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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 videoconferências.

A Reunião “Entidades de 2 Níveis” do Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo (SNCC) foi realizada, por videoconferência, 
no dia 01 de junho. Participaram, de forma remota, o presidente 
da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur, e o superintendente da 
Uniprime Central, Sr. Evandro Carlos Gasparetto.
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ENTENDENDO O PIB

Andreza Holderbaum Bortollette, analista administrativo da Uniprime.

Reunião - FGCoop
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi realizada, 
de forma remota, no dia 29 de junho. Estiveram presentes na 
reunião, o presidente da Uniprime Central e também membro 
do Conselho de Administração do FGCoop, Dr.Alvaro Jabur, 
e o superintendente da Uniprime Central, Sr. Evandro Carlos 
Gasparetto.

Cooperativa é a primeira do país a firmar convênio com a Receita 
Federal para arrecadação direta de DARFs

Neste momento da economia e em reconhecimento à fidelidade 
de seus cooperados, a Uniprime resolve acompanhar o mercado 
financeiro e passa a considerar novas taxas para investimentos 
em Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) e Letra de Crédito 
Imobiliário (LCI), que podem chegar até 105% do Certidão de 
Depósito Interbancário (CDI). 

Entendemos que houve aumento na taxa de juros, em razão de 
vários fatores. A inflação está evoluindo, e os investidores estavam 
perdendo dinheiro. Nosso objetivo é, então, remunerar melhor os 
cooperados que investem seus recursos conosco, com taxas mais 
atrativas e prazos de carência reduzidos. A LCI, por exemplo, já é 
livre de Imposto de Renda (IR), ou seja, a taxa pura já é bastante 
significativa”, explica o diretor financeiro da Uniprime, Dr. Jair 
Paula Gomes Gonçalves.

Considerando tudo isso e mais o acréscimo das sobras, que são 
distribuídas anualmente aos cooperados proporcionalmente às 
movimentações de cada um, os produtos de investimento da 
Uniprime tornam-se opções muito vantajosas para quem quer 
guardar dinheiro.

Para informações detalhadas, consulte um gerente de agência da 
Uniprime.

Entre os dia 14 e 16 de junho, foi realizado, de forma virtual, o 
cursos de Grafoscopia e Documentoscopia, com a instrutora 
Heloisa Rebello. A capacitação foi destinada ao aos colaboradores 
da Uniprime Alliance. 

UNIPRIME SUL MS
Visita Técnica

O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, apresentou projeção 
de alta no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021. Por este 
motivo, o assunto PIB veio à tona nos principais noticiários do 
mercado financeiro do país. Mas do que exatamente trata essa 
sigla e como devemos olhá-la quando analisarmos o número?

Resumidamente falando, o PIB é um indicador econômico utilizado 
no mundo todo, para medir como está a situação econômica de uma 
determinada região. A intenção é medir o desempenho da economia, 
para verificar se há crescimento, estagnação ou regressão, a fim 
de auxiliar o governo no desenvolvimento de políticas econômicas. 
Mas você sabia que existem dois “tipos” de PIB? Sim, eles são 
chamados de Nominal e Real e a diferença entre eles é a seguinte:
 • PIB Nominal: é a soma simples dos itens que compõem o 
índice. Geralmente, este é o indicador divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 • PIB Real: é o PIB Nominal descontado o índice de inflação. 
Possibilita uma análise mais fiel, pois transmite se realmente houve 
aumento da produção e consumo interno ou se houve apenas a 
correção de preço dos produtos devido a inflação.

Outro ponto importante a se atentar, é que para efeito comparativo 
do PIB entre países, após cada um medir seu PIB em números da 
moeda local, o resultado é convertido para a cotação do dólar, que é 
considerada a moeda padrão para negociações internacionais. Nesta 
comparação, é importante analisar se o país que perdeu ou ganhou 
posições, fê-lo devido ao desempenho da sua economia, ou apenas 
pela desvalorização ou valorização da moeda local em relação 
ao dólar. 

O PIB é um número de macroeconomia que não leva em consideração 
qualidade de vida ou distribuição desta riqueza dentro do país, mas 
quando o PIB está crescendo é um sinal de que a economia   está 
indo bem; as indústrias estão produzindo mais; há maior geração de 
empregos e investidores internacionais entendem que aquele local 
é uma boa região para se investir. E quando se atinge um cenário de 
crescimento forte e constante deste índice, é esperada uma evolução 
geral de todos os outros indicadores e uma melhora da situação 
geral para toda a população, com aumento de empregos e renda, 
podendo-se gerar um ciclo virtuoso de crescimento constante. 

Reunião - Conselho de Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central foi 
realizada, por videoconferência, no dia 25 de junho.

Diferencial: cooperados podem receber 
tributos federais diretamente pela Uniprime

Kacieli Caroline Mendes, analista de negócios em TI;

Dr. Jair Paula Gomes Gonçalves, diretor financeiro da Uniprime

Vinho é o tema da primeira edição do 
programa “Experiências Uniprime”

Sempre buscamos inovar e promover as melhores experiências 
aos seus cooperados, a Uniprime Alliance realiza, no dia 30 de 
julho, o “Experiências Uniprime - Vinho”: um evento online em 
que o enólogo internacionalmente, renomado, Marcelo....vai 
compartilhar os conhecimentos a trajetória adquiridos em mais de 
30 anos de carreira. O passaporte para o evento é exclusivo para 
cooperados e incluir um kit com dois vinhos de rótulos italianos 
que permite viver e desfrutar do momento por completo, com 
o máximo de aproveitamento e interação. Mais uma ação que 
reforça o comprometimento da cooperativa em fazer parte de 
todos os momentos da vida de seus cooperados.

Inciativa exclusiva e inovadora será no dia 30 de julho

Uniprime lança seu canal no aplicativo 
Spotify
Para estar ainda mais próxima de seus cooperados, Uniprime Play 
vai ao ar em julho

Com programas semanais sobre os mais diversos assuntos, a 
Uniprime chega neste mês ao Spotify lançando o Uniprime Play. 
A novidade dá continuidade às ações inovadoras da cooperativa, 
que refletem cada vez mais o relacionamento próximo com seus 
cooperados.
Os conteúdos serão bastante variados, desde informações sobre 
o mercado financeiro até dicas de gastronomia, viagem e outros, 
mantendo o público entretido e atualizado de maneira leve e 
dinâmica.

No dia 24 de junho, a Uniprime Sul MS recebeu a visita técnica do executivo da Sancor Seguradora, Sr. José Henrique Gonçalves.

Por Rodrigo Martimiano da Rocha, profissional com Certificação CFP®

Reunião - Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada,  
por videoconferência, no dia 28 de junho.

Com uma administração marcada pelo pioneirismo, a Uniprime 
destaca-se, mais uma vez, ao torna-se a primeira cooperativa de 
crédito do Brasil a ser homologada junto à Receita Federal para 
arrecadar Documentos de Arrecadação de Receitas Federais 
(DARFs). 
“Na prática, significa que o cooperado mantém a facilidade 
de recolhimento de seus tributos através de sua agência de 
relacionamento ou canais digitais, como Internet ou Mobile 
Banking, com a disponibilização do comprovante de pagamento 
no momento da liquidação e sem restrição de valor máximo 
de recolhimento de pagamento cooperado”, explica a analista 
administrativo financeiro da Uniprime, Andreza Holderbaum 
Bortollette.

A nova operação está em atividade desde 23 de junho. “A 
aprovação da Uniprime para o recolhimento destes tributos 
diretamente com a Receita Federal, vai resultar em uma redução 
de custos para a cooperativa”, detalha a analista de negócios em 
TI da Uniprime, Kacieli Caroline Mendes. 

Menos custo significa mais resultados e os números refletem 
no bolso do cooperado. “É uma vantagem para os associados, 
considerando que a cooperativa investirá em seu crescimento, 
além de contribuir para que o valor distribuído na repartição 
das sobras com todos os cooperados seja ainda maior”, conclui 
Kacieli.

Novas remunerações para RDC e LCI

Uniprime recebe prêmio nacional da Mastercard

A cooperativa foi reconhecida pela alta performance dos cartões Uniprime Mastercard

Recentemente, a Mastercard premiou a Uniprime no, Mastercard Escellence Program 2020, por sua performance em autorizações de 
compras on-line com os cartões Uniprime Mastercard. 

“O prêmio significa o reconhecimento de um trabalho bem feito, da nossa imensa dedicação e paixão pelo que fazemos e que estamos 
no caminho certo. Significa que, mesmo concorrendo em um mercado de grandes players, a Uniprime não entrou no jogo para ser 
coadjuvante, mas sim para ser protagonista e competir sempre no topo”, analisa o analista de negócios da cooperativa, Johnny Rodrigues 
de Mello.

Esta não é a primeira vez que os cartões Uniprime ganham destaque no mercado. De acordo com Lorran Conceição, que atua como Market 
Delivery - TAM (Technology Account Manager) da Mastercard,  “o programa tem o objetivo de incentivar a melhoria de performance dos 
parceiros quanto à comercialização dos produtos e serviços da Mastercard, e a Uniprime obteve a segunda melhor taxa de aprovação 
combinada com os menores índices de fraude”, enfatiza Lorran. 

“Para os nossos cooperados, tudo isso significa ter em mãos um produto de qualidade e que realmente agrega valor. Possuir um cartão 
Uniprime Mastercard garante tranquilidade para efetuar transações quando e onde for necessário”, ressalta Mello.

E para comemorar essa conquista, a Mastercard ofereceu dois momentos de descontração: o preparo de um prato especial - arroz 
alentejano por meio de uma live com o chef de cozinha Rodrigo Oliveira, além de assistir a final da Champions 2021 com o pentacampeão 
mundial Cafu, considerado como um dos maiores laterais direitos da história do futebol. 

UNIPRIME PIONEIRA
Curso de Grafoscopia e Documentoscopia
Foi realizado nos dias 19 e 26 de junho, de forma virtual, o curso 
de Grafoscopia e Documentoscopia, com a instrutora Heloisa 
Rebello. O curso foi destinado aos colaboradores da Uniprime 
Pioneira.

Promoção Dia dos Namorados
O Cooperado Uniprime que indicou um novo cooperado, 
concorreu a um jantar romântico, no valor de R$200, para o 
Dia dos Namorados! Cada agência fez o seu próprio sorteio e a 
campanha foi um sucesso: tanto nas redes, quanto nos resultados!

Aniversário de Cooperativa
O gerente-geral Féliz Luiz Fornari completou 21 anos de 
Cooperativa Uniprime.
“Aqui foi uma das melhores escolas que tive na vida, aprendi 
muito. Foi um trabalho árduo e agora estamos colhendo os frutos. 
Conforme crescemos, separamos a superintendência da agência 
de Toledo e criamos departamentos, para dar suporte às nossas 
agências do PR, MS, SC e, em breve, no RS”.

Arraiá Uniprime

Para comemorar o Dia de São João, a Uniprime Pioneira brindou 
os cooperados, que estiveram nas agências, com kit de doces e 
salgados. A ação repercutiu de forma extremamente positiva nas 
redes sociais. Os cooperados postaram fotos e mensagens de 
agradecimento pela confraternização.

Integração de colaboradores
Foi realizada, em 25 de junho, a integração de colaboradores da 
Uniprime. O evento contou com uma equipe com novas ideias 
e novas experiências, que agrega muito para a evolução da 
cooperativa.

Os colaboradores foram acolhidos com a história da Uniprime e 
apresentamos à diretoria executiva e ao presidente.

Novos Cooperados Uniprime Florianópolis

Na semana do dia 24 de junho, em evento promovido pela 
Uniprime Florianópolis, foram recepcionados os novos 
cooperados para uma conversa de boas vindas com o consultor, 
Dr. Armando Arruda; o supervisor de produtor e serviços, Renan 
Ziani; o gerente de agência, Guimerson Pimentel e a gerente de 
negócios, Ana Paula K. Godinho.

Inauguração Florianópolis  
A agência de Florianópolis é a mais recente da Uniprime Pioneira. 
A inauguração está marcada para o dia 23 de julho. A unidade 
será a primeira a se instalar no estado de Santa Catarina. Um 
projeto que levou cerca de um ano e meio para ser estruturado. 
“No dia 10 de março de 2020, fui convidado pela diretoria da 
Uniprime Pioneira para compor a equipe que definiu o projeto 
estratégico da sua expansão, especificamente a instalação de uma 
unidade em Florianópolis. Entretanto, por conta da pandemia, só 
foi possível iniciarmos efetivamente os trabalhos, em agosto de 
2020”, conta o Dr. Armando Arruda.

Identificado o local da futura unidade, na ilha da Magia, 
uma belíssima sala situada à rua Padre Roma, no centro de 
Florianópolis. É uma das principais artérias de acesso ao centro 
da cidade, que foi “descoberta” pelo diretor operacional, Dr. 
Valdomiro Vendramini. Com cerca de 460 metros quadrados, 
divididos em dois pisos (mezanino), a nova agência vai funcionar 
em um edifício novo e de desing moderno.

Dia C das Agências
O dia de Cooperar, Dia C, é o maior programa de responsabilidade social do cooperativismo brasileiro. Todos os anos, as cooperativas 
se unem para incentivar o voluntariado e transformar comunidades! Em 2021, as Cooperativas de Toledo e região estão engajadas em 
várias ações, como doações e conscientização ambiental, com destaque para a coleta seletiva de resíduos eletrônicos.


