
Reunião - Conselho Fiscal
A reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada, 
por videoconferência, no dia 26 de julho.

A taxa básica de juros, a Selic, está em alta, fazendo com que 
investimentos atrelados a este indexador tornem-se mais 
atrativos. Afinal, quem não gosta de investir em um produto 
seguro e rentável? Pois é, todo investidor adora uma boa 
rentabilidade atrelada à segurança da renda fixa. Mas hoje 
vamos falar um pouco sobre como deixar esta lucratividade 
ainda maior. Quer saber como?  Aproveitando os incentivos 
fiscais! É isso mesmo, alguns investimentos possuem isenção 
de impostos, o que melhora as suas rentabilidades!

Na maioria dos investimentos, o governo tributa o lucro do 
investidor na forma de imposto de renda retido na fonte, cada 
um com uma alíquota de imposto diferente. Os Certificados de 
Depósito Bancário (CBD), o Recibo de Depósito Cooperativo 
(RDC) e os Fundos de Investimentos e Letra Financeira são 
alguns exemplos que possuem tributação que variam de 15% 
a 22,5% dos seus rendimentos. Isso, por exemplo, faz com 
que um CDB aplicado a 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário, popularmente conhecido como CDI, durante 
6 meses, entregue um rendimento líquido de apenas 77,5% 
do CDI. Essa tributação é igual para todas as instituições que 
oferecem tais produtos. A alíquota a ser descontada varia 
conforme o tempo de aplicação. Quanto maior o prazo, 
menor a alíquota.

A boa notícia é que o governo oferece alguns produtos com 
isenção deste imposto, melhorando consideravelmente a 
rentabilidade final. Essa isenção é dada quando o governo 

pretende incentivar algum segmento específico, tornando 
mais vantajosos os produtos de aplicação que direcionam 
os recursos para estas áreas. É o caso da Letra de Crédito 
Imobiliário, a LCI, que visa incentivar o setor habitacional e 
está atrelada ao crédito imobiliário.

No exemplo acima, no qual citamos o CDB, observamos a 
rentabilidade do investimento de forma líquida, descontando 
a incidência do imposto que será aplicado. Vale ressaltar que 
devemos fazer o mesmo com todos os nossos investimentos. 
No caso da LCI, essa análise fica bem mais fácil, pois não tem 
imposto de renda. Ou seja, a taxa que você negocia é a mesma 
que você vai receber de rendimento líquido! Interessante, né? 
Temos também no mercado outros produtos que possuem 
o benefício, é o caso da Poupança, da LCA, dos Fundos 
Imobiliários, entre outros.

Outra dica interessante para aumentar a rentabilidade do seu 
investimento é optar por instituições que podem entregar 
remuneração extra às suas aplicações, que é o caso das 
cooperativas de crédito que distribuem sobras anuais.

Você pode usar estes benefícios para diversificar sua carteira e 
majorar a sua rentabilidade, mas não esqueça que cada produto 
de investimento tem sua funcionalidade e indicação. Hoje, aqui, 
o que vale é a dica de aproveitar o que cada um tem de melhor 
para maximizar seus rendimentos. Fique sempre atento!
Por Rodrigo Martimiano da Rocha e Juliana Olivieri Refundini, profissionais com Certificação CFP®
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Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime

CURSOS E TREINAMENTOS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

09, 11, 14, 23, 25 
e 28/08

Programa de Desenvolvimento 
Gerencial

Instrutores da PUC Virtual
Uniprime Norte do 

Paraná

28/08
Capacitação de Conselheiros

Fiscais
Gilson Balliana Toledo Uniprime Pioneira

USE OS INCENTIVOS FISCAIS A SEU FAVOR

FIQUE DE OLHO NA AGENDA DO MÊS DE AGOSTO E PARTICIPE!

Aconteceu
na Central

INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS
Em função do coronavírus, informamos que todos os treinamentos presenciais foram cancelados e todas as reuniões têm sido 
realizadas por meio de videoconferência.

Reunião – FGCoop
A reunião do Conselho de Administração do FGCoop foi 
realizada no dia 28 de julho, de forma remota. Participou da 

Palestra - Open Banking
Foi realizada, de forma remota, no dia 29 de julho, a palestra de 
Open Banking com a instrutora Florence M. Dencker Terada, 
bancária digital da Opice Blum. A conferência foi destinada 
aos colaboradores, gerentes e diretores do Sistema Uniprime.

Dia C - Uniprime Central 
A Uniprime Central realizou o Dia do Cooperativismo (Dia 
C), iniciativa nacional de estímulo à solidariedade.  Os  cola-
boradores doaram alimentos e cestas básicas. Os produtos 
arrecadados foram entregues à Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, localizada na Vila Fraternidade, em 
Londrina (PR).

Aconteceu
nas Singulares

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ

Dia do Cooperar
Uniprime participa de ações sociais para celebrar o Dia C

Uniprime realiza evento digital 
on-line sobre carreira
Mauricio Benvenutti, palestrante convidado, abordou temas como 
protagonismo, autenticidade e futuro profissional

Presidente da Uniprime participa de 
evento on-line em Londrina
No dia 06 de julho, o presidente da Uniprime, Dr. Alvaro 
Jabur, participou do Dia do Cooperativismo, promovido pela 
Câmara Municipal de Londrina, e destacou a importância 
da Uniprime no crescimento do cooperativismo financeiro, 
consolidando-se como uma das instituições mais respeitadas 
do país.

O evento foi uma iniciativa do Legislativo londrinense para 
celebrar o Dia Internacional das Cooperativas, comemorado 
mundialmente no dia 03 de julho. Seguindo os protocolos 
de segurança, o encontro foi realizado no formato digital e 
transmitido pela plataforma Zoom.

Além do Dr. Alvaro Jabur, participaram do evento on-line 
demais autoridades, como o presidente da Câmara Municipal 
de Londrina, o vereador Sr. Jairo Tamura; o presidente da 
Unimed Londrina, Dr. Omar Genha Taha; o presidente da 
Integrada Cooperativa Agroindustrial, Sr. Jorge Hashimoto; 
o presidente da Cooperativa de Catadores de Materiais 
Recicláveis e Resíduos Sólidos da Região Metropolitana 
de Londrina, Sr. Zaqueo Vieira, e o vereador e autor do 
requerimento e da lei que deu origem à celebração, Sr. 
Eduardo Tominaga. 

Um dos princípios que norteiam o cooperativismo é o 
compromisso com a comunidade. Por isso, para celebrar 
o Dia do Cooperativismo (Dia C), além de estimular ações 
voluntárias de diversas naturezas, o Sistema Ocepar, com o 
apoio da Uniprime e de outras instituições do Paraná, realizou, 
no dia 03 de julho, o evento digital “Dia de Cooperar”. A 
iniciativa contou com apresentações de atrações culturais 
e com a participação especial de nomes importantes do 
cooperativismo no Brasil.

Também como parte das ações sociais que marcaram o Dia 
C, as Agências Uniprime de Apucarana e Ivaiporã, ambas 
no Paraná, participaram, junto à Unimed de Apucarana, da 
campanha de doação de caixinhas de leite. A ação foi realizada 
entre os dias 1º e 30 de junho. A iniciativa arrecadou mais de 
600 litros de leite, que serão doados para instituições mais 
carentes destas cidades. 

No dia 12 de julho, em um evento integralmente digital, 
a Uniprime reuniu cooperados, parceiros, colaboradores, 
amigos e familiares para tratar de jornada profissional. A 
iniciativa contou com a presença do escritor e empreendedor 
Mauricio Benvenutti. O sócio da StartSe proferiu a palestra 
“A sua carreira pede mais”. 

O encontro foi transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da 
cooperativa e atraiu quase 700 conexões. Os participantes 
interagiram com perguntas relacionadas ao desafio de aderir 
às inovações tecnológicas sem se dissociar dos valores 
humanos. Mauricio Benvenutti destacou a importância 
de manter o foco nas relações humanas, na busca por 
aprendizados e na valorização da diversidade. A palestra foi 

inspirada no livro recém-lançado pelo escritor, “Desobedeça: 
A sua carreira pede mais”. Na publicação, que já bate recordes 
de venda, o autor relata em um dos capítulos uma experiência 
com a Uniprime. 

De acordo com o presidente do Conselho de Administração 
da Uniprime, Dr. Alvaro Jabur, “esta é a primeira vez que a 
cooperativa realiza um evento ao vivo desta dimensão e 
estamos muito satisfeitos com o resultado. A interatividade 
foi muito positiva e fazer parte de um projeto que fala sobre 
protagonismo e futuro vai totalmente ao encontro do nosso 
propósito de melhorar a vida financeira das pessoas”. 
Para assistir a palestra na íntegra, basta clicar AQUI.

UNIPRIME CENTRO-OESTE 

Ação de relacionamento Uniprime
A Uniprime Centro-Oeste do Brasil continua realizando 
diversas visitas aos cooperados, levando um presente 
especial e exclusivo como forma de agradecer pelo excelente 
relacionamento entre as partes. Em apenas 45 dias de ação, a 
cooperativa captou mais de R$ 94 milhões em investimentos. 

Conta teen Uniprime: planejar o 
futuro muda tudo
A Conta Teen Uniprime é um sucesso! Comprometidos com 
o futuro, vários pais já abriram contas para os seus filhos na 
cooperativa, iniciando a vida financeira dos pequenos desde 
cedo. Além disso, a cada abertura de conta, o novo cooperado 
ganha um brinde e um material exclusivo sobre educação 
financeira no dia a dia.

Dia de Cooperar
A Uniprime e grandes cooperativas sul-mato-grossenses 
realizaram ações do Dia de C nas cidades de Três Lagoas e 
Corumbá. Mesmo impactados pela pandemia, as entidades 
mantiveram as ações que prestam assistência às comunidades 
locais. 

Campanha Coop+ Uniprime
Vários cooperados foram às suas agências para retirar os 
prêmios da campanha Coop+ Uniprime. O sorteio foi realizado 
no dia 14 de julho. Os prêmios já começaram a ser distribuídos, 
mas ainda tem muito mais! Dentre eles: TVs Smart 50”, adegas 
de vinho, chopeiras, caixas de som portáteis e o sorteio final 
de um Jeep Renegade 0KM. Os sorteios são feitos a cada 
trimestre e o próximo será dia 13 de outubro. Lembrando que 
existem três formas de ganhar os números da sorte: indicando 
novos cooperados pelo quadro social, para que possamos 
expandir o número de associados; incentivando a utilização 
do WhatsApp da Uniprime para a ativação da campanha e 
aderindo aos nossos produtos, proporcionando um aumento 
de receita.

Doação de Cestas Básicas - OAB 
Sorriso
A Uniprime realizou a doação de cestas básicas à Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) de Sorriso (MT). A ação movida 
pela entidade advocatícia visa arrecadar cestas básicas para 
distribuir às famílias carentes do município. Iniciativas como 
essa reforçam nosso compromisso com o cooperativismo e 
com a cidade de Sorriso.

Festa Junina Uniprime
Em comemoração aos aniversariantes do mês, realizamos 
uma festa junina com os colaboradores. 

Motiva Uniprime - Encontro de Gestores 2021
O evento Motiva Uniprime, realizado em Campo Grande (MS), contou com a presença de todos os gestores de agência, 
coordenadores de equipe e diretores. A iniciativa possibilitou a troca de ideias e a partilha de desafios que todos enfrentam no 
dia a dia com suas equipes. Além disso, foi realizada uma conferência com Astromar Braga, palestrante oficial do treinamento 
“O Monge e o Executivo” no Brasil.

UNIPRIME PIONEIRA

Uniprime Pioneira inaugura agência 
em Florianópolis
Está de portas abertas em Florianópolis, desde o dia 23 de 
julho, a mais nova agência da Uniprime Pioneira. A partir de 
agora o público da Grande Florianópolis poderá contar com 
todas as vantagens de ser um cooperado prime, assim como 
os mais de 8,5 mil cooperados do Paraná e Mato Grosso do Sul 
atendidos pela singular com sede em Toledo. Acesso a crédito 
simples, atendimento humanizado e serviços vantajosos 
aos associados são a marca registrada da cooperativa que 
mantém a essência do cooperativismo de crédito preservada. 

Segundo o presidente da Uniprime Pioneira, Dr. Orley A. 
Campagnolo, Florianópolis tem um grande potencial para o 
cooperativismo de crédito. “Viemos para a cidade como uma 
opção, carregando nosso diferencial na maneira de agir no 
cooperativismo, com serviços e, sobretudo,  um relaciona-
mento de alta qualidade. Temos certeza de que podemos 
atingir as expectativas do nosso cooperado aqui”, destaca. 
Além do presidente da Uniprime Pioneira, participaram da 
solenidade de abertura da nova agência da singular o gerente-
geral Féliz Luiz Fornari; o gerente comercial Lúcio Scheuer; o 
conselheiro Dr. José Maria Barreira Neto e a equipe da nova 
agência gerenciada por Guimerson Pimentel.

A inauguração ocorreu em um formato mais intimista devido 
à pandemia e contou com a participação de autoridades 
municipais, cooperados locais e com a apresentação do 
quinteto de sopros da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, 
sob a regência do maestro José Nillo Vale.
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Entre os maiores
O Sistema Uniprime é composto por 73 agências, soma mais 
de R$ 5,5 bilhões em ativos e conta com cerca de 60 mil 
cooperados, o que o consolida entre os maiores do país. 

Fundada em janeiro de 1996, a singular com sede em Toledo 
foi a primeira cooperativa do sistema aberta no Paraná, por 
isso carrega o nome “Pioneira”.

A presença em Florianópolis, uma das melhores cidades 
para se viver do país e com um dos maiores PIBs do estado 
catarinense, revela o intuito da Uniprime de crescer junto 
com a cidade em uma relação de cooperação, ressaltando 
a valorização do ser humano, seja entre seus colaboradores, 
seus cooperados e no local em que está instalada.

A agência de Florianópolis está localizada na Rua Padre 
Roma, número 482, centro.

Gerente da agência Florianópolis, Guimerson Pimentel, e equipe 
que oferece aos cooperados da Grande Florianópolis o atendimento 
prime, marca registrada da cooperativa

Reunião - Comitê Técnico do Ramo 
Crédito Ocepar
A 8ª reunião do Comitê Técnico do Ramo Crédito, foi realizada 
no dia 30 de julho, de forma remota. Representando a     
Uniprime Central esteve presente na reunião o Superinten-
dente Sr. Evandro Carlos Gasparetto.

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

19/08 Reunião - Comitê Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

27/08 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

30/08 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

Reunião - Diretoria Ocepar
No dia 08 de julho foi realizada a Reunião Ordinária da 
Diretoria da Ocepar, por videoconferência. De forma remota, 
participou o presidente da Uniprime Central, Dr. Alvaro Jabur, 
que também é membro da diretoria da OCEPAR.

reunião o presidente da Uniprime Central e também membro 
do Conselho de Administração do FGcoop, Dr. Alvaro Jabur.

https://youtu.be/PQiZsUGdV0s

