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

foi realizada, por videoconferência, no dia 26 de novembro. 

Na oportunidade, recebemos a visita da diretoria executiva da 

Uniprime Central, que participou presencialmente da reunião: 

Dr. Alvaro Jabur (Diretor Presidente), Dr. Carlos Puppi Busetti 

Mori (Diretor Administrativo) e Dr. Hiroshi Nishitani (Diretor 

Financeiro). 

A Uniprime Central, com sede em Londrina, é a primeira 

cooperativa do Brasil habilitada na terceira fase do Open 
Banking, que está em vigor no país desde o final de outubro. 

O sistema financeiro aberto permite o compartilhamento 

de dados e serviços de clientes entre distintas instituições 

via Pix. Na prática, o usuário terá a possibilidade de 

realizar pagamentos a partir de seu dispositivo móvel sem 

a necessidade de acessar o aplicativo do banco em que a 

chave está cadastrada. O pagamento será realizado por meio 

da integração dos sistemas destas instituições financeiras. 

Este compartilhamento é uma opção gratuita, integralmente 

digital, que deve ser autorizada pelo cliente à instituição 

detentora das informações. 

A terceira fase do Open Banking é uma estratégia do Banco 

Central com a finalidade de melhorar a oferta de produtos e 

serviços, a partir da ampliação da concorrência, bem como 

da inovação do sistema financeiro. Por outro lado, o cliente, 

como dono dos seus próprios dados, pode escolher a melhor 

forma de geri-los. Todo o processo é realizado em um ambiente 

com segurança e privacidade garantidas pelo Banco Central. 

A nova fase do Pix apresenta duas novas funcionalidades: 

o iniciador de pagamentos, na qual a Uniprime Central está 

apta para atuar, e o encaminhador de proposta de crédito. 

A instituição iniciadora de pagamento (ITP) é responsável 

por solicitar as informações necessárias para a transação 

financeira e por obter o consentimento junto ao cliente para 

a quitação do débito. Por exemplo, quando um cooperado 

realiza uma compra junto a um lojista, ele pode autorizar a 

cooperativa a iniciar o pagamento. Cabe ao usuário permitir 

o procedimento. Com o aval concedido, a ITP cria uma ordem 

de pagamento que deve ser confirmada e autenticada pelo 

usuário. Após a solicitação ser confirmada, a instituição efetiva 

a transação e a quitação é realizada pelo banco detentor das 

contas. Já a segunda funcionalidade, de encaminhador da 

proposta de crédito, diz respeito a um site no qual o usuário 

vai cadastrar os dados pessoais e inserir o pedido de transação 

financeira. Os cooperados interessados em mais detalhes 

quanto às funcionalidades do Open Banking, podem entrar 

em contato com a sua agência Uniprime.

Pix em dados - A ferramenta de pagamentos instantâneos, 

em vigor no Brasil desde novembro de 2020, está cada 

vez mais popular. Apenas em outubro deste ano, o Banco 

Central indicou que a movimentação financeira via Pix foi 

de R$ 502 bilhões. Prestes a comemorar o primeiro ano 

de funcionamento no país, o sistema já contava com 112,65 

milhões de usuários entre pessoas físicas e jurídicas, o que 

representava 348,1 milhões de chaves cadastradas.

www.uniprimecentral.com.br

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

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

Uniprime Central é a primeira cooperativa do país apta a atuar com
o compartilhamento de dados via Pix

FIQUE DE OLHO NA AGENDA DO MÊS DE DEZEMBRO E PARTICIPE!
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REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

17/12 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

Terceira fase do Open Banking entrou em vigor em outubro, regulamentada pelo Banco Central

Em um cenário marcado pela tecnologia, no qual parte das 

negociações é fechada digitalmente, é preciso agir rápido. 

Reconhecendo cada vez mais a importância da inovação 

na rotina de trabalho, o projeto de assinatura eletrônica na 

Uniprime Central teve início em maio de 2019, na oportunidade 

do desenvolvimento da conta digital. 

“Devido ao processo de associação digital, tínhamos a 

necessidade de integrar uma ferramenta de assinatura 

eletrônica dos documentos de associação com a ficha 

cadastral.  A opção foi pela parceria com a empresa DocuSign, 

em virtude das facilidades de integração e o conceito de ‘envio 

de envelopes’, com agrupamento de vários documentos para 

assinatura pelo cooperado”, explica Evandro Gasparetto, 

gerente de projetos da cooperativa à época. O processo 

de assinatura está totalmente integrado ao sistema legado, 

trazendo agilidade, segurança e a possibilidade de compliance 

dos documentos, já que após a inserção da assinatura 

eletrônica, as informações são validadas e aprovadas pelo 

setor responsável. Além dos documentos cadastrais, os 

cooperados podem assinar eletronicamente as cédulas de 

crédito bancário referente ao crédito geral. O processo pode 

ser realizado por e-mail, via SMS, a partir do portal Uniprime de 

assinaturas ou aplicativo e também pelo portal da DocuSign.  

O uso da assinatura eletrônica é um recurso seguro e que 

pode ser autenticado de várias formas. No caso do sistema 

utilizado na Uniprime Central, o processo de conferência 

pode ser realizado por senhas ou biometria, geolocalização, 

token ou SMS.

Números - Desde o início da pandemia, o uso da assinatura 

eletrônica e dos canais digitais de atendimento têm 

facilitado a concretização de negócios entre o cooperado e 

a cooperativa. Nos últimos dois anos, foram assinados eletro-

nicamente 8.688 contratos de crédito e 5.063 documentos 

de cadastro, trazendo comodidade e praticidade para 6.725 

pessoas, entre cooperados, avalistas e outros participantes 

dos contratos. Além da facilidade e redução do tempo de 

formalização dos processos de cadastro e crédito, o uso da 

assinatura eletrônica também traz resultados positivos para 

a preservação do meio ambiente. 

Vantagens do uso da assinatura eletrônica:

         Economia 

         Eficiência

         Evita deslocamentos e viagens

         Rapidez 

         Segurança

         Validade jurídica

Assinatura eletrônica possibilita economia e agilidade nos negócios

Recurso está disponível na Uniprime Central desde 2019

Evandro Carlos Gasparetto (Superintendente), Edgar Mendes 
(Assessor Cooperativista), Julio Cesar Pires Furtuoso (Assessor 
Cooperativista), Dr. Alvaro Jabur (Diretor Presidente), Dr. Carlos 
Puppi Busetti Mori (Diretor Administrativo) e Dr. Hiroshi Nishitani 
(Diretor Financeiro). 

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

no dia 27 de novembro, em Londrina/PR.

Encontro de Núcleos - Ocepar 
No dia 10 de novembro foi realizado o Encontro de Núcleos da 

Ocepar, por videoconferência. De forma remota, participou o 

presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur, que também 

é membro da diretoria da OCEPAR.

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.

A intercooperação vai disponibilizar aos cooperados da 
Credicoamo os cartões múltiplos Uniprime Mastercard

Economia, finanças e inovação

Ricardo Amorim realiza palestra em evento digital da Uniprime

Campanha de doação de alimentos 
não perecíveis 2021

Está acontecendo a Campanha de Doação de Alimentos 

Não Perecíveis 2021 organizada pela Uniprime do Brasil 

em  parceria com as Unimeds de Apucarana, Campo 

Mourão e Cianorte. A mobilização tem como objetivo 

arrecadar  alimentos para serem doados às instituições mais 

necessitadas das cidades onde constam Agências Uniprime. 

Qualquer pessoa pode contribuir e as doações poderão ser 

feitas em todas as Agências e para quem é nosso cooperado, 

é possível fazer a doação através de uma autorização de 

débito em conta. Neste caso, basta entrar em contato com o 

seu Gerente e a Agência ficará responsável pela compra dos 

alimentos.

A campanha irá até 17/12 e dessa forma, os beneficiados terão 

um Natal mais solidário.

Participe, sua solidariedade é um prato cheio para quem mais 

precisa. Quem compartilha, multiplica!

  Pontos de coleta: 

  Agências Uniprime (confira aqui o endereço da agência 

  mais próxima de você)
 

  Unimed Apucarana 

  R: Rene Camargo de Azambuja, 555 

  R: Ítalo Ado Fontanini, 850 (ao lado do Colégio Nilo Cairo)

  Unimed Campo Mourão

  Av: José Custódio de Oliveira, 1385

  Unimed Cianorte

  Av: Mato Grosso, 1335

  Av: Mato Grosso, 1355

  R: Abolição, 484

  Av: América, 5045

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

Black Friday Consórcios Uniprime
A Black Friday Consórcios Uniprime foi um sucesso, em 

apenas 1 semana a Cooperativa vendeu mais de 4 milhões de 

cotas aos Cooperados. Parabéns a equipe e aos Cooperados 

que adquiriram um excelente produto com a melhor taxa de 

administração do ano.

Campanha Coop+ Uniprime 2021

Vários Cooperados foram às suas agências retirar os prêmios 

da campanha Coop+ Uniprime referente ao sorteio realizado 

no mês de outubro. Os prêmios já foram distribuídos, no 

entanto, no dia 15/12 têm muito mais! Teremos nosso último 

sorteio da ação, onde um Cooperado ganhará um Jeep 

Renegade 0KM, além de 13 prêmios especiais: 1 Tv Smart 50”, 

1 adega de vinho, 1 chopeira e 10 caixas de som portáteis.

Ação Mês das Crianças Uniprime
A Uniprime Centro-Oeste do Brasil realizou a entrega de 

diversos brinquedos arrecadados no mês de outubro (mês 

das crianças) para Instituições Sociais nas cidades que 

atuamos. A ação moveu toda a Cooperativa, inclusive os novos 

Cooperados Teens, que foram até as agências fazerem suas 

doações pessoalmente, mostrando a força do Cooperativismo 

desde pequeno.

UNIPRIME SUL MS

29 Anos – Uniprime Sul MS
Foi comemorado no dia 27 de novembro, os 29 anos da 

Uniprime Sul MS, com Sede na cidade de Dourados/MS.

UNIPRIME PIONEIRA

Em solo gaúcho Uniprime retoma às 
origens da sua essência pioneira

Há 75 anos os primeiros desbravadores chegaram às terras 

do então inóspito oeste paranaense partindo do interior de 

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Iniciaram a construção 

de uma cidade que hoje está entre as 100 melhores para se 

morar e investir no país. Em novembro de 2021 chegou a vez 

de retribuir toda a coragem, dedicação e pioneirismo desse 

povo com a abertura da primeira agência do Sistema Uniprime 

em solo gaúcho. “Chegamos para firmar raízes em terras que 

tanto nos identificamos cultural e historicamente. Estar aqui 

representa um resgate da nossa própria história e queremos 

contribuir com o desenvolvimento da comunidade”, anunciou 

o presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, no 

ato inaugural, realizado no dia 17 de novembro.

“Sabemos da força do cooperativismo nesta região e 

estamos muito felizes com a receptividade que tivemos”, 

complementou, agradecendo a presença das autoridades 

locais, como a vice-prefeita Paula Ioris e do ex-governador 

Germano Rigotto. Ambos enalteceram a presença da Uniprime 

na cidade e desejaram prosperidade. “Vocês escolheram o 

lugar certo para iniciar a jornada neste Estado, pois Caxias 

do Sul é uma cidade com tradição em negócios e com um 

povo que não teme empreender”, enfatizou Rigotto.

A recepção foi feita para poucos convidados e contou com 

a participação do Quarteto de Cordas da Universidade de 

Caxias do Sul (UCS), além da benção do Frei Jaime Bettega.

A cooperativa inaugurou em Caxias do Sul a primeira agência 
Uniprime no estado do Rio Grande do Sul 

Design e receptividade

Localizada em ponto estratégico da cidade, a agência foi 

projetada para oferecer segurança e conforto aos usuários. 

Os espaços de atendimento são abertos e com isso, trazem 

dinamismo para o relacionamento entre cooperados e 

colaboradores. “Trazemos o cooperado junto da cooperativa 

em uma experiência agradável e próspera”, destacou a 

arquiteta Andrea Silva.

Essência cooperativista

Por meio de oito singulares, a Uniprime está presente em 

seis estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, São Paulo e, agora, Rio Grande do Sul. 

No total, já são 63 mil cooperados, somando ativos no valor 

de R$ 6,2 bilhões.

Com a agência em Caxias do Sul, a Uniprime Pioneira avança 

com seu projeto de expansão. Recentemente uma unidade 

foi inaugurada em Florianópolis e está em andamento a 

abertura de outra agência em Porto Alegre. A expectativa 

é alavancar o crescimento do setor de crédito cooperativo 

e trazer, junto com os espaços, todos os benefícios desse 

modelo financeiro. “À medida que as cooperativas avançam 

elas levam mais distribuição de renda, mais justiça social, 

mais transparência aos cooperados e suas comunidades. 

Além disso, oportunizam a sensação única de pertencer, pois 

o cooperado também é dono”, afirmou Dr. Orley. 

97
máquinas
de lavar

10
carros

137
árvores

20.729 kg
de madeira

509.370 l
de água

48.656 kg
de emissão de

carbono

3.369 kg
de lixo

   Foram economizados mais de 20 mil kg de madeira, equivalente a 137 árvores

   Não utilização de 590 mil litros de água, equivalente ao consumo anual de 97

   máquinas de lavar

   Não emissão de 48 mil kg de carbono, equivalente ao consumo anual de 10 carros

   Não gerados mais de 3 mil kgs de lixo, devido ao descarte estimado de papel

Obs.: os cálculos efetuados utilizam a calculadora de papel ambiental, fonte Paper Calculator 

Nas últimas semanas, Uniprime do Brasil firmou parceria 

importante com a Credicoamo, instituição paranaense 

referência no segmento do Agronegócio. A intercooperação 

entre as duas maiores cooperativas do Paraná irá disponibilizar 

aos cooperados da Credicoamo os cartões múltiplos Uniprime 

Mastercard, apontado pelos meios especializados como um 

dos melhores cartões de crédito do Brasil.

“Os cartões já trazem uma série de benefícios para os 
cooperados Uniprime, que agora serão estendidos aos 
cooperados da Credicoamo. É uma honra firmar parceria 
com essa conceituada instituição”, afirma Dr. Alvaro Jabur, 

Presidente do Conselho de Administração da Uniprime do 

Brasil.

Entre os benefícios dos cartões Mastercard Uniprime, Paulo 

Thomson de Lacerda, Gerente de RH & Meios de Pagamento 

Uniprime, destaca “as parcerias com Latam Pass, Tudo Azul e 
com a Livelo, além de uma ampla rede Mastercard, com cerca 
de 40 milhões de estabelecimentos espalhados em quase 
todos os países do mundo”.

Para o Presidente do Conselho de Administração da Coamo 

e da Credicoamo, Aroldo Gallassini, essa intercooperação 

irá agregar modernidade aos mais de 20 mil cooperados da 

Credicoamo. “Estamos felizes em trabalhar com a Uniprime 
do Brasil, temos certeza que será um sucesso e nossos 
cooperados ficarão felizes com a novidade”, conclui.

Leia mais AQUI sobre os cartões Uniprime Mastercard. 

O encontro aconteceu no dia 28/10, em um 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.

“Somos uma instituição preocupada com a educação 
financeira de nossos colaboradores e cooperados. E como 
melhorar a vida financeira das pessoas faz parte do nosso 
propósito, nos sentimos honrados com a presença de Ricardo 
Amorim em promover esse diálogo 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). “Continuaremos promovendo eventos 
como esse e trazendo bons nomes para conversar com nossos 
colaboradores e cooperados”, promete Dr. Jabur.

Economia

https://www.uniprimebr.com.br/#agencias
https://www.uniprimebr.com.br/#agencias
https://www.papercalculator.org/
https://www.uniprimebr.com.br/servicos.php?categoria=cartoes-uniprime-mastercard&id=26

