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VOLTAR AO TOPO

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

07 de fevereiro Reunião - Operacional Londrina/PR Sistema Uniprime

11 de fevereiro Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

22 de fevereiro Assembleia Geral Ordinária Londrina/PR Uniprime Central

22 de fevereiro Reunião - Conselho Fiscal Londrina/PR Uniprime Central

22 de fevereiro Reunião - Conselho de          
Administração Londrina/PR Uniprime Central

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

_________________________________________________________________________________________________________________

MERCADO FINANCEIRO EM 2019

ACONTECEU EM 
JANEIRO
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 fevereiro.

MERCADO 
FINANCEIRO
Mercado prevê inflação de  
4,01% e alta de 2,53% no 
PIB para este ano.

ACONTECEU EM JANEIRO

Auditoria - Uniprime Central
No período de 21 de janeiro a 01 de fevereiro, a Uniprime Central recebeu o Sr. Eduardo Alves da Cruz da Bauer 
Auditores, para realização da auditoria das demonstrações contábeis.

Auditoria - Uniprime Campos Gerais 
PAC Paula Xavier          
A auditoria na Uniprime Campos Gerais - PAC Paula 
Xavier, em Ponta Grossa/PR, foi realizada pelo auditor 
Jony Tanaca, nos dias 21 e 22 de janeiro.

Fique por dentro de todas as palestras, cursos e eventos que marcaram o mês de janeiro de 2019 na Uniprime Central 
e Singulares.

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL
Central In Foco
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A inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ficar em 4,01% 
este ano. Essa é a previsão de instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central (BC) todas as semanas 
sobre os principais indicadores econômicos.

Na semana passada, a projeção para o IPCA estava em 
4,02%. A estimativa segue abaixo da meta de inflação 
(4,25%), com intervalo de tolerância entre 2,75% e 
5,75%, este ano.

Para 2020, a projeção para o IPCA segue em 4%, há 
81 semanas seguidas. Para 2021 e 2022, a estimativa 
permanece em 3,75%.

A meta de inflação é 4%, em 2020, e 3,75%, em 2021, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para os 
dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente). O BC usa como principal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano, para alcançar a meta da taxa inflacionária. De acordo com o mercado 
financeiro, a Selic deve encerrar 2019 em 7% ao ano e continuar a subir em 2020, encerrando o período em 8% ao 
ano, permanecendo nesse patamar em 2021 e 2022.

O Comitê de Política Monetária (Copom) aumenta a Selic para conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom diminui a Selic, a 
tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação.
A manutenção da taxa básica de juros indica que o Copom considera as alterações anteriores suficientes para chegar 
à meta de inflação.

ATIVIDADE ECONÔMICA
O mercado financeiro reduziu a projeção para o crescimento da economia, este ano. A projeção para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – foi ajustada de 2,57% para 
2,53%. Para o próximo ano, a expectativa subiu de 2,50% para 2,60%. Em 2021 e 2022, a projeção segue em 2,50%.

A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar caiu de R$ 3,80 para R$ 3,75 no final deste ano. Para 2020, 
a previsão passou de R$ 3,80 para R$ 3,78.

Fonte: Revista Exame

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

_________________________________________________________________________________________________________________

Visita à Uniprime Centro-Oeste do Brasil
No dia 28 de dezembro de 2018, a Uniprime Centro-Oeste do Brasil localizada em Campo Grande/MS, recebeu a visita 
do cooperado e Ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta.

Na foto: Dr. Luiz Henrique Mandetta e Dr. Gualberto Nogueira de Leles, Diretor Superintendente.

Curso preparatório para o CPA
Nos dias 12 e 13 de janeiro, foi realizado o curso preparatório de CPA na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, em Campo 
Grande/MS. A aula foi ministrada pelo instrutor Marcio Araujo.

Cartões Uniprime Mastercard são para todos os momentos
O cartão perfeito para quem busca exclusividade e benefícios.

Uniprime em Ribeirão Preto-SP                                       
Uniprime Norte do Paraná prepara abertura de mais uma agência no interior paulista.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

Cônsul geral do Japão visita a Uniprime Pioneira do Paraná                
O cônsul geral do Japão no sul do Brasil, Sr. Hajime Kimura, do Consulado Geral do Japão em Curitiba, esteve em Toledo 
no dia 9 de janeiro para oficializar a entrega de equipamentos comprados por meio de recursos doados pelo governo 
japonês ao Hospital Bom Jesus. Na oportunidade, ele foi convidado a visitar a nova sede da Uniprime Pioneira do 
Paraná e conversar com os diretores e cooperados.

A visita de cortesia foi repleta de momentos agradáveis de compartilhamento de experiências e percepções do Sr. 
Hajime em relação ao Brasil. Em uma conversa com o presidente Dr. Orley Campagnolo, o diretor superintendente 
Dr. Hiroshi Nishitani, o diretor operacional Dr. Valdomiro Vendramini, o gerente geral Féliz Fornari e a gerente 
administrativa e financeira da regional Viviane Sotoriva Cappellesso, o cônsul falou sobre o cooperativismo no Japão 
e como o sistema é forte especialmente entre os agricultores. Disse também que o país está de portas abertas para 
receber estrangeiros para trabalharem já que há um déficit na oferta de vagas e no número de trabalhadores: a 
proporção é de quase 1,8 vagas por 1 trabalhador. 

Após essa conversa ele foi recebido pelo conselheiro Dr. Renato Futagami, que representou o Conselho de 
Administração, como conselheiro descendente de japoneses, e por cooperados da Uniprime, todos de origem 
japonesa - cada um deles sendo referência de liderança na área em que atuam na cidade. Em uma breve apresentação, 
Dr. Orley apresentou a história e as potencialidades da Uniprime e o encontro encerrou com um coffee-break. 

O presidente avaliou como sendo uma grande honra para a Uniprime Pioneira do Paraná o aceite do convite por parte 
do cônsul geral Hajime Kimura, sendo ele um diplomata que merece todo nosso respeito pelo trabalho que vem 
desempenhando, a forma que divulga o Japão e o carinho que sempre demonstra pelo Brasil. Dr. Orley externalizou 
a mais profunda estima pela comunidade japonesa no Brasil e a representatividade e inspiração dessa cultura para 
a cooperativa.

CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

08, 09, 22 e 23 
de fevereiro

Especialização em 
Banking

Facilitadores da 
UFPR Toledo/PR Uniprime Pioneira 

do Paraná

Na foto, Gessica Benicio (Contadora da Uniprime Central) e o auditor Eduardo Alves da Cruz.

Auditoria - Uniprime Oeste Paulista
No período de 21 a 25 de janeiro foi realizada a auditoria 
na Uniprime Oeste Paulista, em Presidente Prudente/SP, 
pelo auditor João Roberto da Silva. 

Auditoria - Uniprime Norte do Paraná 
PAC Paranaguá        
Nos dias 24 e 25 de janeiro foi realizada a auditoria na 
Uniprime Norte do Paraná - PAC Paranaguá, pelo auditor 
Jony Tanaca.

Reunião - Conselho Fiscal    
No dia 19 de janeiro foi realizada a Reunião do Conselho 
Fiscal, em Londrina/PR.

Reunião - Conselho de Administração 
No dia 31 de janeiro foi realizada a Reunião do Conselho 
de Administração, via videoconferência.

CAMPANHA “MATERIAL ESCOLAR”

*Acompanhe as fotos na próxima edição.

Visita ao Bancoob e Cabal Brasil em Brasília
Gerentes do Sistema Uniprime estiveram em visita ao Bancoob e Cabal Brasil em Brasília/DF, no dia 25 de janeiro.

Na foto: Dehidre (Consultora - Sipag), Giovani Casarino (Uniprime Oeste Paulista), Vitor Perotto (Consultor de Negócios - Bancoob), Claudinei Jardim  
(Uniprime Dourados), Claudio Halley (Diretor Geral - Cabal Brasil), Viviane Cappellesso (Uniprime Pioneira do Paraná), Marco Mazzaro e Marco 
Brandão (Uniprime Centro-Oeste do Brasil), Rodrigo Zatta (Uniprime do Iguaçu), Larissa Heiss (Uniprime Pioneira do Paraná) e Clarisse  Moreira 
(Uniprime Centro-Oeste do Brasil).

Em Julho de 2017, a Uniprime Norte do Paraná deu um grande passo e se tornou a primeira cooperativa de crédito 
do país a emitir cartão próprio. Os cartões Uniprime Mastercard são um grande sucesso e acumulam vantagens que 
geram praticidade, conveniência e segurança aos cooperados. “O cooperado tem autonomia para fazer a gestão do 
cartão através do APP ou Internet Banking Uniprime. 

É possível consultar os lançamentos, data de vencimento da fatura, saldo disponível do limite, melhor dia para 
compras, alterar a senha, habilitar o cartão para uso internacional, efetuar bloqueio e desbloqueio temporário, 
pagar fatura, ativar pagamento através do débito automático e muito mais”, detalha Wilson Hideaki Hirata, Gerente 
da Agência Uniprime Londrina Sede.

Outro grande benefício é o Programa de Pontos Uniprime, que pontua no crédito e no débito* e permite ao 
cooperado transferir seus pontos para a Multiplus e/ou Tudo Azul. A carência na anuidade nos 06 primeiros meses**  
e a isenção da anuidade a partir do 7º mês*** também se destaca entre as vantagens dos cartões Uniprime 
Mastercard.  

“Quem tem o cartão Uniprime Black Mastercard possui ainda o benefício do Seguro Viagem oferecido pela bandeira 
do cartão****, emite a Carta Schengen sem custo e ainda, conta com acesso a salas VIPs e Lounge Keys do mundo 
todo”, explica Hirata.

Seja uma viajem ou uma ida ao shopping, os cartões Uniprime Mastercard transformam os seus momentos em 
experiências únicas. Fale com seu gerente e encontre a melhor opção de cartão para acompanhar você em todas as 
ocasiões. 

Solicite o seu agora mesmo e faça parte de um grupo exclusivo.

* Programa válido apenas para os cartões Black, Platinum e Gold. 
** Condicionada à consumo mínimo mensal na modalidade crédito.  
*** Condicionada à utilização mensal de 20% do limite do cartão.  
**** Acesse o site da Mastercard e conheça todos os benefícios e condições ofertados pela bandeira do cartão.

Seguindo seu plano de expandir e ganhar 
cada vez mais representatividade no 
Estado de São Paulo, a Uniprime anuncia a 
inauguração de uma agência na cidade de 
Ribeirão Preto, considerada uma das cidades 
mais promissoras do interior do Estado.

A inauguração está prevista para acontecer 
logo após a realização da Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), que acontecerá no dia 19 
de fevereiro. O local escolhido para a nova 
Agência da Uniprime é o bairro Jardim Canadá 
e o objetivo da cooperativa é atender as expectativas de um público que busca atendimento personalizado, cartão de 
crédito com ampla gama de benefícios, empréstimos sem burocracia, taxas mais atrativas, entre outras vantagens.

Fazer o bem sem olhar a quem
Colaboradores da Uniprime Norte do Paraná realizam ações solidárias.

Natal é uma época do ano que inspira o bem 
e o amor ao próximo. Isabella Zuba de Oliva 
Candia, assistente Jurídico da Uniprime, soube 
como transformar esses sentimentos em 
ações solidárias. Inspirada por um professor da 
faculdade, há alguns anos ela angaria doações 
junto aos amigos e familiares para distribuir às 
crianças de instituições carentes. “Quando ainda 
estava na faculdade, fomos até um asilo fazer 
um bingo para os velhinhos. Naquele dia, percebi 
como uma coisa tão pequena faz tão bem àquelas 

pessoas. Daí em diante, passei a recolher algumas cartinhas nos 
correios e comprar presentes, como brinquedos, roupas e sapatos, mas 
mesmo assim, sentia que não era o suficiente. Achei que podia juntar 
mais dinheiro e ajudar um número maior de pessoas. Comecei a pedir 
ajuda aos amigos mais próximos e aos familiares, todos com o objetivo 
de ajudar com algum valor, uma guloseima, uma roupa, brinquedo 
usado ou até mesmo doar um pouquinho do seu tempo”, conta Isabella. 

Em dezembro de 2018 as doações foram realizadas no Centro 
Municipal de Educação Infantil Irmã Maria Nivea, no Residencial Vista 
Bela, em Londrina. Na ocasião foram arrecadados mais de 300 itens, 
que beneficiaram 200 crianças.  Durante os 8 anos em que se dedica ao 
voluntariado, Isabella estima que mais de 800 pessoas, entre crianças 
e idosos foram beneficiadas com carinho, amor e presentes.

Voluntário há mais de 10 anos, Henrique Cesar Assis, auditor da 
Uniprime, também dedica parte do seu tempo para ajudar ao próximo, 
fazendo a barba dos idosos na ala dos internados no Asilo São Vicente 
de Paulo, em Londrina. Segundo Henrique, “uma vez voluntário, 
você não consegue mais parar. As pessoas trabalham dia e noite e 
não pensam que podem doar um pouco do seu tempo para ajudar os 
necessitados, são somente duas horas aos sábados no meu caso. Na 
verdade, elas não sabem que são essas pessoas carentes que nos 
ajudam a sermos melhores”.

Isabella concorda. “Ser solidário nos ajuda a enxergar que não existe 
diferença, somos todos iguais. O benefício é muito maior para quem 
ajuda do que para quem é ajudado”, conclui ela.

Estes são dois grandes exemplos a serem seguidos e que temos muito 
orgulho de contar.

http://www.uniprimecentral.com.br

