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VOLTAR AO TOPO

UNIPRIME DOURADOS

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

19 de janeiro Reunião - Conselho Fiscal Londrina/PR Uniprime Central

25 de janeiro Reunião - Conselho de           
Administração Curitiba/PR Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de reuniões.

_________________________________________________________________________________________________________________

O QUE DEVEMOS ESPERAR DO BRASIL EM 2019?

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

AGENDA DE 
EVENTOS
Anote em sua agenda e 
participe da programação de 
eventos do mês de janeiro.

EXPECTATIVAS DO 
BRASIL EM 2019
Especialistas destacam as 
expectativas e necessidades 
para o novo ano.

ACONTECEU EM DEZEMBRO

Participação voluntária dos colaboradores nas ações sociais de Natal
O mês de dezembro é marcado pelas ações sociais realizadas pelos colaboradores da Uniprime Central. Confira abaixo 
as duas ações realizadas na cidade de Londrina/PR.

Reunião Operacional - Sistema Uniprime 
 A Reunião Operacional do Sistema Uniprime foi realizada no dia 04 de dezembro, na Sede da Uniprime Pioneira do 
Paraná, em Toledo/PR.

CAMPANHA “CARTINHA DE NATAL”
Atendendo ao pedido que cada criança escreveu 
em sua cartinha, o “Papai Noel” presenteou com 
bonecas, carrinhos, calçados, roupas e até mesmo 
material escolar. O ILES – Instituto Londrinense de 
Educação de Surdos foi a instituição beneficiada 
pela campanha.

Curso - Gestão de Vendas e Negociação 
Uniprime Dourados               
Nos dias 01 e 15 de dezembro foi realizado o curso 
de Gestão de Vendas e Negociação, para gerentes 
e colaboradores da Uniprime Dourados. O instrutor 
responsável foi Tomas Sparano.

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

Reunião do Conselho Fiscal – Uniprime Central 
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada no dia 18 de dezembro via videoconferência.

UM DIA DE MUITA DIVERSÃO
Com a locação de brinquedos como cama elástica,
torre de escalar, guerra de cotonetes e touro
mecânico, todos com monitores visando a
organização e segurança, foi proporcionado um
dia de muita diversão e alegria para mais de 500
crianças da Escola Eugênio Brugin.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL
Central In Foco

EDIÇÃO 31 • JANEIRO DE 2019

Com o início do novo ano, empreendedores 
e executivos se perguntam: o que será do 
Brasil em 2019? O ambiente para negócios 
vai melhorar? O país vai retomar o caminho do 
crescimento sustentável? Com o novo governo 
e a necessidade premente por reformas, há no 
mercado um pouco mais de confiança e ainda 
muitas dúvidas. Essas perguntas foram tema 
do painel “O que esperar do Brasil em 2019”, no 
Festival de Inovação e Cultura Empreendedora 
(FICE 2018), em São Paulo.

O economista Juan Jensen, sócio na 4E 
Consultoria, considera mais provável no 
momento um cenário que chamou de “intermediário”, em que o novo governo aprova apenas parte da reforma da 
Previdência e de sua agenda econômica. Nesse caso, o país segue crescendo, mas lentamente (a menos de 2,5%, e 
atrai menos investimento do que poderia; a inflação continua sob controle e o desemprego cai muito devagar, sem 
chance de se tornar baixo em apenas quatro anos. O economista destacou que o o governo deve fechar 2018 com 
déficit primário grande, da ordem de 2% do PIB, e no menor patamar histórico de investimento público. 

Jensen fez um acréscimo: acha que vem aumentando a probabilidade de ocorrer o cenário que chama de “otimista”. 
“O mercado está confiante de que a equipe econômica de Paulo Guedes [futuro ministro da Economia] é boa, embora 
não exista garantia de sucesso. Se o governo for ágil e eficiente para fazer a reforma previdenciária, o Brasil vai entrar 
em trajetória de crescimento”, afirmou. Nesse cenário, o novo governo consegue aprovar sua agenda econômica 
liberal, coloca as contas públicas num bom rumo, atrai mais investimento e destrava negócios. Com crescimento anual 
da ordem de 3% do PIB ou mais, o desemprego cai mais rapidamente e muda de patamar nos próximos quatro anos.

Na análise do sócio da 4E, vem caindo a probabilidade de ocorrência do cenário “pessimista”. Tal conjuntura poderia 
ocorrer, por exemplo, se o presidente eleito Jair Bolsonaro entrar em choque com Guedes, perder seu ministro da 
Economia e desviar da agenda pró-ajuste fiscal e pró-negócios. Entre as possíveis consequências ruins, nesse 
cenário alternativo, estão aumento dos juros e novo esfriamento da atividade econômica.

Jensen dividiu o palco com Daniel Maranhão, managing partner da Grant Thornton, Felipe Dal Belo, especialista em 
transformação digital e governança corporativa, Leonardo Calixto, sócio-diretor da Empírica Investimentos, e Marco 
Crespo, CEO Latam do Gympass. O painel fez parte do evento Trendwatching, organizado pela Grant Thornton.

Na avaliação de Dal Belo, tanto o consumo como o mercado de trabalho só devem se recuperar com a aprovação das 
reformas, uma vez que a maioria dos empresários aguarda mudanças para voltar a investir. Empresários e executivos 
querem ver algum aquecimento econômico antes de tomar decisões de investimento em tecnologia e inovação. “Há 
uma agenda de inovação reprimida no Brasil”, afirmou o especialista.

Calixto, da Empírica, concordou com os cenários e acrescentou que, mesmo que o novo governo trabalhe bem, a 
retomada do crescimento depende dos empreendedores. “Se não houver boas ideias e crédito, nada acontece.”

Pequenas e médias empresas, segundo Maranhão, são as que mais crescem no Brasil  e devem continuar neste ritmo 
em 2019. “Enquanto as globais devem crescer 2,7% este ano, as menores vão avançar 3,8%”, compara ele.

Fonte: Época Negócios

Confraternização de final de ano - Uniprime Central
A confraternização de final de ano da Uniprime Central aconteceu no dia 01 de dezembro, na Associação dos 
Engenheiros Agrônomos, em Londrina/PR. Colaboradores e familiares participaram de uma animada festa, 
acompanhada de um delicioso almoço e atividades como sorteios, bingo e recreação para a criançada.

Campanha - Natal do Bem 2018
A Uniprime Dourados arrecadou juntamente com seus colaboradores e cooperados, brinquedos e alimentos para 
serem doados às famílias participantes do projeto social da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Dourados/MS. 
Participaram da entrega os colaboradores Claudinei Freitas Jardim, Geisiane Pires Gusmão, Janaina Morales e Mariana 
Moreno da Silva.

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

Curso - Comunicação Interna 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil
Nos dias 11 e 12 de dezembro foi realizado na 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil, em Campo 
Grande/MS, o curso de Comunicação Interna para 
Diretores, Gerentes e Coordenadores. O curso 
foi ministrado pela instrutora Juliana Foresti.

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

_________________________________________________________________________________________________________________

Degustação de queijos e vinhos
No dia 29 de novembro foi realizado uma noite de degustação de queijos e vinhos na Casacor, localizada na cidade 
de Campo Grande/MS. O evento foi exclusivo para clientes Mastercard Black da Uniprime Centro–Oeste do Brasil, em 
parceria com a Rádio CBN.

Na foto: Dr. Ricardo Bomussa – Presidente do Conselho de 
Administração, Gisele – Gerente Comercial da Rádio CBN em 
Campo Grande/MS e Marco Mazzaro - Diretor Financeiro.

Visita - Icatu Seguros
No dia 05 de dezembro, o diretor financeiro da Uniprime Centro-Oeste do Brasil,  Marco Mazzaro, visitou a seguradora 
Icatu. 

Reunião Anual dos colaboradores
No dia 08 de dezembro foi realizado a Reunião Anual dos colaboradores da Uniprime Centro-Oeste do Brasil. No 
evento foi apresentado os planos e metas para 2019, gincana de perguntas e respostas com direito a premiação ao 
grupo vencedor. Na ocasião também foi servido um almoço de confraternização de final de ano.

Na foto: Marco Mazzaro - Diretor Financeiro, Luciano Isne - Presidente da Icatu Seguros e Dayane Amaral - Coordenadora de Produtos Uniprime.

Copa de Pelada
De 13 a 16 de dezembro foi realizada a Copa de Pelada no resort Costão do Santinho, organizado pela Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil. No evento foi montado uma estrutura para divulgação da marca e entrega de brindes. 
Dr. Ricardo Bomussa (Presidente do Conselho de Administração) e Dr. Gualberto Leles (Diretor Superintendente) 
fizeram a entrega de prêmios aos vencedores.

94% de safisfação                                                    
Cooperados avaliam a Uniprime com alto grau de satisfação e excelência

Para a Uniprime Norte do Paraná, a forma mais efetiva 
de medir a satisfação de seus cooperados e aprimorar 
os serviços prestados é a partir do feedback deles. Por 
isso, a cooperativa realizou recentemente uma pesquisa 
através do Instituto Bonilha, instituição pioneira que atua 
com pesquisa de opinião, mercado e mídia e comemorou o 
índice de 94% de satisfação por parte de seus cooperados. 
“Participaram 1000 cooperados escolhidas aleatoriamente
pelo Instituto, abrangendo todas as agências da cooperativa, em todas as cidades”, comemora Dr. João Maria da 
Silveira, Diretor Regional da Uniprime. Os resultados da pesquisa são importantes para compor os indicadores da 
cooperativa e ajudar no planejamento e execução de melhorias. “O bom atendimento é uma característica forte 
da Uniprime, seja presencialmente ou por meio dos nossos canais digitais. Cada dia surgem novas necessidades e 
trabalhamos sempre para evoluir nos serviços prestados aos nossos cooperados”, conclui o Diretor.

Praticidade para acessar o Mobile Banking                                          
Aplicativo da Uniprime adota o Touch ID para acesso à conta                      

A Uniprime Norte do Paraná liberou recentemente o uso do Touch ID para usuários de seu APP 
Uniprime Mobile Banking. O recurso, que substitui a senha pelo uso da digital, está disponível para os 
iPhones acima da versão 5S e aparelhos Android que tenham o sensor de impressão digital. Já para 
usuários do iPhone X, o desbloqueio pode ser feito via reconhecimento facial através do Face ID.

Segundo Vinicius Evangelista de Souza, Analista de Desenvolvimento Java da Uniprime, o maior benefício da nova 
função é a praticidade e o ganho de tempo para realizar o acesso ao Mobile Banking “Além disso, a tecnologia é ainda 
mais segura, visto que o usuário não precisa digitar a senha na frente de outras pessoas, prevenindo o roubo de 
senha”, explica ele.

O APP Uniprime Mobile Banking está disponível no Google Play (Android) e App Store (iOS). Baixe gratuitamente no 
seu celular ou tablet e comece a utilizar agora mesmo. 

Uniprime recebe visita da 
Mastercard                                                    
A Uniprime Norte do Paraná recebeu no 
último dia 11 de dezembro, em Londrina, a 
visita da Mastercard. A Equipe de Projetos, 
T.I., Marketing e Diretoria se reuniram junto 
a Mastercard para alinhar os projetos para 
2019. Vem muita novidade por aí, aguardem!

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Colaboradores confraternizam em festa a fantasia                
Para celebrar o encerramento do ano de 2018, os colaboradores da Uniprime Pioneira do Paraná 
organizaram uma festa a fantasia, que aconteceu no dia 01 de dezembro, no Yara Country Club, 
em Toledo/PR. E os participantes - colaboradores, cônjuges e filhos - arrasaram nas fantasias. 

NATAL SOLIDÁRIO                                                                                                                                                                                                                                   

Presentes são entregues e a magia do Natal se concretiza

Se o sorriso de uma criança já é o suficiente para fazer qualquer adulto feliz e 
realizado, imagina mais de 1.300! É para contagiar centenas de pessoas que se 
envolveram em mais uma linda ação do Natal Solidário da Uniprime Pioneira do Paraná.

As entregas dos presentes - roupas, brinquedos, panetones, calçados, recursos - foram realizadas pelas 
equipes das nove agências da cooperativa que contaram com a ajuda do bom velhinho. Além de crianças, idosos 
também foram beneficiados com o ato de amor e solidariedade dos cooperados e colaboradores da Uniprime.

A coordenadora do projeto, Marcia Regina Lunkes Silva celebra os resultados de mais uma edição, a 
12ª, do Natal Solidário. “O sucesso da campanha depende do coração solidário de cada um. Pequenos 
gestos geram grandes transformações e podem fazer toda a diferença para alguém”, acredita. 

Agência Toledo - CMEI Vó Tharcila e CMEI Ana Maria Zorzo Luckmann

Agência Ubiratã - APAE Escola Jesus Menino e CMEI Pingo de Gente

Agência Medianeira - CMEI Criança Feliz

Agência Marechal Cândido Rondon - Lar Rosa Unidas - Casa de Repouso

Agência Goioerê - APAE Goioerê

Agência Assis Chateaubriand - CMEI Criança Esperança

Agência Palotina - CMEI Sementinha do Saber

Agência Guaíra - CMEI Vila São Francisco

Agência Santa Helena – Centro de Convivência Integral da Criança e do Adolescente
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