
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

04/01 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

29/01 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

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

O QUE O MERCADO FINANCEIRO ESPERA 
PARA A ECONOMIA BRASILEIRA EM 2021

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE JANEIRO!

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL

UNIPRIME DO IGUAÇU

UNIPRIME PIONEIRA

Estimativa dos analistas financeiros consultados pelo BC é de 
crescimento do PIB de 3,40% e pressão inflacionária menor que 
em 2020.

Início de ano é marcado por previsões e, para analistas 
do mercado financeiro consultados pelo Banco Central, a 
expectativa é pela retomada da economia. Segundo dados do 
primeiro Boletim Focus do ano, divulgado nesta segunda-feira, 
dia 4, a expectativa é de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 3,40% em 2021, após a recessão de 2020 ocorrida 
devido a pandemia do novo coronavírus. A crise sanitária 
ainda não foi embora, mas a expectativa é de continuidade na 
recuperação das atividades, que passaram por choque no ano 
passado.

A retomada das atividades econômicas, que ganhou fôlego 
no terceiro trimestre de 2020, somada a expectativa pela 
vacinação da população são os fatores que o mercado leva 
em consideração para estimar a recuperação econômica. 
Além disso, o andamento da agenda de reformas também é 
essencial para melhorar o ambiente de negócios e destravar 
investimentos, empurrando assim a retomada. Os benefícios 
utilizados para segurar o tombo econômico de 2020, como o 
auxílio emergencial, não estão mais vigentes.

Vale lembrar que fatores externos impactam o desempenho da 
economia, incluindo doenças e política externa. No ano passado, 
por exemplo, a previsão era de crescimento de 2,3% no início 
do ano, mas o choque de demanda trazido pelo coronavírus 
impactou em recessão. A estimativa de recuo da economia 
brasileira em 2020 é de 4,36%, segundo o Focus divulgado nesta 
segunda. O resultado do PIB do ano passado será revelado no 
próximo mês de março.

Os economistas passam a estimar uma inflação menos acelerada 
para este ano. A previsão para o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) é de 3,32%, abaixo do centro 
da meta previsto, que é de 3,50%, mas dentro da margem de 
tolerância, que varia 1,5 ponto para baixo ou para cima. Em 
2020, a retomada das atividades, a desvalorização do real e 
o pagamento do auxílio emergencial aumentaram a pressão 
inflacionária, impactada principalmente, pela alta dos alimentos. 
A perspectiva do mercado é que o IPCA tenha fechado 2020 
em 4,38%. O resultado da inflação oficial do país será conhecido 
no próximo dia 12. Para este ano, é esperado que a pressão nos 
alimentos ceda. Porém, custos que ficaram deprimidos devido a 
pandemia, como o setor de serviços, podem pesar no indicador 
deste ano. 

Apesar da expectativa de uma pressão inflacionária menor 
para 2021, o mercado estima alta na Selic, a taxa básica de 
juros. A previsão é de 3%. Atualmente, a Selic está em 2% ao 
ano, a mínima histórica. Na última reunião de 2020, o Comitê 
de Política Monetária (Copom) manteve a taxa básica em 2%, 
alegando mais uma vez que a pressão inflacionária é temporária 
e que para 2021, o IPCA segue projeções controladas, próximo 
do centro da meta, porém mais baixo. “As últimas leituras de 
inflação foram acima do esperado e, em dezembro, apesar do 
arrefecimento previsto para os preços dos alimentos, a inflação 
ainda deve se mostrar elevada. Apesar da pressão inflacionária 
mais forte no curto prazo, o Comitê mantém o diagnóstico de 
que os choques atuais são temporários, mas segue monitorando 
sua evolução com atenção, em particular as medidas de inflação 
subjacente”, afirma o comunicado divulgado após a reunião.

Fonte: VEJA

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Campanha Natal SolidárioReunião - Diretoria Ocepar

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

No dia 17 de dezembro foi realizada por videoconferência a última 
Reunião Ordinária da Diretoria da Ocepar referente ao ano de 2020. 
De forma remota, participou o presidente da Uniprime Central, Dr. 
Alvaro Jabur, que também é membro da diretoria da OCEPAR.

Os colaboradores da Uniprime Central presentearam com 
brinquedos os alunos do ILES – Instituto Londrinense de 
Educação de Surdos.

Continuando os eventos sobre Gestão dos Negócios na área da saúde em parceria com o Sebrae, foi realizado o último evento no norte do Mato 
Grosso, na cidade de Sorriso.

Foi realizado no dia 18/12, o Planejamento Estratégico da Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil 2021 com o tema “OUSE PENSAR DIFERENTE”. 
Foram entregues kits exclusivos aos colaboradores que participaram do 
evento, e o mesmo foi realizado na modalidade online. O evento trouxe 
muitas novidades para 2021 e mais de 30 sorteios aos colaboradores. 
Foi um dia de muitas surpresas e preparação para o grande ano de 2021.

Novas oportunidades no agronegócio para a Uniprime Centro-Oeste 
do Brasil, tendo início com a reunião na Federação da Agricultura e 
Pecuária do Mato Grosso do Sul (FAMASUL) para as ações em parceria 
que realizaremos no ano de 2021.

Na foto: Marcelo Bertoni - Diretor Financeiro do Senar/MS, Lucas Galvan - Superintendente 
do Senar/MS, Dr. José Eduardo Silveira dos Santos - Presidente do Conselho de Administração 
da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, Daniela Monfilier de Farias - Diretora Administrativa 
da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, Marco Fabio Mazzaro - Diretor Financeiro da Uniprime 
Centro-Oeste do Brasil.

A entrega da tradicional cesta de natal aos colaboradores ocorreu 
de forma diferente este ano. Não houve confraternização e nem 
abraços, mas não faltou espírito de equipe e gratidão pelo ano 
que passou.

Visando incentivar a captação, a Uniprime do Iguaçu desenvolveu 
uma campanha com premiação aos cooperados que investem 
na cooperativa. São diversos prêmios, que já começaram a ser 
entregues.

Campanha de Alimentos arrecada mais de 
16 toneladas de alimentos

Universo Uniprime agora é mensal!

É hora de celebrar!

Evento em Sorriso/MT em Parceria com o Sebrae

Planejamento Estratégico 2021

Novas Oportunidades no Agronegócio

Cestas de Natal Uniprime do Iguaçu realiza Campanha de 
Captação
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No dia 05 de dezembro foi realizado o quinto módulo do Programa de Formação de Conselheiros com os professores da Fupef. O curso é destinado 
aos conselheiros da Uniprime Pioneira, de forma virtual.

Programa de Formação de Conselheiros - Parte V

Ação arrecada alimentos e beneficia 37 instituições carentes.

Realizada durante o mês de novembro, a Campanha de Doação de 
Alimentos Não Perecíveis arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos, 
entre arroz, feijão, café, entre outros. A ação foi realizada pela Uniprime, 
em parceria com as Unimeds de Apucarana, Campo Mourão, Cianorte e 
Maringá, beneficiando 37 instituições de caridade e várias famílias em 
estado de vulnerabilidade econômica e social das cidades onde temos 
agência. 

Quem compartilha, multiplica.

Para um conteúdo ainda mais dinâmico e atual, a partir de 2021, o 
Universo Uniprime passará a ser mensal, que até então era bimestral. 
Dessa forma, você ficará ainda mais por dentro de tudo o que acontece 
na cooperativa. 

Sendo assim, ao longo do ano, serão publicadas 12 edições com 
assuntos que merecem ser compartilhados entre nossos cooperados e 
colaboradores. Fique atento, pois no início de janeiro, a primeira edição 
já estará no ar!

Acesse aqui

Uniprime marca o encerramento do ano com vídeo especial para os 
colaboradores.

No ambiente corporativo, final de ano é sempre marcado por 
celebrações que encerram um ciclo e preparam líderes e colaboradores 
para o recomeço. Devido à pandemia, empresas estão adaptando as 
comemorações a fim de garantir o distanciamento social e a saúde de 
todos. Na Uniprime, não foi diferente. A cooperativa exibiu em 16 de 
dezembro, o vídeo “Você é o nosso destaque” gravado especialmente 
para os colaboradores, com a participação de todos os Diretores em 
agradecimento à família Uniprime pelo excelente trabalho realizado 
em um ano tão atípico. 

“A ideia do vídeo foi uma forma que encontramos para homenagear 
os colaboradores e dizer o nosso muito obrigado! Não estamos 
presentes fisicamente com todos, mas ao mesmo tempo, estamos 
juntos, além de passar uma mensagem otimista e tranquilizadora”, 
afirma Dr. Carlos Alberto Mascarenhas, Diretor Executivo da Uniprime. 

Apesar do momento crítico, a cooperativa alcançou ótimos resultados 
em 2020, além de ter respondido positivamente a todas as 
mudanças. “Para nós, foi uma grande experiência. O home office, por 
exemplo, não fazia parte da nossa cultura, assim como as reuniões 
virtuais. Houve uma mudança cultural muito positiva”, conclui Dr. 
Mascarenhas.

https://veja.abril.com.br/economia/o-que-o-mercado-financeiro-espera-para-a-economia-brasileira-em-2021/
http://www.uniprime.com.br
https://www.uniprimebr.com.br/#universo

