
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

28/08 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

31/08 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

É O FIM DO DOC E DA TED? BC ANTECIPA 
REGISTRO DO PIX PARA 5 DE OUTUBRO

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE AGOSTO!

AGORA TEMOS POUPANÇA!

FACILIDADES

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME ALLIANCE

UNIPRIME SUL MS

UNIPRIME PIONEIRA

PIX é um sistema que permitirá a transferência de recursos 24 
horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano.

O sistema de pagamentos brasileiro está prestes a mudar 
completamente. Hoje, para que um pagamento seja efetuado – e o 
dinheiro saia da conta corrente do comprador e caia na do vendedor – são 
necessários diversos participantes, como a bandeira do cartão de crédito 
(tal como Visa, Mastercard ou Elo), a empresa da maquininha (como 
Cielo, Rede e Stone), além, é claro, dos bancos. Mas com o sistema de 
pagamentos instantâneos (PIX) o caminho será mais rápido – e barato.

O comprador acessa o aplicativo onde tem conta e clica na opção 
pagamento instantâneo. Em seguida, define que será pagamento – e 
não recebimento – e digita a chave que identifica o vendedor: celular, 
CPF/CNPJ ou e-mail. Depois digita o valor e a senha. A transação é, então, 
confirmada para as duas partes envolvidas.

Caso o vendedor tenha um QR Code, basta que o comprador aponte a 
câmera de seu celular para a imagem e depois confirme o valor e digite 
a senha para efetuar a transação. Essa forma de pagamento pode ser 
usada também para quitar contas e faturas de água e luz, por exemplo.
Assim, não é necessário o uso das maquininhas para inserir os cartões 
– tudo passa a ser feito com smartphones. A conciliação do pagamento 
é feito pelo sistema criado pelo Banco Central, o que faz com que o 
processo seja mais rápido (em média, demora dois segundos) e mais 
barato.

Pelo cronograma do BC, a primeira etapa do lançamento do PIX seria no 
dia 3 de novembro, mas a autoridade monetária decidiu antecipar para 
o dia 5 de outubro.

Nesta data, os clientes de bancos já poderão fazer registros de 
“chaves” – que vão substituir dados como número do banco, 

agência e conta – para recebimento de pagamentos pelo PIX. 

“Quem desejar receber um PIX de forma simples e prática deverá, a partir 
de outubro, acessar o aplicativo da instituição em que possui conta e 
fazer o registro da chave, vinculando o número de telefone celular, 
e-mail ou CPF/CNPJ àquela conta específica”, informou o BC por meio 
de nota. “Essas informações serão armazenadas em uma plataforma 
tecnológica desenvolvida e operada pelo BC, chamada Diretório 
Identificador de Contas Transacionais (DICT), um dos componentes do 
PIX.”

De acordo com a autarquia, a fase de registro foi antecipada para 
outubro para que clientes e instituições financeiras tenham mais tempo 
para se familiarizar com o PIX. “Estarão disponíveis antecipadamente 
todas as funcionalidades para a gestão das chaves – além do registro, a 
exclusão, a alteração, a reivindicação de posse e a portabilidade”, disse o 
BC. “As regras específicas estarão detalhadas no Regulamento PIX, que 
será publicado em agosto.”

O PIX é um sistema que permitirá a transferência de recursos 24 
horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano. Esta 
funcionalidade representa um avanço em relação a outras ferramentas 
disponíveis hoje, como o DOC e a TED.

Pelo cronograma estabelecido pelo BC, uma operação restrita do PIX 
começará em 3 de novembro. Já em 16 de novembro o sistema será 
lançado para toda a população.

Juntamente com o open banking –sistema também em fase de 
instalação, que permitirá o compartilhamento de dados dos clientes-, 
o PIX é visto pelo BC como uma iniciativa para aumentar os serviços 
disponíveis e elevar a concorrência no mercado financeiro.

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião – Comitê Operacional

Reunião - Diretoria Ocepar e 1° Fórum 
Digital dos Presidentes das cooperativas do 
Paraná

Em função do Coronavírus, informamos que todos os treinamentos presenciais foram cancelados e todas as reuniões estão sendo
realizadas por meio de videoconferência.

A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi 
realizada no dia 14 de julho, por videoconferência.

No dia 28 de julho foi realizada a 14ª Reunião Ordinária da Diretoria 
da Ocepar em conjunto com o 1° Fórum Digital dos Presidentes 
das cooperativas do Paraná. De forma remota, representando a 
Uniprime Central, participaram o diretor presidente - Dr. Alvaro 
Jabur, que também é membro da diretoria da OCEPAR, o diretor 
administrativo - Dr. Carlos Puppi Busetti Mori, o diretor financeiro 
- Dr. Hiroshi Nishitani e o superintendente - Sr. Julio Cesar Pires 
Furtuoso.

O Evento virtual reuniu 180 dirigentes e teve como objetivo 
discutir o novo planejamento estratégico do setor.  

Clique aqui para acessar a matéria na íntegra.

• Sem cobrança de imposto de renda
• Liquidez diária para você usar o dinheiro quando quiser
• Segurança: é um investimento de baixo risco e garantido pelo 
  FGCoop (até R$250 mil reais por CPF ou CNPJ)

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada 
no dia 27 de julho, por videoconferência.

Conheça os investimentos disponíveis na Uniprime

A Uniprime apresenta cinco opções para o cooperado que deseja 
aplicar seu dinheiro com segurança e bons rendimentos. Três delas 
são novidades: Poupança, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra 
Financeira. Foram criadas pela cooperativa com objetivo de oferecer 
aos cooperados mais alternativas para investir seus recursos.   

Poupança: exercendo mais uma vez o pioneirismo, a Uniprime se 
tornou a primeira cooperativa de crédito do Brasil a oferecer Poupança, 
sem a interveniência de um banco. A Poupança oferece isenção de 
Imposto de Renda no resgate e permite ao cooperado retirar o dinheiro 
em 30 dias com rendimento. Leia mais AQUI.

Letra de Crédito Imobiliário (LCI): também com isenção de IR 
para Pessoa Física e com diversas opções de prazos e carência para o 
cooperado, a LCI permite que o cooperado analise junto ao seu Gerente 
qual o seu perfil de investidor e configure o investimento de acordo com 
suas expectativas. Leia mais AQUI.

Letra Financeira: é um recurso para clientes Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica com renda fixa baseada no CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), voltado para quem busca investimento de longo prazo 

e maiores rendimentos, com opções para resgate em dois ou três anos. 
Leia mais AQUI.

RDC (Recibo de Depósito Cooperativo): esta é uma aplicação 
financeira baseada em títulos de renda fixa, com remuneração 
vinculada ao CDI, com liquidez e rendimento diários. Leia mais AQUI. 

Unicap: a aquisição de cotas cooperativa oferece um rendimento anual 
de até 100% da taxa média Selic. Leia mais AQUI.

Remuneração adicional: o cooperado Uniprime conta ainda com 
diferencial exclusivo, todas as opções de investimento citadas acima 
são passíveis de remuneração adicional na distribuição das sobras. Isso 
quer dizer que, além do rendimento que cada linha oferece, o investidor 
pode ainda receber um rendimento extra, oriundo das sobras da 
cooperativa. 

No canal de educação financeira da cooperativa, a especialista 
Juliana Olivieri Refundini esclarece dúvidas sobre quais investimentos 
estão mais alinhados ao perfil do cooperado. Vale a pena acessar.

Para mais informações sobre as opções de investimento, entre em 
contato com um Gerente Uniprime.

Em tempos de pandemia, mães e colaboradoras Uniprime contam 
sobre os desafios de trabalhar em casa.

Trabalhar fora e ainda dar conta da casa e de filhos pequenos é uma 
tarefa que exige muita determinação. Como se não bastasse, a 
quarentena imposta pelo novo coronavírus trouxe muitas mudanças. 
Sem a rede de apoio (incluindo familiares, amigos e escola), as famílias, 
e em especial as mães, encontram-se em uma situação altamente 
desafiadora. 

Adaptar-se ao home office na presença constante dos filhos exigiu 
das mães um esforço ainda maior para dar conta do básico. E com o 
afrouxamento das medidas de isolamento, muitas tiveram que retornar 
aos escritórios sem ter onde deixar os filhos, uma vez que as escolas 
continuam fechadas.

Erica Watanabe, Coordenadora de Suporte da Sede Uniprime Londrina, 
e mãe de Vitor (9 anos) e de Vinícius (1 ano e 10 meses), a adaptação 
exigiu uma rotina mais rígida para que fosse possível se organizar entre 
cuidar da casa, dos filhos e do trabalho. “Entre as maiores dificuldades 
que enfrento está no meu filho mais velho me chamando quando estou 
no telefone. O filho mais novo, ainda não fala, mas me puxa pelas mãos 

e quando me levanto da cadeira, ele quer subir para ver o computador, 
fora as músicas infantis tocando o dia todo e brinquedos espalhados 
pela casa para distraí-lo”, conta Erica.

E como trazer leveza e serenidade nesse caso? Francine Moraes, 
Gerente de Negócios Uniprime Sorocaba e mãe de Maria Eduarda 
(8 anos) e Gabriel (3 anos), conta que o segredo foi encarar a rotina 
diária como se estivesse saindo para trabalhar. “Estipulei horário para 
levantar, tomar banho, tomar café, almoçar e procurei não ficar de 
pijama, para ter uma melhor gestão do tempo e assim ter uma melhor 
produtividade trabalhando em casa”, comenta.

Para ambas, a experiência tem o seu lado positivo. Para Erica, “é um 
privilégio poder trabalhar em casa e ao mesmo tempo acompanhar o 
desenvolvimento dos filhos”. Francine concorda:

“Apesar de todas as dificuldades, eu avalio ter sido uma boa experiência, 
pois na correria do dia a dia, o tempo passa muito rápido e quando nos 
damos conta, o dia já terminou e além disso, tive mais tempo para fazer 
atividades específicas para o crescimento da minha carteira”. Mas 
ressalta: “Trabalhar em casa foi muito bom, mas voltar a trabalhar na 
agência é muito melhor”.

No Brasil, o dia C é marcado por evento on-line. Os princípios do 
cooperativismo passam pelo progresso a partir do exercício da 
democracia, da união, do senso de comunidade e da educação. 
Durante a pandemia do novo coronavírus, a importância de exercer 
estes valores se fez ainda mais presente e necessário. 

Por isso, exaltar o Dia Internacional do Cooperativismo é importante 
para incentivar a população ao exercício das práticas propostas. 
Comemorado sempre no primeiro sábado do mês de julho, o dia 
refere-se a uma confraternização entre todas as pessoas ligadas 
às atividades de cooperativismo. No Brasil, a data é denominada 
como Dia C, e tornou-se um movimento nacional de solidariedade 

cooperativista desde 2009, no entanto, a celebração acontece desde 
1923. 

Em 2020 e com apoio da Uniprime, o Sistema Ocepar preparou 
um evento digital, com uma programação transmitida pela TV 
Paraná Cooperativo, no último dia 04 de julho. A live contou com 
apresentações de talentos culturais, entre elas um show da banda 
mineira Skank, e com a participação especial de nomes como Ratinho 
Junior, Governador do Paraná, José Roberto Ricken, Presidente do 
Sistema Ocepar, e outras lideranças cooperativistas.

Para assistir ao evento, clique AQUI.

A Uniprime Centro-Oeste do Brasil, pensando na saúde e bem-
estar de seus cooperados e colaboradores, tem distribuído 
máscaras personalizadas em todas as agências como medida de 
combate ao COVID-19.

No dia 04 de julho, os colaboradores da Agência Corumbá 
participaram da ação do DIA C, organizado pela OCB/MS, 
promovendo a entrega de kits de higiene para toda a comunidade 
carente da cidade de Corumbá.

No dia 07 de julho foi realizada a 2ª Reunião Motiva 2020, com o 
tema “Se reinventar é prime”.

O objetivo da reunião foi apresentar o resultado das metas do 1º 
semestre para todos os colaboradores e discutir sobre a eficiência 
operacional e sua importância nos negócios.

E conforme o tema, esta segunda reunião teve um novo formato, onde 
os colaboradores assistiram ao evento através de videoconferência. 
Após a reunião, ao invés da tradicional festa, cada colaborador 
recebeu em sua casa uma pizza para comemorar os resultados.

Campanha lançada em 07 de julho, com o objetivo de aumentar 
o relacionamento e vínculo entre cooperado e cooperativa. 
Com a contratação de um produto na cooperativa, o cooperado 
recebe um número da sorte, na qual ele concorre a mais de 500 
prêmios. A ação já premiou diversos cooperados nos estados do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e terá a duração até o final de 
setembro.

O colaborador da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, Jack Barnes 
- Coordenador de Marketing, finalizou o curso de Inovação 
ministrado pela OCB/MS, que teve como objetivo criar Agentes 
de Inovação Cooperativo e fomentar ideias criativas que virão a 
ser projetos inovadores.

“As Cooperativas precisam entender que, as inovações podem 
solucionar diversos problemas no dia a dia, como mudanças 
fundamentais de tecnologia, cultura, operações e entrega de 
valor. Além de serem processos de trabalho bem estruturados, a 
inovação é contínua e não pode ser fruto de iniciativas isoladas. 
Isso é o que tornam importantes os programas de inovação no 
Cooperativismo.” – Jack. O projeto do Colaborador Jack teve 
como tema abordado: “Atender as características dos Cooperados 
4.0 utilizando a tecnologia de atendimento automatizado para 
tirar dúvidas repetidas e trazer mais agilidade nos processos. 
O atendimento será centrado no canal de atendimento mais 
acessado por todos, o Whatsapp, gerando: redução de custo, 
otimização nos atendimentos com segurança e qualidade.

No dia 13 de julho foi realizado o curso de Documentoscopia e 
Grafoscopia com a instrutora Rita Amabile. O curso foi destinado 
aos colaboradores da Uniprime Alliance.

A Uniprime Alliance consolida seu posicionamento de alta 
performance em resultados junto aos Cooperados de Cascavel, 
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e região. Os 5.864 Cooperados 
receberam em suas contas correntes, os resultados gerados no 
ano de 2019, os recursos apresentados a Assembleia evoluíram 
26% em relação ao ano anterior, perfazendo a soma recorde de R$ 
15.455.499,00. A proposta de rateio foi aprovada por unanimidade 
em AGO realizada no dia 22 de junho. “O retorno gerado pela 
Cooperativa, tem um significado ainda maior este ano, para os 
nossos Cooperados e também para a economia regional, pois 
estamos contribuindo para a retomada da economia. São recursos 
que permanecem e são reinvestidos localmente, multiplicando 
os efeitos positivos”, resume a Presidente do Conselho de 
Administração, Maryam Olympia Yasbick Spricido.

Com design moderno e exclusivo, em arquitetura inconfundível, a nova Agência foi inaugurada neste último dia 27 de julho, com a 
presença de Diretores, Conselheiros colaboradores. Projetada para oferecer aos Cooperados o máximo em conforto e conveniência, 
a estrutura conta também com sistema de geração de energia elétrica sustentável, que garante autossuficiência energética para a 
agência.

A forte parceria cultivada entre a Uniprime Alliance e Unimed Cascavel rende novos frutos. Acaba de viabilizar a compra e instalação 
de uma cisterna, junto à Escola Municipal do Conjunto Riviera, em Cascavel. O sistema garante a estocagem da água das chuvas, que os 
alunos depois usam para irrigar os canteiros da horta escolar. A cada irrigação eles comprovam na prática, os benefícios da cooperação 
e o bem que a prática da sustentabilidade faz a todos os envolvidos.

No dia 16 de julho, os colaboradores da Uniprime Sul MS receberam uma “Caixa Arraiá” contendo guloseimas e comidas típicas, em 
comemoração as festividades do período vigente, já que o tradicional arraiá, que acontece no mês de junho não foi realizado devido a 
pandemia do Covid-19.

Quando a palavra “conectar” foi integrada ao nosso vocabulário, o sinônimo mais comum remetia a estabelecer conexão entre 
dispositivos ou computadores. Porém, a amplitude desse verbo extravasou o universo eletrônico e se difundiu como uma ação de unir, 
ligar, interagir. Foi por isso que ela foi escolhida para nominar o evento mais relacional da Uniprime Pioneira, o Conecta Uniprime.

Por cinco edições, o Conecta reuniu pessoas para promover a cooperação, a informação e o relacionamento entre cooperados, 
colaboradores e palestrantes. Sempre fisicamente. No entanto, neste ano, o cenário estabelecido pela pandemia não permitiu que a 
dinâmica fosse a mesma. Assim, o evento de 2020 foi realizado de forma virtual, ao vivo, transmitido pelo canal da cooperativa no 
Youtube na noite do dia 10 de junho.

Em pauta, as mudanças sociais e tendências pós-pandemia, temas abordados pelos palestrantes Alan Costa e Arthur Igreja, nomes de 
reconhecimento nacional em assuntos relacionados à economia, inovação e comportamento. Do outro lado, na condução do evento, o 
presidente da cooperativa Dr. Orley Campagnolo, o diretor superintendente Dr. Hiroshi Nishitani e o diretor operacional Dr. Valdomiro 
Vendramini, que estabeleceram a ponte entre os convidados e cooperados, apresentando as perguntas e posicionamentos.

O evento foi gravado e está disponível no canal da Uniprime Pioneira no Youtube. Clique aqui para acessar

Pela primeira vez em sua história, que soma 24 anos de atuação no Oeste do Paraná, a cooperativa de crédito Uniprime Pioneira 
realizou de forma virtual sua Assembleia Geral Ordinária (AGO). O encontro aconteceu no dia 30 de junho e reuniu 168 cooperados, 
que acompanharam a transmissão ao vivo.

O novo formato foi adotado pela singular junto ao Sistema Uniprime como forma de evitar a propagação do novo coronavírus entre a 
população, já que a AGO presencial - que seria realizada em 06 de abril - foi cancelada devido ao cenário atual causado pela pandemia. 

Apesar da novidade, o objetivo do evento se manteve: proporcionar aos cooperados a oportunidade de conhecer as ações e resultados 
da cooperativa referentes ao exercício de 2019. Além disso, os cooperados inscritos votaram sobre as opções de destinações para este 
ano e os votos foram computados simultaneamente e em tempo real. A exemplo da aprovação da criação de um fundo de contingência 
para a COVID-19, como forma de a cooperativa se precaver aos possíveis cenários pós-pandemia.

O presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo, falou sobre os desafios de conduzir uma assembleia virtual pela primeira vez. 
“Estamos estreando nessa modalidade virtual e esperamos ter atingido o objetivo de informar sobre as nossas ações aos cooperados, 
cumprindo com essa missão de realizar a AGO. Espero que essa experiência tenha sido útil para o Sistema e que possamos usá-la em 
outras ocasiões também”, avaliou.

Confira as ações realizadas pelas agências da Uniprime Pioneira em nove cidades do Paraná para celebrar o Dia C -  Dia de Cooperar.

Aplique seu dinheiro com segurança

Os desafios da maternidade e home office

Dia Internacional do Cooperativismo

Curso de Grafoscopia e Documentoscopia

Doação de Máscaras

Conecta Uniprime reúne cooperados e palestrantes por meio virtual

Uniprime Pioneira realiza AGO de forma virtual

Dia de Cooperar

Dia de CooperarCovid-19

2ª Reunião Motiva 2020

Campanha Coop+

Colaborador da Uniprime Centro-Oeste do 
Brasil tem projeto de finalização de curso 
escolhido como um dos melhores do Mato 
Grosso do Sul

Resultados da Uniprime Alliance cresceram 
26% 

Uniprime Alliance inaugura nova Agência, em Cascavel 

Uniprime Alliance e Unimed: intercooperação e sustentabilidade

www.uniprime.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
Av. Higienópolis, 1044  | Centro | Londrina.PR | 86020-080

Aconteceu
na Central

Aconteceu
nas Singulares

FGCoop
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada 
no dia 02 de julho, de forma remota. Esteve presente na reunião 
Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e também 
membro do Conselho de Administração do FGCoop e o assessor 
cooperativista Edgar de Souza Mendes.

EDIÇÃO 50
AGOSTO/2020

http://www.paranacooperativo.coop.br/PPC/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/129272-forum-dos-presidentes-evento-reune-180-dirigentes-e-discute-o-novo-planejamento-estrategico-do-setor
https://www.uniprimebr.com.br/servico.php?produto=poupanca&id=107&c_id=8&classe=PF
https://www.uniprimebr.com.br/servico.php?produto=letras-de-credito-imobiliario--lci-&id=103&c_id=8&classe=PF
https://www.uniprimebr.com.br/artigo.php?edicao=edicao-n--22---maio-2020&artigo=letra-financeira
https://www.uniprimebr.com.br/servicos.php?categoria=aplicacoes&id=8
https://www.uniprimebr.com.br/servicos.php?categoria=capital-social&id=29
https://www.uniprimebr.com.br/educacao_financeira.php?id=305
https://www.youtube.com/watch?v=XOy94Kjrslc
https://www.youtube.com/watch?v=vO1E_XBgA9k&t=54s
http://www.uniprime.com.br

