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Pode não parecer, mas 2020 está prestes a dizer adeus. Ainda 
que muitos dos nossos problemas continuem em 2021 - como 
a vacinação em massa contra o coronavírus e o baixo ritmo da 
economia -, o ano está perto do fim sem deixar muita saudade. 
Antes de 2020 acabar, fizemos uma retrospectiva dos fatos mais 
marcantes sobre os eventos econômicos.

Economia parada
Mal o ano havia começado e as notícias do vírus começaram a 
circular. No Brasil, chegou oficialmente depois do Carnaval, e 
foi em março que foi decretada a quarentena. Com o comércio 
e serviços parados, o crescimento do país deixou a desejar 
em 2020. Na verdade, economistas esperam uma retração do 
Produto Interno Bruto (PIB) em cerca de 4,5% nesse ano.

Desemprego 
A parada da economia foi devastadora para o mercado de 
emprego. A taxa de desemprego está em 14,6% e atinge mais 
de 14 milhões de pessoas.

Auxílio emergencial 
Para quem não era trabalhador assalariado, como os autônomos 
ou mesmo os desempregados, houve ajuda do governo (três 
parcelas de R$ 600, depois prolongadas, mas com o valor de R$ 
300). Por mais que o valor seja baixo, o auxílio ajudou muitas 
pessoas a comprar itens básicos de mercado nos períodos de 
maior aperto.

Novas tecnologias (PIX) 
Em meio ao caos econômico, o Banco Central não deixou 
de trabalhar pelo desenvolvimento de novas tecnologias. O 
lançamento do PIX, em novembro, aconteceu mesmo com todos 
esses eventos na economia. A tecnologia permite a transferência 
de dinheiro instantânea, 24 horas por dia e gratuita para pessoa 
física. A Uniprime também aderiu a esta tecnologia, que já está 
em funcionamento desde o dia 16 de novembro – data oficial de 
lançamento do PIX e está disponível para todos os cooperados. 
Para mais informações, clique aqui.

Investimentos de risco
Apesar dos circuit breakers (paradas nas negociações quando há 
queda de mais de 10% da Bolsa) em março, a pessoa física que 
investe no longo prazo seguiu interessada em ações ao longo do 
ano. O baixo retorno da taxa Selic (atualmente em 2% ao ano) 
colaborou pela busca maior por ações.

Procura por produtos de proteção financeira
Ações, porém, são indicadas para quem já fez as lições básicas 
das finanças como a construção da reserva de emergência e 
a de imprevistos. Diante do cenário incerto, muitas pessoas 
reforçaram suas reservas, tendo o seguro de vida crescido 12%.
A Uniprime também possui diversas opções para o cooperado 
que deseja aplicar seu dinheiro com segurança e bons 
rendimentos.
Fonte: UOL

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Reunião - FGCoop

Reunião – Conselho de Administração

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião - Entidades de 2 Níveis

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

Reunião – Comitê Operacional
A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi 
realizada no dia 24 de novembro, por videoconferência. 

A Reunião “Entidades de 2 Níveis” do SNCC - Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo foi realizada no dia 05 de novembro, 
por videoconferência. Participaram de forma remota, Dr. Alvaro 
Jabur (Presidente da Uniprime Central), Julio Cesar Pires Furtuoso 
(Superintendente da Uniprime Central) e o assessor Edgar de 
Souza Mendes.

A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada 
no dia 25 de novembro, 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.

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

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada 
no dia 30 de novembro, por videoconferência.

Tomaram posse no dia 11 de novembro, o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Uniprime Centro-Oeste do Brasil.

No dia 24 de novembro, Dr. José Eduardo Silveira dos Santos 
(Presidente do Conselho de Administração) e Marco Fábio 
Mazzaro (Diretor Financeiro) visitaram a Clínica ANESCLIN – 
Serviços de Anestesiologia.

No dia 25 e 26 de novembro foi realizada a Jornada de Gestão 
e Saúde nos Negócios, em Sinop/MT e Lucas do Rio Verde/MT. 
O evento foi realizado pela Uniprime Centro-Oeste do Brasil em 
parceria com o SEBRAE. O Diretor Financeiro - Marco Fábio 
Mazzaro fez abertura do evento.

CONSELHO FISCAL – GESTÃO 2020/2022
 
AGUINALDO PEREIRA DE NADAI
ALEXANDRE JANOLIO ISIDORO SILVA
DOUGLAS LUIZ BORGES
IRENE ALVES DA COSTA
ORLANDO PEDRO FILHO
SILVANO DA SILVA SILVESTRE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO 2020/2024
 
JOSÉ EDUARDO SILVEIRA DOS SANTOS - PRESIDENTE
EDUARDO CASTILHO DE CASTILHO
ADALBERTO ARÃO FILHO
ALEX ROBERT SPENGLER
CLÁUDIO WATABE
EDVARDES CARMONA GOMEZ
FRANCISCO CARLOS GRILO
JOÃO BOSCO DE BARROS WANDERLEY
LEONILDO HERRERO PERANDRÉ
PAULO HENRIQUE SILVA MARIANO
RICARDO BUAINAIN BOMUSSA
RONALDO NUNES RIBEIRO

O colaborador Lindomar 
Melotto dos Santos (Gerente 
de Negócios na agência de 
Pato Branco), recebeu a 
homenagem de seus colegas 
pela conquista do primeiro 
lugar em vendas de seguros de 
vida no Paraná, na Seguradora 
Liberty. Para este feito, contou 
com o apoio da Corretora 
Uniprime Central.

Nos dias 19 e 20 de novembro, a Uniprime do Iguaçu realizou 
seu Planejamento Estratégico de forma online, com a mediação 
do Prof. Gustavo Abib. Apesar do distanciamento, o formato foi 
considerado produtivo e muito elogiado por todos.

APP Uniprime Mobile Banking atualizado! 

Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

Dia do Médico e Dia do Dentista

Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul

Novos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Visita - Clínica ANESCLIN Jornada de Gestão e Saúde nos Negócios

Primeiro lugar em 
vendas de seguros 
de vida no Paraná

Planejamento Estratégico
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Foi realizado nos dias 29/10, 05, 12 e 19/11 o curso de Atendimento 
e Vendas com o instrutor Tomas Sparano. O curso foi destinado aos 
colaboradores e gerentes da Uniprime Pioneira.

No dia 07 de novembro foi realizado o IV módulo do Programa de Formação 
de Conselheiros com os professores da Fupef. O curso foi destinado aos 
conselheiros da Uniprime Pioneira, de forma virtual.

Curso de Atendimento e Vendas Programa de Formação de Conselheiros - 
Parte IV

O PIX CHEGOU NA UNIPRIME!

NATAL SOLIDÁRIO UNIPRIME

Aplicativo tem área exclusiva para o Pix e novas funcionalidades 
previstas para dezembro.

Nas últimas semanas, cooperados Uniprime tiveram acesso à algumas 
alterações importantes no APP Uniprime Mobile Banking, como o 
cadastramento da chave Pix e uma área exclusiva para as movimentações 
relacionadas ao novo meio de pagamento. Tudo para que o cooperado 
esteja preparado e familiarizado para o lançamento oficial do Pix que 
aconteceu em 16 de novembro, proporcionando transferências de 
valores entre contas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

“O cadastramento das chaves Pix do cooperado na Uniprime, habilita 
usar todas as funcionalidades do Pix, como pagamento de Pix por 
chave ou manual, recebimento e leitura por QR Code”, conta Mateus 
Bittencourt da Silva, Gerente de TI da cooperativa. 

Além das alterações relacionadas ao pagamento instantâneo, o APP 
Uniprime também conta  agora com a visualização do saldo da Poupança 
já na tela inicial. Outras inclusões serão feitas na ferramenta digital 
nos próximos meses. De acordo com o Gerente, “temos previsão de 
entregarmos até o final do ano, mais tardar começo do próximo, o novo 
módulo chamado Investimentos, onde o cooperado poderá operar com 
os nossos produtos RDC, LCI, LF e Poupança”.

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

Fique atento às recomendações médicas e previna-se.

Você certamente já ouviu falar sobre Outubro Rosa e Novembro Azul, 
certo? Mesmo com as intensas campanhas e dois meses dedicados para 
falar sobre o assunto, o câncer de mama e o câncer de próstata ainda 
assolam milhares de brasileiras e brasileiros, respectivamente, todos 
os anos. Segundo os dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), 
publicados em maio de 2020, são estimados para este ano no Brasil 
cerca de 66.200 novos casos de câncer de mama, e cerca de 65.800 
novos casos de câncer de próstata. 

A prevenção de ambos tipos de câncer está diretamente relacionada 
na execução de exames periódicos, a fim de um diagnóstico precoce e, 
conseqüentemente, maiores chances de cura. 

Ainda de acordo com o INCA, a recomendação do Ministério da Saúde é 
a realização da mamografia de rastreamento (quando não há sintomas) 
entre mulheres de 50 e 69 anos, uma vez a cada dois anos. No caso do 
câncer de próstata, exames como o toque retal e o exame de sangue para 
avaliar a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) possibilitam 
a detecção precoce do câncer e, assim, melhoram as chances de 
tratamento.

Na Uniprime, a causa é amplamente valorizada e merece atenção 
especial. Por isso, a cooperativa se dedica na construção de informativos 
para colaboradores e cooperados, a fim de conscientizá-los sobre riscos 
e prevenções. 

Para mais informações, consulte seu médico de confiança e previna-se!

Uniprime celebra com profissionais nas cidades onde possui Agência

Em um ano marcado por uma acentuada crise humanitária, nada mais 
justo do que celebrar o Dia do Médico para valorizar uma das profissões 
mais antigas e importantes do mundo. Comemorada nacionalmente no 
dia 18 de outubro, a data tem origem cristã em razão do Dia de São Lucas, 
um santo que em vida foi médico, considerado o Padroeiro da Medicina.

Para marcar a data, a Uniprime se uniu às Unimeds de Campo Mourão, 
Londrina, Marília, Paranaguá, Paranavaí e Unimed Norte Pioneiro para 
comemorar a data com ações variadas, sempre focadas em parabenizar 
os médicos da região.

Em paralelo, no dia 16 de outubro, a Unimed Londrina em parceria com a 
Uniprime organizou um evento totalmente on-line para seus cooperados 
com a apresentação de uma palestra muito especial “O Catador de 
Sonhos”, com o brilhante Geraldo Rufino, uma iniciativa 100% digital 
marcada também com sorteio de brindes e comemorações ao Dia do 
Médico.

E para comemorar o Dia do Dentista, algumas agências da Uniprime 
surpreenderam seus cooperados com um café da manhã especial nas 
cidades onde possui Agências (respeitando rigorosamente todas as 
medidas de higiene impostas pelo Ministério da Saúde em função da 
COVID-19), enquanto que outras optaram por entregar um presente para 
comemorar a data.  Além disso, foram realizadas ações comemorativas 
nas mídias sociais da cooperativa, parabenizando e enaltecendo os 
profissionais da área.

O Dia do Dentista é marcado anualmente no Brasil no dia 25 de outubro, 
data que ficou conhecida, também, como o Dia Nacional da Saúde 
Bucal. Para a Uniprime, celebrar esta data é essencial e faz jus à grande 
importância desses profissionais para o dia a dia da sociedade.

Mateus Bittencourt da Silva, Gerente de TI da Uniprime.

Agência Dourados Agência Nova Andradina

http://www.uniprime.com.br/pix
http://www.uniprime.com.br

