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O Relatório de Gestão é um livro anual desenvolvido para
divulgar as atividades, principais ações e os resultados da
administração do sistema. Nesta edição do Relatório está
disponível informações atualizadas sobre a cooperativa, descrição
da estrutura organizacional, assessorias, ações relevantes, novos
projetos e números referente à evolução do Sistema Uniprime,
bem como, sua abrangência. O Relatório é distribuído ao Banco
Central, conselheiros de administração e fiscal, colaboradores,
entidades cooperativas, empresas de auditorias, demais parceiros
e fornecedores.
Clique AQUI para acessar a versão online.

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE ABRIL E PARTICIPE!
CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS
DATA

DESCRIÇÃO

INSTRUTOR

CIDADE

SINGULAR

12 a 16/04

Curso de Grafoscopia

Hildebrando Rebello

Virtual

Uniprime do Iguaçu

REUNIÕES
DATA

DESCRIÇÃO

CIDADE

SINGULAR

22/04

Reunião – Comitê Operacional

Videoconferência

Sistema Uniprime

26/04

Reunião – Conselho Fiscal

Videoconferência

Uniprime Central

30/04

Conselho de Administração

Videoconferência

Uniprime Central

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

Aconteceu
na Central
INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS
Em função do Coronavírus, informamos que todos os treinamentos presenciais foram cancelados e todas as reuniões estão sendo
realizadas por meio de videoconferência.

Reunião - Entidades de 2 níveis

Reunião – Banco Central

A Reunião “Entidades de 2 Níveis” do SNCC - Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo foi realizada no dia 16 de março, por
videoconferência. Participaram de forma remota, Dr. Alvaro Jabur
(Presidente da Uniprime Central) e Evandro Carlos Gasparetto
(Superintendente da Uniprime Central).

A Reunião com o Banco Central foi realizada no dia 29 de março,
por videoconferência. Um dos assuntos abordados, foi a adesão do
Sistema Uniprime ao Open Banking. Participaram de forma remota,
Dr. Carlos Puppi (Diretor Administrativo da Uniprime Central), Evandro
Carlos Gasparetto (Superintendente da Uniprime Central), Julio Cesar
Pires Furtuoso (Diretor de Riscos e Tecnologia Uniprime Norte do PR)
e Sr. Antonio Hernandes (Diretor Gerente da Uniprime Norte do PR).

Reunião – Comitê Operacional
A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi
realizada no dia 23 de março, por videoconferência.

Reunião – Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada
no dia 29 de março, por videoconferência.

Reunião – Conselho de Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central
foi realizada no dia 26 de março, por videoconferência.

Reunião – FGCoop
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada
no dia 31 de março, de forma remota. Esteve presente na reunião
Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e também
membro do Conselho de Administração do FGCoop.

Aconteceu
nas Singulares
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
Invista seu dinheiro sem sair de casa
Uniprime disponibiliza módulo de investimentos em seu APP

Vinicius Evangelista de Souza, Analista de Desenvolvimento Java da Uniprime.

Rodrigo Oliveira da Cruz, Analista de Negócios em TI da Uniprime.

Desde o início de fevereiro, a cooperativa disponibilizou no APP
Uniprime Mobile Banking os produtos RDC, Letra Financeira (LF),
Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Poupança e Capital, permitindo
aos cooperados realizar e gerenciar seus investimentos pelo
celular, sem burocracia e com apenas alguns cliques.
“O módulo de investimentos está muito intuitivo e de fácil
entendimento para os cooperados. Nele estão as opções de
aplicar, resgatar e consultar extratos das aplicações que o
cooperado possui de acordo com suas respectivas regras”, conta
Rodrigo Oliveira da Cruz, Analista de Negócios em TI da Uniprime.
A nova função traz inúmeras vantagens aos cooperados, que

agora conseguem diversificar e acompanhar suas aplicações de
forma muito prática e 100% digital. “Outro benefício é que todos
os investimentos ficaram centralizados em uma área no APP,
permitindo que o cooperado tenha uma visão geral do resumo já
na tela inicial, sem precisar ficar navegando em outras áreas do
aplicativo para saber o valor total de suas aplicações”, completa
Vinícius Evangelista de Souza, Analista de Desenvolvimento Java
da Uniprime.
Ainda não tem o APP Uniprime Mobile Banking? O aplicativo do
ícone azul está disponível no Google Play (Android) e App Store
(iOS).

Celebrando a vida

Novidades no canal de Educação Financeira

Colaboradores Uniprime ganham Ovo de Páscoa com
embalagem personalizada

Mais um colaborador com Certificação CFP® dividirá seus
conhecimentos com os cooperados Uniprime
Criado com o objetivo de levar informação de qualidade para os
cooperados e toda sociedade, o canal de Educação Financeira da
Uniprime conta com artigos semanais sobre investimentos, regras
do mercado, inflação, hábitos financeiros, entre outros assuntos
relacionados ao tema.
Atualmente a criadora oficial dos conteúdos do canal é a
experiente colaboradora Juliana Olivieri Refundini, Gerente da
Agência Uniprime Marília - SP. A partir de abril, ela passa a dividir
as pautas com o colaborador Rodrigo Martimiano da Rocha,
Gerente da Agência Uniprime Cornélio Procópio - PR, e a dupla
tem como objetivo gerar ainda mais notícias de qualidade para os
cooperados Uniprime.
Vale destacar que ambos possuem Certificação CFP®, a mais
desejada e respeitada certificação global para aqueles que
demonstram comprometimento com a prática competente e ética
de planejamento financeiro.
Para ler os artigos do canal, acesse:
www.uniprimebr.com.br/educacao-financeira

Angela Beatriz Briganó, Analista de Recursos Humanos da Uniprime

Páscoa é, na essência, a celebração da vida. E a Uniprime
aproveitou a oportunidade para dizer o quanto cada um de seus
colaboradores é especial, presenteando-os com um Ovo de
Páscoa artesanal personalizado.
De acordo com Angela Beatriz Briganó, Analista de Recursos
Humanos da Uniprime, a ação foi uma oportunidade de cada
um desfrutar um momento em família. “Frente ao cenário que já
estamos vivendo há mais de um ano, procuramos manter a nossa
tradição de celebrar esta data com todos os nossos colaboradores,
transmitindo a mensagem de união e reconhecendo a dedicação
de todos eles, mesmo diante de tantas adversidades”, afirma
Ângela.

UNIPRIME DO IGUAÇU
Curso de Segmentação e Vendas por Carteiras
Foi realizado nos dias 09,10,16 e 18 de março o curso de Segmentação e Vendas por Carteiras, com o instrutor Tomas Sparano. O curso
foi destinado aos colaboradores e gerentes da Uniprime do Iguaçu.

UNIPRIME SUL MS

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
Inauguração - Pac Lucas do Rio Verde

Dia das Mulheres / OCB

No dia 05 de março foi inaugurada a nova agência da Uniprime
Centro-Oeste do Brasil na cidade de Lucas do Rio Verde.

Programa Saúde e Algo Mais

O Presidente da Uniprime Centro-Oeste Dr. José Eduardo Silveira
dos Santos, concedeu uma entrevista ao programa Saúde e Algo
Mais para abordar sobre o tema da saúde da mulher.

OCB/MS homenageia a Diretora Administrativa Daniela Monfilier
de Farias, em comemoração ao Dia da Mulher.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
OSCILAÇÕES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS
Por Juliana Olivieri Refundini, profissional com Certificação CFP®.

O segundo ponto é a tal da oferta e demanda. Da mesma forma
que o preço de um produto varia na prateleira de uma loja, movido
pela lei da procura e oferta, o mesmo acontece com as moedas
dos países. No Brasil, a moeda estrangeira mais negociada é o
Dólar, e sua variação ocorre durante o dia todo, muito embasado
pela oferta e procura, já que na própria Bolsa de Valores, existem
investidores comprando e vendendo dólar o tempo todo.
A oferta e demanda, pode ser causada por diversos motivos, aqui
vão alguns:
1) Se o Brasil exportar mais do que importar, mais Dólar estará
entrando no país de forma que esse aumento de circulação da
moeda, faça com que o preço caia. Porém, o inverso também
é verdadeiro, se o Brasil importa mais do que exporta, maior a
necessidade de compra de Dólar para pagar a importação,
diminuindo sua circulação e elevando seu preço.

Entender o motivo que leva a moeda de um país subir ou cair
pode fazer com que você se proteja dessas oscilações, evitando
perdas em seu patrimônio, principalmente para quem aplica em
Renda Variável. De uma forma ou de outra, essas variações da
moeda podem interferir mais em seu dia a dia do que você pensa.
É claro que é um conjunto de fatores que determina a valorização
ou desvalorização de uma moeda, porém, existem algumas
evidências que podem ajudá-lo a antecipar-se. Por isso hoje
vamos falar sobre essas evidenciais.
O primeiro ponto é relacionado à globalização e dinamismo do
mundo em que vivemos hoje, onde uma simples notícia cruza
o planeta em questão de minutos e pode causar impactos
imediatos, tanto em âmbito social como econômico. Portanto,
minha primeira dica é: informe-se! Esteja sempre antenado aos
acontecimentos globais que podem afetar a nossa economia
direta ou indiretamente.

2) O turismo é também motivo desse aumento ou diminuição do
Dólar. Imagine que o turismo aqui no Brasil se aqueça, seja por
motivo de festividade, como carnaval, ou pelo motivo da moeda
brasileira estar desvalorizada frente ao Dólar, o que atrai turistas
de fora. Porém, haverá com a chegada deles um aumento na
circulação do Dólar no país, ou que derruba a cotação do colar.
Na mesma proporção, se o brasileiro viaja mais para fora, compra
mais Dólar, aumentando sua demanda e ocasionando uma
elevação dos preços.
Vários outros motivos causam grande sensibilidade nestes
mecanismos, como o aumento da taxa básica de juros ou
diminuição, isto atrai mais investidores ou faz com que eles
deixem de investir no país. E como eu disse lá no início, em um
mundo globalizado, os problemas de outros países também
afetam nossos mercados, trazendo consigo oscilações de moeda
estrangeira e outros efeitos.
Gostaria de saber sobre outro assunto da área financeira? Fale
com a gente através do e-mail: contato@uniprimebr.com.br
(Texto republicado. Publicação original em 23 de dezembro de 2020)
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