
Reunião de Monitoramento 
Sescoop/Ocepar
Foi realizada no dia 14 de outubro a reunião anual de 

monitoramento do Sescoop/Ocepar, com a finalidade de 

apresentar a situação econômica e financeira da cooperativa, 

através de indicadores e comparativos. De forma remota, 

participaram da Uniprime Central, Evandro Carlos Gasparetto, 

Superintendente, Adão Guimarães, Gerente de Auditoria, 

Alexsander Pelozo, Coordenador de Controles Internos, 

Adriana Gazzaneo, Analista de Controles Internos Pleno e 

Isabelle Gumiero, Analista Administrativo Pleno.

Teve início no dia 29 de outubro, a terceira fase do Open 

Banking no Brasil, cuja principal novidade é a integração do 

ecossistema de compartilhamento de dados com o Pix, o 

sistema de pagamentos instantâneos lançado em novembro 

do ano passado e que já caiu no gosto do brasileiro. É 

importante lembrar que o Open Banking começou em 

fevereiro deste ano, com uma etapa 1 mais burocrática, que 

consistia no compartilhamento de dados das instituições 

participantes entre si. A segunda fase teve início em 13 de 

agosto e começou a impactar o dia a dia do consumidor 

com a possibilidade de compartilhar dados cadastrais, como 

nome, CPF/CNPJ, endereço, informações de crédito, cartões, 

entre outros.

Agora, com a chegada da fase 3, os consumidores poderão 

fazer transações, como pagamentos e transferências, 

utilizando o Pix no âmbito do Open Banking. Ou seja, será 

possível fazer um pagamento via Pix por canais que não 

necessariamente são o internet banking do seu banco.

Uma nova figura regulada pelo Banco Central entra no 

ecossistema: os iniciadores de pagamentos. Atualmente, o Pix 

está disponível para as instituições financeiras que aderiram 

à infraestrutura conforme as regras definidas pelo BC e 

implementadas no ano passado, quando o serviço começou 

a funcionar.

Saiba mais: infomoney
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CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

05, 06 e 27/11
Programa de Formação de 

Conselheiros 
Instrutores da FUPEF Toledo Uniprime Pioneira

29 e 30/11
Curso de Grafoscopia e Prevenção 

a Fraudes
Heloisa Rebello Virtual Uniprime do Brasil

PIX 2.0

FIQUE DE OLHO NA AGENDA DO MÊS DE NOVEMBRO 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 21 de outubro, por videoconferência.

Aconteceu
nas Singulares

UNIPRIME DO BRASIL

O canal de educação financeira 
cresceu!

O falaReal, a ser lançado na plataforma Spotify, é uma 

produção Uniprime e trará, nas manhãs de segunda a sexta-

feira, assuntos relacionados ao mundo financeiro, de forma 

leve e prática.

A primeira temporada conta com a participação de diversos 

profissionais certificados, especialistas com vasta experiência 

sobre planejamento financeiro, tipos de investimentos, 

empréstimos, variação cambial, e muito mais. São 30 episódios 

que desmitificam o mercado financeiro, em um bate-papo 

descomplicado, com abordagens simples e objetivas que 

ajudarão a direcionar seus investimentos e obter melhores 

resultados. 

Sob o slogan “tudo o que você queria saber sobre dinheiro 
e vida financeira em um único canal”, o podcast falaReal é 

mais uma ação de Educação Financeira que a cooperativa 

promove a seus colaboradores, cooperados e à sociedade. 

Acompanhe os episódios da primeira temporada diariamente, 

a partir de 18 de outubro.

Para mais informações, siga a Uniprime nas redes sociais       

@uniprimebr
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REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

18/11 Reunião - Comitê Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

26/11 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

27/11 Reunião - Conselho Fiscal Londrina Uniprime Central

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

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

foi realizada, por videoconferência, no dia 22 de outubro.

Fique atento às dicas de segurança 
do Pix

Você já fez algum Pix hoje? A transação é realmente segura?  

Júlio César Pires Furtuoso, Diretor de Riscos e Tecnologia da 

Uniprime, alerta sobre um tipo de golpe que tem ocorrido 

com frequência sobre o recebimento de um prêmio em 

dinheiro nas transações. “Essa fraude começa em mensagens 

e vídeos divulgados em redes sociais. São fake news que 

afirmam que um bug no Pix permite que o usuário receba 

de volta um prêmio em dinheiro quando transfere valores 

para determinadas chaves. A vítima acredita e envia dinheiro 

diretamente para o golpista (o dono da chave supostamente 

contemplada).  Porém, o sistema criado pelo Bacen é robusto, 

seguro e sem bugs. Dinheiro fácil, anunciado em mensagens 

em redes sociais, deve ser um sinal de alerta para todos os 

usuários”, afirma o Diretor.

Para mantê-los atentos à segurança do Pix, Furtoso elencou 

outras dicas importantes, como:

• Sempre verifique a identidade de quem está solicitando o 

Pix;

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

realizada, por videoconferência, no dia 25 de outubro.

Diretor de Riscos da Uniprime fala sobre golpes comuns 
relacionados à tecnologia

Trajetória de sucesso

Certificações são credenciais que reconhecem e validam 

conhecimento e experiência de uma pessoa, e representam o 

compromisso com profissionalismo e aprendizado contínuo. 

Fernando Franzini, 42 anos, Coordenador de Desenvolvimento 

Java da Uniprime, sabe bem disso. Há 13 anos na cooperativa, 

o profissional acumula 31 certificações na área, e garante 

que o esforço vale a pena. “As certificações são o meio pelo 
qual um profissional de T.I. tem como comprovar proficiência 
em determinadas áreas específicas. Ser aprovado em uma 
certificação internacional é um grande desafio, é preciso 
disciplina, persistência, constância, foco, abrir mão de tempo 
de lazer e familiar, além de dominar o idioma inglês”, conta 

Franzini.

O compromisso com o conhecimento constante reflete no 

desenvolvimento de equipes e, também, em benefícios aos 

cooperados. “Com uma equipe de desenvolvimento formada 
e certificada, os cooperados são diretamente afetados 
positivamente, recebendo entregas constantes de soluções 
e novidades de forma rápida, robusta e de alta qualidade, 
facilitando e promovendo uma melhor experiência em 
suas operações financeiras, direta e indireta”, garante o 

Coordenador.

Nova etapa traz maior escopo para o Pix e inclui as transações financeiras no compartilhamento de dados 

Reunião - Diretoria Ocepar

participou o presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur, 

que também é membro da diretoria da OCEPAR.

Ricardo Amorim realiza palestra em evento digital da Uniprime
O economista mais influente do Brasil, Ricardo Amorim, foi 

o palestrante especial da Uniprime para o evento digital 

“Panorama brasileiro nacional e internacional: oportunidades 

e desafios de uma economia em transformação”, que atraiu 

mais de 2.000 conexões entre cooperados, parceiros, 

colaboradores, amigos e familiares para falar sobre economia, 

finanças e inovação.
 

O encontro aconteceu no dia 28 de outubro, em formato 

100% on-line, e o economista, colunista da IstoÉ e autor do 

best-seller “Depois da Tempestade” falou sobre o panorama 

econômico do Brasil, sobre a retomada das atividades com 

o avanço da vacinação, além de dividir alguns insights e 

projeções para o próximo ano.
 

Além da palestra, Ricardo Amorim aproveitou o evento para 

responder às perguntas da audiência.

“Sabemos que a economia, as finanças e a inovação são 

fatores essenciais para quem busca uma vida financeira 

organizada e segura. E, como cooperativa de crédito, faz parte 

do nosso propósito melhorar a vida financeira das pessoas. 

Por isso, nos sentimos honrados com a presença de Ricardo  

Amorim para promover esse diálogo com os cooperados 

sobre os desafios e as oportunidades de uma economia em 

transformação”, afirma Dr. Alvaro Jabur, Diretor-Presidente 

da Uniprime Central.
 

O evento marcou a abertura do Planejamento Estratégico 

da Uniprime Central e a palestra contou com o patrocínio 

da OCEPAR (Sindicato e Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná).

Colaborador Uniprime destaca a importância de buscar 
conhecimento durante a carreira

• Não transite informações de sua conta corrente por 

WhatsApp;

• Na hora de efetivar a transação, fique atento: os aplicativos 

estão cada vez mais fáceis de utilizar e o usuário muitas 

vezes seleciona ‘Confirmar’ sem nem perceber que está 

transferindo recursos para um nome que não conhece;

• Alguns sites já estão adotando pagamento via Pix. Nesse 

caso, se o usuário estiver em um ambiente falso, o dinheiro 

vai para a conta do golpista;

• É fundamental confirmar o limite disponível para 

transferência por Pix com a instituição financeira. Às vezes, 

o próprio usuário comete um erro de digitação e atribui a 

perda a um golpe.

Qualquer dúvida, não hesite em conversar com seu Gerente 

Uniprime.

No dia 21 de outubro foi realizada a Reunião Ordinária da 

Diretoria da Ocepar, por videoconferência. De forma remota,

https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/pix-2-0-fase-3-do-open-banking-comeca-nesta-sexta-e-inclui-pagamentos-instantaneos-veja-como-funciona
https://www.instagram.com/uniprimebr/

