
REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

20/05 Reunião – Comitê Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

28/05 Reunião – Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

31/05 Reunião – Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE MAIO E PARTICIPE!

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

UNIPRIME PIONEIRA

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

24, 26 e 29/05
Programa de Desenvolvimento 

Gerencial
Instrutores da PUC Virtual Uniprime Norte do Paraná

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS

Kickoff – Crédito Rural

Kickoff – Crédito Imobiliário

Reunião – Comitê Operacional

Assembleia Geral Ordinária – 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 05 de abril foi realizada a Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
da Ocepar e da Fecoopar e a reunião de prestação de contas do 
Sescoop/PR. Desta vez, além da apresentação dos resultados 
do exercício anterior e do plano de ação para 2021, a AGO foi 
comemorativa aos 50 anos da Ocepar, que foi fundada em 2 de 
abril de 1971. De forma remota, participou o presidente da Uniprime 
Central, Dr. Alvaro Jabur, que também é membro da diretoria da 
OCEPAR.

No dia 09 de abril foi realizado o Kickoff de Crédito Rural por 
videoconferência.

No dia 06 de abril foi realizado o Kickoff de Crédito Imobiliário 
por videoconferência.

A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi 
realizada no dia 22 de abril, por videoconferência.

Um espaço amplo, confortável e agradável para receber cooperados e colaboradores. Essas foram as premissas que fundamentaram 
o projeto da nova agência da Uniprime Pioneira em Assis Chateaubriand. Inaugurada no dia 12 de abril em novo endereço, a estrutura 
está localizada em área central da cidade, na avenida Costa e Silva, 400, escolhida estrategicamente para facilitar o deslocamento do 
cooperado.

Os 280 metros quadrados do espaço estão divididos entre sala de espera, salas de negócios, sala de reuniões, espaço vip para conversas 
informais e caixa eletrônico - tudo muito bem iluminado, integrado, seguro e ambientalizado para proporcionar a melhor experiência 
aos cooperados. Além disso, possui estacionamento exclusivo em frente à agência, acessibilidade e paisagismo que se unem com a 
estética e a proposta do projeto.

Vamos ajudar? 

Uniprime Pioneira inaugura moderna agência em Assis Chateaubriand

Aconteceu
na Central

Aconteceu
nas Singulares

www.uniprime.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
Av. Higienópolis, 1044  | Centro | Londrina.PR | 86020-080
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As novas agências contam com tecnologia, produtos e serviços 
ofertados pela Uniprime, e os grandes beneficiados são os 
cooperados, permitindo a realização de operações de maior 
porte e a participação em todos os resultados que a cooperativa 
apresenta ano após ano, desde a sua fundação. Este crescimento, 
gera também ganhos aos colaboradores, que contam com uma 
estrutura ainda mais forte e profissionalizada, além da sociedade, 
que tem acesso a produtos e serviços que, de fato, contribuem 
para uma vida financeira mais saudável e próspera.

Com 24 anos de experiência no mercado financeiro, a Uniprime 
presta atendimento aos profissionais da área de saúde, empresas 
e profissionais liberais.  A cooperativa é conhecida por oferecer 
atendimento personalizado e operações financeiras com taxas 
mais atrativas às praticadas pelo mercado, com empréstimos 
sem burocracia e cartão de crédito com benefícios diferenciados 
- e eleito um dos melhores cartões do mercado pelo Melhores 
Destinos, a plataforma mais conceituada de busca de informações 
sobre viagens.

Mesmo em tempos instáveis, o crescimento reflete a solidez 
da Uniprime e fortalece o cooperativismo como uma opção 
altamente vantajosa para o país. Hoje a cooperativa administra 
cerca de R$ 3,5 bilhões em ativos e possui um patrimônio líquido 
na faixa de R$ 600 milhões. Com a inclusão das novas unidades, a 
cooperativa agora soma 33 unidades de atendimento, distribuídas 
estrategicamente nos estados do Paraná e São Paulo, para 
atender   30 mil cooperados.

“Temos muito a contribuir com nossos diferenciais, entre eles, o 
atendimento personalizado, a distribuição dos lucros (sobras), 
taxas historicamente mais atrativas, investimentos seguros e 
rentáveis entre outros serviços personalizados para nossos 
cooperados”, explica Dr. Alvaro Jabur, Presidente da Uniprime.

“Pessoalmente, gosto e acredito muito na filosofia do 
cooperativismo, e sabemos o quanto esse modelo dá certo 
quando vemos a força que isso tem em países europeus, como 
a Alemanha e Inglaterra”, comemora Veridiana Tullio, Gerente de 
Agência da unidade Paula Xavier em Ponta Grossa – PR. 

Em março as atividades em Assis, estado de São Paulo, iniciaram 
com um encontro entre o Presidente da Uniprime, Dr. Alvaro 
Jabur, o Presidente da Unimed Assis, Dr. Elyseu Palma Boutros e o 
Vice-Presidente, Dr. Orlando Martins Junior.

Mercado financeiro sobe estimativa de inflação para 5,04% em 2021 e vê 
alta maior do PIB

Dr. Carlos Mascarenhas – Diretor Executivo, Dr. Alvaro Jabur – Presidente, Dr. Augusto 
Francesco Carlo Garofani – Conselheiro de Administração e Dr. Cesar Toshio Oda – 
Coordenador Regional. 

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

Reunião – FGCoop 
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada 
no dia 27 de abril, de forma remota. No dia seguinte, 28 de abril, 
foi realizada, também em ambiente virtual, a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) do FGCoop, que contou com a participação dos 
representantes das instituições associadas. Esteve presente nas 
reuniões Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central e também 
membro do Conselho de Administração do FGCoop.

Reunião – Bacen
Foi realizada no dia 28 de abril a reunião com o Banco Central do 
Brasil referente à abertura da área de atuação das singulares do 
Sistema Uniprime, visando a operacionalização do Open Banking. 
Esteve presente na reunião Dr. Alvaro Jabur (Presidente da Uniprime 
Central), Dr. Carlos Puppi (Diretor Administrativo da Uniprime Central), 
Dr. Hiroshi Nishitani (Diretor Financeiro da Uniprime Central), Sr. 
Evandro Carlos Gasparetto (Superintendente da Uniprime Central), 
Sr. Julio Cesar Pires Furtuoso (Diretor de Tecnologia e Risco da 
Uniprime Norte do Paraná), Conselheiros de Administração da 
Uniprime Central, Sr. Rogério Mandelli Bisi (Chefe de Subunidade 
do Bacen) e o Sr. João Luiz Faustino Marques (Chefe-Adjunto de 
Unidade do Bacen).

Reunião – FGTS
No dia 29 de abril foi realizada a Reunião de Credenciamento 
do FGTS, com o objetivo de realizar os acessos aos fundos, para 
repasse e tratativas de realizar os saques no âmbito do crédito 
imobiliário. De forma remota, participou Sr. Evandro Carlos Gasparetto 
(Superintendente da Uniprime Central), Julio Cesar Pires Furtuoso 
(Diretor de Tecnologia e Risco da Uniprime Norte do Paraná), Edgar 
de Souza Mendes (Assessor Cooperativista),Dr. Jayr Paula Gomes 
Gonçalves (Diretor Financeiro da Uniprime Norte do Paraná), 
Uillians Emilio Rodrigues (Gerente Executivo E.E) e Sr. Léo Longo 
(Assessor de Crédito Imobiliário).

Reunião – Conselho de Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada no dia 30 de abril, por videoconferência.

Campanha “Páscoa Solidária”
Em comemoração à Páscoa, os colaboradores da Uniprime Central
arrecadaram chocolates para a Entidade Ministério Mãos Estendidas, 
localizada na cidade de Londrina.

Uniprime cresce cada vez mais
Logo após divulgar o excelente resultado de R$ 52 milhões 
referente ao exercício de 2020, a Uniprime, uma das cooperativas 
de crédito mais respeitadas do país, deu sequência em seu plano 
de expansão ao anunciar a inclusão de mais cinco unidades à 
sua rede de atendimento: quatro novas agências na região dos 
Campos Gerais, sendo duas em Ponta Grossa, uma em Castro e 
uma em Telêmaco Borba, todas no Paraná, além de uma agência 
em Assis em São Paulo. 

Colaborador Uniprime conta sobre trabalho voluntário e faz um 
convite para os leitores do Universo.

Histórias de pessoas que dedicam parte do seu tempo para 
realizar alguma ação voluntária são inspiradoras. O colaborador 
Alexandre Teixeira Bueno, Piloto de Conta Liquidação, que atua 
na Uniprime há 10 anos, dedica boa parte do seu tempo livre a 
diversas atividades na Igreja Batista da Vila Nova, em Londrina 
- PR, como recepção, vigilância e música, onde atua como 
percussionista.   

E não para por aí.  Ele conta que a igreja está prestes a iniciar 
um projeto que irá ajudar crianças do bairro que estão com 
dificuldades de adaptação às aulas on-line. “Não precisa ser 
expert no assunto, o pouco que você sabe, pode ser muito para 
quem precisa”. E reforça o convite: “Se você ainda não realiza 
algum tipo de trabalho voluntário, incentivo a fazer, pois faz bem 
para o corpo, para a mente, para a alma e para o espírito”.

IGPM: Mais que a correção do aluguel 
Por Rodrigo Martimiano da Rocha, profissional com Certificação 
CFP®.

Um assunto recorrente - e que sempre assusta os brasileiros - é a 
respeito dos índices de preços vinculados à inflação. Já vivemos 
momentos na história do nosso país em que esse tema, o tal 
monstro da inflação, tomava conta de todos os noticiários. Após a 
implantação do Plano Real, no início dos anos 90, a hiperinflação 
foi finalmente controlada e hoje em dia vivemos, com raras 
exceções, com uma inflação anual abaixo dos 2 dígitos. 

De maneira geral, quando estamos falando sobre inflação, estamos 
falando do IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor 
Amplo) medido pelo IBGE, mas existe ainda um outro índice de 
preços que impacta muito o nosso dia a dia: o IGPM (Índice Geral 
de Preços do Mercado).

O IGPM é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas, e se popularizou por ser conhecido 
como o índice do aluguel, pois a grande maioria dos contratos 
desta natureza utilizam este índice para correção dos valores 
anuais. Entretanto, se engana quem pensa que o custo da 
construção civil é o principal fator que pesa na composição 
deste índice. O IGPM é calculado como uma média ponderada 
de 3 outros índices calculados pela própria FGV, que são: o IPA 
(Índice de Preço ao Produtor Amplo), que mede basicamente as 
variações de preços no atacado, com peso de 60%; o IPC (Índice 
de Preço ao Consumidor), com peso de 30%; e o INCC (Índice 
Nacional da Construção Civil), que mede a variação de preço dos 
materiais de construção e mão-de-obra especializada, com peso 
de apenas 10%.  

Apesar de ser mais popular por ser utilizado no reajuste dos 
valores de aluguel, o IGPM é utilizado para a correção de muitos 
tipos de contratos de prestação de serviços, como por exemplo 
contratos de seguros e, também, pelas companhias de energia 
elétrica. 

Por se tratar de um índice de preço que está inserido de uma 
maneira direta no dia a dia do brasileiro, existem no mercado 
investimentos que utilizam o IGPM como forma de remuneração 
dos valores aplicados.

Retribuição em forma de estrutura
A representativa transformação está alinhada com a história e o potencial da agência. “Assis Chateaubriand é particularmente importante 
na trajetória da Uniprime Pioneira pois foi uma das primeiras a receber uma extensão da nossa cooperativa, o que oportunizou o 
crescimento que nos orgulhamos atualmente”, declarou o presidente da cooperativa Dr. Orley Campagnolo ao enumerar: “estamos entre 
as 300 maiores cooperativas de crédito do Brasil, com quase 9 mil cooperados e chegando a marca de R$ 500 milhões em ativos”.

Para o gerente geral, Féliz Fornari, o espaço está pronto para gerar novos negócios e fortalecer o relacionamento com o cooperado. 
“Aqui não fazemos só negócios, fazemos amigos”, enalteceu. Esse sentimento é transmitido também pelo gerente da unidade, Diogo 
Tomazi. Ele afirma que a conduta que sempre norteou as ações dos colaboradores, será mantida nesse novo espaço. “Priorizamos a 
excelência no atendimento e a busca por atender as demandas dos nossos cooperados”, destacou.

Agradecimentos
Assim, é importante trazer à memória todos que participaram da história dessa unidade da Uniprime Pioneira: aos coordenadores de 
agência, aos cooperados que acreditaram na cooperativa, aos colaboradores e aos parceiros.  “Queremos agradecer penhoradamente 
todos que participaram dessa evolução. A comunidade de Assis Chateaubriand merece esse investimento”, finalizou Dr. Orley.

AGO Virtual
Aconteceu no dia 05/04/2021 a Assembleia Geral Ordinária da Uniprime Pioneira, com a participação de mais de 200 cooperados.

UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL
Campanha de Seguros no mês da mulher Premiação da Campanha Coop+ Uniprime

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Uniprime Centro-Oeste do Brasil, foi realizada no dia 20 de abril.

Na foto: Dr. Gualberto Nogueira de Leles (Diretor Superintendente), Dr. Orlando Pedro Filho (Conselheiro Fiscal), Dr. José Eduardo 
Silveira dos Santos(Presidente), Sra. Daniela Monfilier de Farias (Diretora Administrativa) e Sr. Marco Mazzaro (Diretor Financeiro).

UNIPRIME SUL MS

A Uniprime Sul MS, realizou a doação de 20 cestas básicas para 
famílias assistidas pela Igreja Santuário Padre Pio.

O PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
BENEFICIA O SEU CADASTRO POSITIVO
Por Juliana Olivieri Refundini, profissional com Certificação CFP®.

O Cadastro Positivo nada mais é do que um banco de dados que 
reúne todas as pessoas físicas e jurídicas que possuem histórico 
positivo de pagamentos de seus compromissos financeiros, ou 
seja, que pagaram suas contas em dia. Apesar de ter sido criado 
em 2013, o Cadastro Positivo não ganhou muita adesão nos 
últimos anos e foi por isso que em 2019, o Senado aprovou um 
projeto que inclui automaticamente os bons pagadores na lista do 
Cadastro Positivo, sem a necessidade de uma autorização prévia, 
como era necessário antes.

A proposta do Cadastro Positivo é beneficiar os bons pagadores 
com uma avaliação mais completa e individualizada, já que leva 
em consideração todo o histórico de pagamento. Fazendo parte 
do Cadastro Positivo, você pode ampliar seu relacionamento 
com as instituições financeiras, conseguindo inclusive, melhores 
condições para acesso ao crédito.

UNIPRIME ALLIANCE

Uniprime Alliance distribui 
aos Cooperados, displays 
com chaves PIX 

PIX 

Com o objetivo de tornar mais acessível e estimular o uso do PIX, a Uniprime Alliance iniciou no mês de abril a distribuição aos seus 
Cooperados de displays personalizados. Em cada display, o Cooperado conta com um QRCode de sua chave PIX, cadastrada junto a 
cooperativa. Tudo para facilitar ainda mais a vida financeira do Cooperado. 

Uniprime Alliance: R$ 11,4 milhões de sobras em 2020
Assembleia Geral Ordinária da Uniprime Alliance realizada neste dia 19 de abril, em Cascavel, aprovou por unanimidade, relatório, balanço 
e prestação de contas do exercício de 2020, destinando 72% dos resultados do exercício para distribuição aos Cooperados. 

Superou as melhores expectativas 

Em resposta imediata à pandemia, a Cooperativa antecipou soluções, linhas de crédito e alternativas, procurando estar ainda mais 
próxima dos Cooperados. Ofereceu um porto seguro, apontando caminhos que permitiram enfrentar os desafios e ao mesmo tempo, 
ajudaram a construir resultados e performance extremamente positivos também do ponto de vista financeiro.
 
Segundo a Presidente, do Conselho de Administração, Dra. Maryam Olympia Yasbick Spricido, a resposta dos Cooperados superou 
as melhores expectativas. Os depósitos à vista aumentaram 33,66% e as operações de crédito cresceram nada menos que 49,12%, no 
exercício de 2020.

Com os resultados agora rateados, as aplicações financeiras receberam um acréscimo de 26% do CDI.  Os depósitos em conta corrente 
foram corrigidos em 100% da poupança, enquanto 2,75% dos juros pagos nas operações de crédito retornaram aos cooperados.

Gestão 2021
A AGO também elegeu os novos Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal, que ficaram assim compostos:

Conselho de Administração

Presidente

Dr. Carlos Puppi Busetti Mori

Vice Presidente

Dra. Maryam Olympia Yasbick Spricido

Conselheiros Vogais

Dr. Walter de Assumpção
Dr. Clênio Pereira Godoy

Dr. Mauricio Alves
Dr. Milton Ito
Dr. Julio Cesar Empinotti
Dr. Antonio Carlos de Andrade Soares
Dr. Marcelo Toshiyuki Tanaka
Dr. Antonio Helsi Hubie
Dr. Carlos Alberto Lise
Dr. Cesar Nobuo Shiratori

Conselho Fiscal

Dr. Evandro Armando Tavares Luzzi 
Dr. Gilberto Carlos Tiano
Dr. Fabio Henrique Motter 
Dra. Rosangela Teresinha de Castro Cagnin 
Dr. André Zambonato 
Dr. André Luiz de Oliveira

Campanha Solidária Plantão de Vendas

Os economistas do mercado financeiro elevaram sua estimativa 
média de inflação em 2021 pela quarta semana seguida e também 
passaram a prever uma expansão maior da economia. As informações 
constam do relatório “Focus”, divulgado nesta segunda-feira (3) 
pelo Banco Central (BC).

Os dados foram levantados na semana passada, em pesquisa com 
mais de 100 instituições financeiras. Para o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, a expectativa 
do mercado para este ano subiu de 5,01% para 5,04%.

A previsão de inflação do mercado continua acima da meta central 
deste ano, de 3,75%, e se aproxima do teto do sistema de metas: 
5,25%. Isso porque, pelo sistema atual, a inflação será considerada 
cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25% em 2021.

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa 
básica de juros da economia.

Em 2020, pressionado pelos preços dos alimentos, o IPCA ficou 
em 4,52%, acima do centro da meta para o ano, que era de 4%, 
mas dentro do intervalo de tolerância. Foi a maior inflação anual 
desde 2016.

Para 2022, o mercado financeiro elevou de 3,60% para 3,61% a 
estimativa de inflação. No ano que vem, a meta central de inflação 
é de 3,50% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% 
a 5%.

Produto Interno Bruto

No caso do Produto Interno Bruto de 2021, os economistas do 
mercado financeiro subiram a estimativa para o crescimento de 
3,09% para 3,14%.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e 
serve para medir a evolução da economia.

UNIPRIME EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Se você vem utilizando nossas dicas para o seu Planejamento 
Financeiro e já conseguiu organizar suas finanças, é bem provável 
que fará parte do Cadastro Positivo. Afinal, este banco de dados 
é alimentado com informações de pontualidade de pagamento 
das suas contas, como água, luz, TV a cabo, parcelas de 
financiamentos, cartões de crédito, limites, entre outros.

Outro ponto interessante deste projeto, é que antes o mercado 
financeiro só enxergava quem deixou de pagar, ou seja, apenas os 
“maus pagadores”. Agora poderá mensurar de forma positiva o 
cadastro das pessoas. 

De forma geral, o mercado vê com bons olhos este projeto, pois 
acredita-se que o Cadastro Positivo pode estimular o consumo 
facilitando o crédito aos bons pagadores, o que pode acarretar 
até mesmo em uma queda de inadimplência.

Vale lembrar que o Cadastro Positivo não gera restrições ou 
algo que prejudique você, muito pelo contrário, ele beneficia. 
Mas se mesmo assim você não desejar fazer parte desta lista, 
basta procurar os gestores deste banco de dados e solicitar 
o cancelamento do seu cadastro, podendo da mesma forma 
retornar quando quiser. Caso queira saber mais, acesse o site do 
Serasa ou o site Boa vista.  

Lembre-se: planejar o futuro lhe ajuda e construir um presente 
mais sólido e facilita seu dia a dia. 

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 09 de setembro de 
2019)

Para 2022, o mercado baixou a previsão de alta do PIB de 2,34% 
para 2,31%.

A expectativa para o nível de atividade foi feita em meio à pandemia 
da Covid-19, que tem afetado o nível de atividade da economia 
mundial.

Taxa básica de juros

O mercado financeiro manteve em 5,50% ao ano a previsão para 
a Selic no fim de 2021, o que embute novas altas na taxa de juros 
neste ano.

Em março, na primeira elevação em quase seis anos, a taxa básica 
da economia foi aumentada pelo BC para 2,75% ao ano.

Para o fim de 2022, os economistas do mercado financeiro elevaram 
a expectativa para a taxa Selic de 6,13% para 6,25% ao ano, o que 
pressupõe alta maior do juro básico no próximo ano.

Outras estimativas

• Dólar: a projeção para a taxa de câmbio no fim de 2021 permaneceu 
em R$ 5,40. Para o fim de 2022, ficou estável também em R$ 5,40 
por dólar.

• Balança comercial: para o saldo da balança comercial (resultado 
do total de exportações menos as importações), a projeção em 
2021 subiu de US$ 59 bilhões para US$ 64 bilhões de resultado 
positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do 
mercado avançou de US$ 54,55 bilhões para US$ 56,50 bilhões 
de superávit.

• Investimento estrangeiro: a previsão do relatório para a entrada de 
investimentos estrangeiros diretos no Brasil neste ano permaneceu 
em US$ 55 bilhões. Para 2022, a estimativa recuou de US$ 65 
bilhões para US$ 61 bilhões.

Fonte: g1.globo.com

Meta central é de 3,75% e, pelo sistema em vigor, inflação será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25%. Segundo 
relatório ‘Focus’, mercado prevê crescimento do PIB de 3,14%.

http://www.uniprime.com.br
http://g1.globo.com

