
Uma cooperativa é feita por pessoas e só faz sentido se puder 
fazer o bem. 

As entidades beneficiadas com a Campanha Natal Solidário da 
Uniprime Pioneira do Paraná já começaram a receber os presentes 
doados por padrinhos e madrinhas que adotaram as cartinhas 
disponíveis nas agências da cooperativa. E teve até a presença do 
Papai Noel para entregar os presentes às crianças, adolescentes e 
adultos.

O Banco Central aprovou a expansão da Uniprime Pioneira do Paraná 
para as regiões metropolitanas da grande Florianópolis e da Foz do 
Rio Itajaí, em Santa Catarina, além da serra gaúcha e da grande Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. 

O projeto de expansão ainda passará por aprovação em Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) da cooperativa, que será realizada em 
data a ser marcada.

A Uniprime Pioneira do Paraná é uma das empresas apoiadoras da 
Campanha Legal, em Toledo. A cooperativa participa da ação desde 
2012, atuando como incentivadora e agente financeiro, pois são 
antecipados os recursos sem juros para os cooperados que queiram 
usufruir deste benefício. Este ano a Campanha Legal deve beneficiar 
aproximadamente 1.600 crianças e adolescentes com os recursos.  
A campanha destina parte dos recursos do Imposto de Renda ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Toledo.  
A destinação legal é de até 6% do Imposto de Renda das pessoas 
físicas e 1% de pessoas jurídicas. Quando em posse deste recurso o 
mesmo é compartilhado com as entidades não-governamentais de 
Toledo. A destinação desta edição será repassada para as entidades 
Ação Social São Vicente De Paulo, Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Toledo (Apae), Centro Beneficente de Educação 
Infantil Ledi Maas – Lions, Centro Social e Educacional Aldeia Infantil 
Betesda e o Centro Assistencial da Diocese de Toledo (Casa de Maria).

SEU INFORMATIVO MENSAL DA UNIPRIME CENTRAL

CENTRAL IN FOCO
EDIÇÃO 43 • JANEIRO DE 2020

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR
24/01 Reunião – Conselho de Administração Curitiba Uniprime Central

27/01 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central
Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos e reuniões.

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS ESTÃO OTIMISTAS 
COM ECONOMIA BRASILEIRA EM 2020

ACONTECEU EM DEZEMBRO

Confraternização de final de ano
Uniprime Central 

Reunião - Conselho Fiscal

Campanha “Papai Noel dos Correios”

A confraternização de final de ano da Uniprime Central aconteceu no 
dia 07 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.

No dia 07 de dezembro foi realizada em Londrina/PR, a 175ª Reunião do 
Conselho Fiscal.

A campanha “Papai Noel dos Correios” é realizada através de cartinhas 
recebidas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai 
Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º 
ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após serem 
lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas nas unidades dos 
Correios. Neste Natal, os Correios disponibilizaram aproximadamente 
800 mil cartas para adoção. Nas duas últimas campanhas, 1,2 milhões 
de cartinhas foram adotadas em todo o país. E, mais um ano, os colabo-
radores da Uniprime Central adotaram voluntariamente suas cartinhas, 
que, pediam ao Papai Noel: brinquedos, roupas e materiais escolares, 
atendendo aos pedidos de crianças carentes da cidade de Londrina.

Reformas devem levar ao aumento da nota de 
crédito do Brasil
Ao olharem para as perspectivas econômicas do Brasil para 2020, as 
principais agências de classificação de risco enxergam um conjunto de 
oportunidades que as levam a uma expectativa positiva para este ano. 
Os principais pontos fortes que podem credenciar o país a uma elevação 
do rating são a continuidade das reformas fiscais e o aumento do ritmo 
do crescimento econômico.

O Brasil ganhou atenção especial das agências pelo avanço da agenda 
econômica em um contexto social complexo registrado por vários países 
da América Latina. A aprovação da reforma da Previdência e a apresen-
tação de propostas de ajuste fiscal, privatizações, abertura comercial 
e de independência do BC, são pontos de destaque em comparação a 
outros países grandes da região, como Argentina e México, cujo ímpeto 
reformista está em direção oposta.

Em resposta a este cenário as agências de rating apontam um cenário 
mais favorável em 2020 na comparação com 2019. Moody’s e S&P Glo-
bal Ratings acreditam em uma expansão de 2%, enquanto a Fitch es-
tima uma alta de 2,2%. As três instituições apontam um leve declínio 
do déficit nominal como proporção do PIB, com a ajuda da redução do 
patamar da Selic, que também vai colaborar para diminuir a velocidade 
de expansão das dívidas bruta e líquida, embora os patamares desses 
passivos oficiais ainda sejam altos para mercados emergentes na mes-
ma categoria de nota soberana.

Uma retomada de crescimento de 2% ao ano, embora seja pequena 
para reduzir o desemprego é bem melhor do que a retração média de 
0,8% registrada entre 2014 e 2018. “O crescimento do País avança-
rá de forma mais ampla, para além de 2,5% ao ano, depois de 2021, 
sobretudo com a colaboração de reformas fiscais como as propostas 
pelo governo recentemente, que têm boas chances de serem aceitas 
pelo Congresso no próximo ano, como a PEC Emergencial e a indepen-
dência do Banco Central”, comentou Livia Honsel, diretora associada 
da S&P Global Ratings.

A S&P elevou a perspectiva do Brasil de estável para positiva no último 
dia 11 e manteve a nota soberana em BB-. Caso a agência eleve o rating 
do país no ano que vem, ele subirá para BB, mas ainda longe do grau de 
investimento. “A reforma administrativa é bem importante, mas não con-
tamos com ela em nosso cenário para 2020, devido, inclusive, à posição 
do governo de esperar um pouco para avançá-la junto aos parlamentares, 
especialmente por temer o surgimento de manifestações públicas no 
país como ocorreram em nações vizinhas recentemente”, ressaltou Livia.

As agências de rating também têm expectativas favoráveis para o avanço 
do debate no Congresso da reforma tributária no próximo ano, mas não 
acreditam que será aprovada pelos parlamentares em 2020. “A reforma 
tributária é muito relevante para melhorar o ambiente de negócios e es-
timular os investimentos e o PIB no médio prazo” disse Samar Maziad, 
vice-presidente e principal analista para o Brasil da Moody’s. “Porém, ela 
não é o único fator que pode viabilizar uma elevação da nota do país, mas 
sim um conjunto de elementos, como o progresso de reformas fiscais que 
permitam o cumprimento do teto de gastos e o aumento da flexibilidade 
do governo para administrar o Orçamento.”

Ameaças
As agências reconhecem, entretanto, que há obstáculos a serem supera-
dos no caminho da elevação do rating do Brasil: o ano de eleições regio-
nais e a ausência de uma base política coesa, além das recentes tensões 
em vizinhos latinos, prometem atrasar a tramitação de propostas e/ou 
diluí-las ao longo do caminho.

A Fitch destaca que a fragmentação política na Câmara e Senado e “difí-
ceis questões de corrupção” são obstáculos para a aceleração das refor-
mas deste ano. Embora aponte que o pacote “Mais Brasil” da administra-
ção federal seja positivo, inclusive para reduzir a rigidez fiscal e criar um 
novo arcabouço na gestão das contas públicas entre o governo, Estados 
e municípios, atrasos e diluições dessas propostas podem ocorrer. O fato 
de o Poder Executivo não ter uma base política “estável e confiável” no 
parlamento pode tornar mais longa do que o esperado a aprovação de 
mudanças estruturais pelos legisladores em 2020.               
Fonte: Gazeta do Povo
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No dia 30 de novembro foi realizado na Uniprime Centro-Oeste do Brasil, 
em Campo Grande, o Planejamento Estratégico 2020, que contou com a 
participação de diretores, conselheiros, gerentes e colaboradores.

A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil foi realizada no dia 11 de dezembro em Campo Grande – MS.

A Fachada da nova agência em Aquidauana, foi reinaugurada no dia 19 
de dezembro.

No dia 30 de novembro foi realizada a confraternização dos colabora-
dores da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, em Campo Grande – MS.

Campanha da Uniprime em parceria com os Correios garante o natal 
para centenas de crianças. 

Durante todo o mês de novembro as agências Uniprime de Cascavel, Foz 
do Iguaçu e Francisco Beltrão arrecadaram presentes para a Campanha 
Natal Solidário 2019. Com a ajuda dos Cooperados, que adotaram as 
cartinhas e doaram brinquedos, o Natal ganhou um significado especial 
e levou esperança e alegria a inúmeras crianças.

Colocando em prática seu plano de expansão, a Uniprime abre sua 28ª 
agência e a cidade escolhida para a nova unidade é Piracicaba - SP, um 
dos principais centros industriais da região. A inauguração foi marcada 
por um coquetel, realizado no dia 10/12 e contou com a presença 
de cooperados, convidados, autoridades locais e os dirigentes da 
cooperativa.

A Agência Uniprime Piracicaba está localizada na Av. Independência, 
724, Bairro Alemães. Ao todo, são 28 agências Uniprime distribuídas 
entre os estados do Paraná e São Paulo. Acesse o site e confira o mapa 
completo: https://www.uniprimebr.com.br/#agencias.

No último dia 19 de novembro, o Teatro Opus em São Paulo foi palco da 
tradicional e importante premiação que divulgou o Guia VOCÊ S/A – As 
150 Melhores Empresas para Trabalhar de 2019 e, pelo terceiro ano 
consecutivo, a Uniprime Norte do Paraná entrou para o ranking nacional 
e foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil.

O prêmio foi motivo de orgulho para a cooperativa, que esteve presente 
na noite especial representada por 22 colaboradores que puderam 
participar da festa em São Paulo. Para Uniprime, o bem-estar das 330 
pessoas que trabalham na cooperativa é fundamental para quem busca 
os melhores resultados. Por isso, o prêmio nos mostra que estamos 
no caminho certo e continuaremos investindo cada vez mais em um 
ambiente de trabalho saudável e inovador e na capacitação técnica de 
seus colaboradores.

A edição de 2019 do Guia VOCÊ S/A foi realizada pela revista em 
parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e contou com 
a participação de 500 empresas, que se inscreveram voluntariamente 
para minuciosa análise. Além dos mais de 250.000 empregados que 
responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A percorreu 87 cidades 
nas cinco regiões do país para conhecer 202 companhias. Os jornalistas 
conversaram com mais de 4.000 funcionários e produziram cerca de 
900 horas de entrevistas.

A Uniprime Alliance comemora o sucesso de mais um ano. 

Para celebrar as conquistas de 2019, os colaboradores da Uniprime 
Alliance se reuniram em um dia de comemorações com atividades para 
toda a família. A confraternização aconteceu no dia 07 de dezembro e 
finalizou o ano com chave de ouro e muitas realizações.

No dia 13 de dezembro, a Uniprime Alliance realizou em sua Sede 
Administrativa o lançamento do COFFEE TALK. Em um encontro que 
contou com antigos diretores e conselheiros junto a atual diretoria, 
marcou o início do projeto que reunirá grupos de Cooperados para uma 
troca de experiencias e informações, ouvindo suas necessidades e 
tornando a cooperativa mais próxima de seu quadro associativo.

Toledo - CMEI Professora Iraci de Souza Batista

Ubiratã - CMEI Pingo de Gente

Marechal Cândido Rondon - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)Ubiratã - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) - Escola Jesus Menino

Goioerê - CMEI Professora Iraci de Souza Batista

Goioerê - Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Goioerê (ATA)

Guaíra - Associação de Proteção à Infância e Adolescência da Vila Margarida (APIAVIMAR) - Projeto Girassol

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

CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

18/01 Palestra - O Profissional do Futuro 2020 Arthur Igreja Cascavel Uniprime Alliance


