mil fraldas arrecadadas!

A Uniprime comemora mais um ano de sucesso na Campanha 

de Arrecadação de Fraldas Geriátricas, organizada pela 

cooperativa com o apoio das Unimeds de Apucarana, Cianorte, 

Campo Mourão e Paranavaí. Este ano, foram doadas 136.805 

fraldas (15% a mais em relação ao ano passado), beneficiando 

54 instituições de caridade presentes nas cidades onde a 

cooperativa possui agência. 

Este é o 10º ano consecutivo que a Uniprime incentiva as 

doações em prol dos idosos e já contabiliza mais de 680 

mil fraldas doadas. A cooperativa agradece imensamente 

aos cooperados que participaram da ação, bem como as 

instituições parceiras e a todos que realizaram as doações.

Mais prêmios estão sendo entregues pelo segundo sorteio 

da Campanha Coop + Uniprime.

Meta de ativos totais

Esse mês a cooperativa atingiu a meta estabelecida pelo 

Conselho de Administração, em seu planejamento estratégico 

para 2021 chegando na marca de 627 milhões de ativos totais.

O PrimeCast

A Uniprime lança seu mais novo canal de comunicação no 

Spotify. O PrimeCast é um podcast criado para disseminar a 

informação de forma mais rápida aos Cooperados. No canal, 

falaremos sobre os principais assuntos ligados ao mercado 

financeiro, economia, saúde e muito mais. Acesso através do 

link. 

UNIPRIME DO IGUAÇU

Uniprime do Iguaçu – 25 Anos de 
História
No dia 08 de agosto, a Uniprime do Iguaçu completou 25 

anos de atuação. Nossa cooperativa foi criada em 1996, por 

23 associados fundadores, entre eles, Dr. César Augusto e 

Dr. Carlos Volpato, que seguem atuando ao longo de todos 

esses anos.  Na época, fazíamos parte do sistema da Unicred 

e em 2012, passamos a fazer parte do Sistema Uniprime, nos 

tornando a Uniprime do Iguaçu.

Crescemos muito na última década e, ainda, nesses dois 

últimos anos em que enfrentamos a maior pandemia do 

século, conquistamos a expansão no estado de Santa Catarina 

e também para o Rio Grande do Sul, além da livre admissão.

Nosso projeto de expansão segue a passos largos, e até o 

final de 2022, estaremos presentes nas cidades de Erechim 

- RS, Itajaí - SC e Jaraguá do Sul – SC. Temos ainda, nossa 

agência digital que está sendo estruturada.

Mesmo diante das incertezas e más previsões do mercado, 

permanecemos serenos e confiantes em busca da realização 

das nossas metas de crescimento. E, embora muitas mudanças 

tenham ocorrido ao longo destes 25 anos, nosso objetivo 

permanece: “conceder assistência financeira e prestação de 

serviços aos seus associados, através de ajuda mútua, da 

economia sistemática e do uso adequado do crédito”. 

Nosso selo de 25 anos, foi criado como uma moeda, com o 

ícone da Uniprime e também duas de suas cores: prata e azul. 

A prata, representa a comemoração de 25 anos, também 

exprime a elegância, a responsabilidade e profissionalismo, 

além de reforçar a nossa solidez. A azul, em representação às 

nossas conquistas, segurança e a confiança.

Agradecemos a quem fez, e ainda faz, parte da nossa 

trajetória. E encerramos esta matéria com algumas palavras 

do nosso Presidente do Conselho de Administração, Dr. César 

Augusto, que esteve conosco desde os primeiros passos da 

nossa cooperativa.

“Relembrar é importante, nos traz a sensação de dever 

cumprido, de termos ido muito além do que imaginávamos, 

já que iniciamos de forma despretensiosa e somente com 

vontade de fazer algo diferente. Apesar de não existir um 

“segredo” para o sucesso, o creditamos a dois princípios 

que nunca abrimos mão: transparência e honestidade.  

Seguimos acreditando, que somente com eles podemos 

continuar crescendo, vencendo os desafios da expansão 

e desse mercado que muda diariamente, nos cobrando 

conhecimento, adaptações e visão de futuro.  Gratidão por 

25 anos de trajetória, é o que posso expressar de maneira 

franca, desejando muitos outros anos de prosperidade à 

cooperativa.”

Dr. César Augusto Macedo de Souza

Presidente do Conselho de Administração

Nova parceria potencializa 
Consórcios Uniprime
A Uniprime Pioneira firmou uma importante parceria que irá 

ampliar o consórcio Uniprime. Trata-se da Unicoob Maringá 

que trará mais possibilidades de negociação deste produto. 

Para firmar a parceria, os representantes do Unicoob foram 

recepcionados na sede da superintendência pelo presidente 

Dr. Orley Alvaro Campagnolo, o gerente geral Féliz Luiz 

Fornari, o gerente comercial Lúcio Scheuer e o supervisor de 

produtos e serviços Renan Ziani.

Além disso, durante implementação da parceria a equipe 

técnica Unicoob realizou treinamento virtual com as equipes 

das agências e superintendência.

Com foco no relacionamento personalizado e educação financeira 
a Uniprime Pioneira Cooperativa de Crédito lança podcast 
dedicado ao cooperativismo

Uniprime lança podcast Conversa 
Prime

Além dos conteúdos exclusivos, os ouvintes ainda podem 

interagir mandando sugestões de pauta ou dúvidas, através 

do direct do instagram @uniprimepioneira. O link para ouvir 

o primeiro episódio no Spotify. O segundo episódio já está 

sendo preparado e estará disponível na sexta-feira, 27/08, 

trazendo uma conversa sobre a expansão das cooperativas 

durante a pandemia de Covid-19.

Lucio Scheuer, primeiro entrevistado do Conversa Prime

Instalada no coração de Florianópolis há um mês, a cooperativa 
de crédito Uniprime Pioneira já alcança marcas expressivas e 
conquista o público da cidade e Grande Florianópolis, sobretudo, 
pelo atendimento personalizado e relacionamento de alta 
qualidade

Um mês de relacionamento prime 
em Florianópolis

A agência Florianópolis da cooperativa de crédito Uniprime 

Pioneira está de portas abertas na cidade há um mês. Neste 

tempo tem conquistado o público não só da capital, como de 

cidades vizinhas, como São José e Biguaçu, já que atende a 

toda a Grande Florianópolis. Os números já são expressivos, 

segundo o Gerente da agência, Guimerson Pimentel, 50% 

da meta de novos cooperados definida até dezembro já 

foi alcançada. Os motivos do sucesso são evidentes, o 

acesso a crédito simples, taxas competitivas e, sobretudo, 

o relacionamento personalizado, marca registrada da 

cooperativa.

O engajamento do público de Florianópolis e região superou 

as expectativas, como conta Guimerson Pimentel, Gerente 

da agência. “Foi um mês para comemorarmos. Podemos 

antecipar que já conquistamos 50% da nossa meta de novos 

cooperados definida até dezembro deste ano. Isto nos traz 

segurança e confiança que os resultados a médio e longo 

prazos ocorrerão de forma sustentável”, diz.

O Sistema Uniprime está entre as maiores cooperativas do 

país, somando R$ 5 bilhões e meio de ativos e mais de 60 

mil cooperados, distribuídos em 73 agências. Os cooperados 

Uniprime têm acesso ao atendimento prime, diferenciado e 

personalizado, taxas reduzidas nos empréstimos e as melhores 

taxas nas aplicações financeiras. A cooperativa praticamente 

não cobra tarifas, os gerentes são preparados para um 

atendimento presencial de qualidade, os produtos e serviços 

estão de acordo com as necessidades dos cooperados.

Segundo o Gerente da Agência Florianópolis da Uniprime 

Pioneira o sucesso até o momento se dá especialmente pelo 

atendimento diferenciado proposto pela cooperativa de 

crédito. “Nossa forma simples, eficaz, mais humana e próxima 

dos nossos cooperados é um dos nossos pontos fortes.”, 

conta Guimerson Pimentel.

A presença em Florianópolis, uma das melhores cidades para 

se viver do país e com um dos maiores PIBs do Estado, revela 

o intuito da Uniprime Pioneira, crescer junto com a cidade 

em uma relação de cooperação, ressaltando a valorização do 

ser humano, seja entre seus colaboradores, seus cooperados 

e ao local em que está instalada.

Segundo Dr. Orley Campagnolo, Presidente da Uniprime 

Pioneira, Florianópolis tem um grande potencial para o 

cooperativismo de crédito. “Viemos para a cidade como uma 

opção, carregando nosso diferencial na maneira de agir no 

cooperativismo, com serviços e, sobretudo, um relaciona-

mento de alta qualidade. Temos certeza que podemos atingir 

as expectativas do nosso cooperado aqui”, conta Dr. Orley.

Para conhecer todas as vantagens de ser um cooperado 

Uniprime basta ir até a agência Florianópolis que está 

localizada na Rua Padre Roma, número 482, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 16h.

A Uniprime Pioneira Cooperativa de Crédito lança o podcast 

Conversa Prime. O primeiro episódio, trazendo as principais 

diferenças entre o sistema bancário e o cooperativismo, já 

está disponível em todos os agregadores de áudio – Spotify, 

Deezer, Google Podcasts e iTunes. Será um episódio novo 

a cada mês e os ouvintes poderão acompanhar entrevistas 

descomplicadas sobre empreendedorismo, inovação e 

educação financeira, com foco no cooperativismo. 

Para quem ainda não é fã dos podcasts, está aí uma boa 

opção para começar a escutar os programas de áudio 

temáticos disponíveis na internet. O primeiro episódio do 

Conversa Prime conta com uma entrevista exclusiva com 

Lucio Scheuer, Gerente Comercial da Uniprime Pioneira e 

traz detalhes sobre o funcionamento de uma cooperativa de 

crédito, suas caracteristícas e as principais vantagens em se 

tornar um cooperado. Equipe Uniprime Pioneira Florianópolis

https://indice.febraban.org.br/calcule-seu-indice
https://www.uniprime.com.br/artigo/episodio-01-primecast-alta-da-selic-o-que-voce-precisa-saber-1
https://open.spotify.com/episode/2hdjwSi1N1pmgNvQ4uOvlP?si=SXZ5m2yoSHuXFm2JrI_aRg&dl_branch=1

