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VOLTAR AO TOPO

Cooperativismo funciona como impulsionador da 
economia mundial
O Setor Cooperativo é de singular importância para a sociedade, na medida em que promove a apli-
cação de recursos privados e assume correspondentes riscos em favor da própria comunidade onde 
se desenvolve. Por representar iniciativas diretamente promovidas pelos cidadãos, é importante para o 
desenvolvimento local de forma sustentável, especialmente nos aspectos de formação de poupança e 
de financiamento de iniciativas empresariais que trazem benefícios evidentes em termos de geração de 
empregos e de distribuição de renda.

Economias mais maduras já o utilizam, há muito tempo, como instrumento impulsionador de setores 
econômicos estratégicos. Os principais exemplos são encontrados na Europa, especialmente na Ale-
manha, na Bélgica, Espanha, França, Holanda e Portugal. Merecem destaque também, as experiências 
americana, canadense e japonesa.

O relatório anual da European Association of Co-Operative Banks, com sede em Bruxelas (Bélgica) mos-
tra que é preponderante o papel dos bancos cooperativos no continente europeu, por atingirem 224 
milhões de clientes, 68 milhões de associados, com uma participação de mercado de cerca de 20% do 
mercado de depósitos.

Em alguns países, como Irlanda e Canadá, o cooperativismo de crédito vem ocupando, com bastante 
eficiência, espaços deixados pelas instituições bancárias, como resposta ao fenômeno mundial da con-
centração, reflexo da forte concorrência no setor financeiro. As cooperativas estão conseguindo manter 
os empregos nas pequenas comunidades e ofertando serviços mais adequados às necessidades locais.

Prefeituras e entes públicos podem movimentar 
suas disponibilidade de caixas em instituições fi-
nanceiras cooperativas
O ano de 2018 começou muito bem para as cooperativas de crédito. É que, a partir de agora, elas 
estão oficialmente autorizadas a captar depósitos dos entes públicos municipais – prefeituras e suas 
autarquias, por exemplo. A boa notícia foi publicada em janeiro no Diário Oficial da União, em forma da 
Lei Complementar nº 161, antigo PLP 100/11, quando era apreciado na Câmara dos Deputados, e PLC 
157/17, quando foi analisado pelos senadores. A nova lei já está em vigor.

A captação desses recursos municipais está limitada, segundo a lei, ao valor hoje garantido pelo Fundo 
Garantidor das Cooperativas de Crédito (FGCoop) por depositante, seja ele pessoa física ou jurídica – 
R$ 250 mil. Para montantes superiores a esse valor, o dispositivo abre a possibilidade para o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) disciplinar, por meio de regras prudenciais, como as cooperativas de Crédito 
poderão fazer a captação.

A cooperativa organiza o lançamento de uma alternativa inteligente e segura de pagamento.
A Uniprime Norte do Paraná foi a primeira cooperativa de crédito do país a emitir cartão próprio e, desde então, 
tem trabalhado constantemente para manter a excelência nos serviços prestados e não perder de vista as exi-
gências do futuro. 

“Desde o lançamento dos cartões múltiplos Uniprime Mastercard, os cooperados puderam contar com atualiza-
ções periódicas dos serviços disponíveis no APP Uniprime Mobile Banking e no Internet Banking, como a visuali-
zação do histórico das faturas e o pagamento com apenas poucos cliques. Agora, a cooperativa inova mais uma 
vez e, em breve, vai integrar seus cartões com a carteira digital da Samsung, um aplicativo que dispensa o uso do 
“cartão físico”, conta Fabiana Cimitan, Analista de Negócios da Uniprime.

A pouco tempo disponível no Brasil, o serviço de pa-
gamento Samsung Pay é uma forma simples e segura 
de pagamento mobile e funciona por aproximação do 
smartphone com a máquina de cartão disponível nos 
estabelecimentos. 

A Uniprime deve disponibilizar o serviço ainda no pri-
meiro semestre de 2018. “É um meio de pagamento 
altamente confiável e que vai de encontro ao desejo 
de nossos cooperados de interagir com serviços cada 
vez mais tecnológicos, práticos e seguros”, conclui a 
analista.

A reforma na agência trouxe maior conforto aos 
cooperados.

Com o intuito de oferecer maior comodidade e aten-
der melhor seus cooperados, a agência Uniprime de 
Jacarezinho, no Paraná, reformou suas instalações 
e a reinauguração foi comemorada com um coque-
tel para os cooperados, no dia 18 de dezembro de 
2017. 

“Com a reforma, adequamos melhor o espaço para negociações. A ideia foi atender às exigências do nosso 
cooperado com um espaço moderno, fato que valorizou muito nossa agência, tornando-a um ambiente con-
fortável e funcional”, explica Dr. Antônio Vendramin, Conselheiro de Administração da Uniprime. 

Há 20 anos no mercado, a Uniprime tem uma parcela de público que ainda prefere realizar todas as suas 
transações financeiras pessoalmente. Por isso, além do avanço digital, a cooperativa está inovando e mo-
dernizando o espaço físico das agências. 

A agência de Jacarezinho está localizada na Rua Paraná, 1110, no Centro da cidade. Ao todo, a cooperativa 
possui 26 agências entre os Estados do Paraná e interior de São Paulo e já estão previstas novas unidades 
para 2018.

Uniprime Norte do Paraná

Essa é a 2ª unidade da Uniprime na capital do Paraná.

Como parte do seu plano de expansão, a Uniprime Norte do Paraná inaugurou no final de Dezembro, a agência 
Uniprime Curitiba Juvevê, localizada na Rua Augusto Stresser, 1.240. Cooperados, convidados, autoridades lo-
cais e os dirigentes da cooperativa prestigiaram a inauguração, que foi marcada por um coquetel de apresentação 
do novo local. 

De acordo com o Diretor Regional da Uniprime, Dr. João Maria da Silveira, pulverizar as agências marca o cresci-
mento da cooperativa. “Estamos investindo em unidades mais compactas, modernas, tecnológicas e focadas no 
atendimento personalizado”, conta ele.

UNIPRIME INAUGURA MAIS UMA AGÊNCIA EM CURITIBA

UNIPRIME JACAREZINHO DE CARA NOVA

SAMSUNG PAY A CAMINHO DA UNIPRIME

Marco Mazzaro, Féliz Fornari, Marco Brandão, Dr. Gualberto Nogueira de Leles, Dr. Hiroshi Nishitani, Dr Ricardo Bomussa e Viviane Sotoriva.

No dia 12 de janeiro foi realizada, na cidade de Campo Grande, a reunião gerencial da Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil.

Nos dias 29 e 30/01 a Uniprime Centro-Oeste do Brasil, localizada na cidade de Campo Grande, recebeu a visita 
de intercooperação da Uniprime Pioneira do Paraná.

Uniprime Centro-Oeste do Brasil

REUNIÃO GERENCIAL

VISITA DE INTERCOOPERATIVA

2018 É O ANO DE 
POUPAR DINHEIRO

SAIBA MAIS

ACONTECEU  
EM JANEIRO

SAIBA MAIS

Fique por dentro dos fatos 
de destaque no dia a dia da 
Uniprime Central e Singulares.

AGENDA DE 
EVENTOS

SAIBA MAIS

Anote em sua agenda e 
participe da programação 
de treinamentos, palestras e 
eventos do mês de fevereiro.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL
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Este mês a Uniprime apresenta 
novos hábitos para controlar 
gastos e planejar investimentos.

2018 é o ano de poupar dinheiro

O ano novo chegou e já vai adiantado. É mais do que hora de colocar em práticas as metas da virada, como 
entrar em uma academia, fazer dieta e, a mais popular, guardar dinheiro. Porém, quando se fala em econo-
mizar, esta é a resolução mais difícil, pois além das faturas que mostram o descontrole financeiro na despe-
dida do ano velho, começam a chegar os boletos de IPVA, IPTU, uniforme e material escolar e mais diversas 
despesas que nos atingem logo nos primeiros meses do ano. 

Não ter controle das finanças é uma característica muito comum entre os brasileiros. Uma referência que 
confirma este fato é o estudo “Retrospectiva 2017 e Expectativas 2018 dos Consumidores”, encomendada 
pelo CNDL e pelo SPC Brasil, no qual 41,5% dos entrevistados afirmaram que suas finanças pessoais piora-
ram no último ano, enquanto 37,1% a consideraram estável. No total, apenas uma pequena parcela (20,4%) 
respondeu que houve melhora. 

Além disso, a pesquisa também revela que os brasileiros mudaram o comportamento nos últimos dois anos 
para manter um padrão de vida confortável, destacando que quatro em cada dez entrevistados afirmaram 
terem sido obrigados a abrir mão de itens e serviços aos quais tinham acesso em épocas anteriores, como 
refeições fora de casa e a compra de itens de vestuário. Isso é reflexo da instabilidade econômica vivenciada 
nos últimos anos no Brasil e, em momentos de pouco crédito e juros altos, é preciso muita cautela na hora de 
utilizar as famosas – e temidas – felicidades como cartões e crediário. Por isso, o conselho mais importante 
é: planejar, e, de preferência, com antecedência. 

Para começar, o ideal é pensar que isso não é um bicho de sete cabeças. Adotar hábitos simples, como uma 
planilha ou um controle de gastos fixos mensais, e implementar prazos para conquistar os objetivos é útil e 
ajuda a evitar gastos desnecessários no dia a dia. Com o conhecimento do que entra e sai da sua conta, é 
possível planejar desde aquela sonhada viagem até mesmo a troca de um smartphone. 

Investir é a palavra do ano de 2018, mas planejar é a premissa básica. As mudanças de hábitos impostas 
pela recessão podem ser adaptadas para permitirem um ou outro gasto extra, mas é importante sempre 
priorizar planos criados a médio e longo prazos. Se você quer alcançar um grande sonho na sua vida, nada 
melhor do que se precaver e já começar a poupar agora para curtir o que quiser para o futuro.

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

02 e 03 de 
fevereiro

MBA Executivo em 
Liderança e Gestão 

Organizacional
Willian de Moraes Londrina Uniprime Central

03 de fevereiro
Certificação de 

Conselheiros Cooperativos
Instrutores da Funpar Toledo

Uniprime Pioneira do 
Paraná

16 e 17 de 
fevereiro

Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Cascavel Uniprime Alliance

23 e 24 de 
fevereiro

Certificação de 
Conselheiros Cooperativos

Instrutores da Funpar Ponta Grossa
Uniprime  

Campos Gerais

23 e 24 de 
fevereiro

Gerenciamento de Riscos Lincoln Carrenho Pato Branco Uniprime do Iguaçu

26 e 27 de 
fevereiro

Desenvolvimento Gerencial Facilitadores da PUC Londrina
Uniprime Norte do 

Paraná

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

15 de fevereiro Reunião Operacional Presencial/Londrina Sistema Uniprime

23 de fevereiro
Reunião do Conselho de 

Administração
Presencial/Londrina Uniprime Central

23 de fevereiro Reunião do Conselho Fiscal Presencial/Londrina Uniprime Central

23 de fevereiro Assembleia Geral Ordinária Presencial/Londrina Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos.

Fique de olho na agenda de treinamentos para o mês de 
fevereiro e participe!

Aconteceu em janeiro

Fique por dentro de todas as palestras, cursos e eventos que marcaram o mês de janeiro de 2018 na Uniprime 
Central e Singulares.

Reunião do Conselho Fiscal
No dia 27 de janeiro foi realizada, na cidade de Londrina, 
a Reunião do Conselho Fiscal. 

Reunião Operacional
A Reunião Operacional do Sistema Uniprime foi reali-
zada no dia 19 de janeiro. A reunião foi feita por meio 
de videoconferência. 

Doação de caixa de leite
Durante o mês de janeiro, ocorreu a Campanha Doe 
Leite que contou com a participação dos colaborado-
res da Uniprime Central.

MBA Executivo em Liderança e Gestão Organiza-
cional
Nos dias 19 e 20 de janeiro foi realizado na cidade de 
Londrina o 6o módulo do MBA Executivo em Lideran-
ça e Gestão Organizacional. O módulo contou com a 
participação do instrutor Willian de Moraes, da Franklin 
Covey. O tema abordado foi Inteligência da Execução. 

Auditoria – Uniprime Central
Entre os dias 22 de janeiro a 02 de fevereiro, a Uniprime Central recebeu Eduardo Alves da Cruz, da Bauer Audi-
tores para realização da auditoria das demonstrações contábeis.

Na foto, Gessica Benicio (Contadora da Uniprime Central) ao lado do auditor Eduardo Alves da Cruz.

Auditoria – Uniprime Oeste Paulista
A auditoria na Uniprime Oeste Paulista, na cidade de 
Presidente Prudente, ocorreu de 22 a 24 de janeiro. Na 
ocasião, a Singular recebeu os auditores Jony Tanaca 
e João Roberto. Também houve auditoria no PAC Os-
valdo Cruz, no dia 24.

* Acompanhe as fotos na próxima edição. 

*Conteúdo elaborado pela assessoria com base nas matérias produzidas por: Loraine Santos.

Reunião do Conselho de Administração 
A Reunião do Conselho de Administração foi realizada 
no dia 26 de janeiro, na cidade de Curitiba.
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