
Reunião - Diretoria Ocepar

No dia 09 de setembro 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.

Já imaginou um investimento tão seguro quanto a Poupança, 

mas com um rendimento maior? Esse produto existe: nos 

bancos, chama-se CDB (ou Certificado de Depósito Bancário), 

enquanto nas cooperativas, o nome é RDC (ou Recibo de 

Depósito Cooperativo).

Já falamos sobre como o CDB/RDC funciona anteriormente, 

mas como este produto atualmente vem crescendo muito e 

ganhando mercado devido à grande procura por produtos 

de renda fixa – visto que o mercado vem sofrendo grande 

volatilidade –, vamos relembrar os aspectos mais importantes 

e como utilizá-lo no seu planejamento.

Um dos pontos fortes dessa categoria de investimento é a 

tranquilidade. Por possuir garantia do Fundo Garantidor de 

Crédito (FGC) – no caso das cooperativas, o FGCOOP –, 

você fica coberto e pode dormir tranquilo sabendo que seu 

dinheiro está garantido. 

Outra característica é que no CDB/RDC, é possível saber no 

ato da aplicação quanto seu dinheiro renderá, permitindo 

planejar o futuro com clareza. Se for pré-fixado, você já sabe 

a taxa e, mesmo que seja pós-fixado (o mais comum do 

mercado), você sabe em qual indicador ele se baseia e, com 

isso, consegue acompanhar as tendências de mercado. 

Outro fator importante é a liquidez deste produto: 

comercializado, em geral, com maior liquidez, o CDB/

RDC torna-se muito atrativo para colocar sua reserva de 

emergência, por exemplo. Fique atento, pois cada instituição 

tem uma política de remuneração e carências, e você deve 

escolher a que mais se adequa à sua realidade. 

Não podemos deixar de lembrar que esse produto possui 

tributação regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar 

seu dinheiro aplicado, menor será a alíquota de IR que irá 

pagar. 

Como você pode ver, o CDB/RDC é um produto de fácil 

investimento e com resgate bem descomplicado, além de 

apresentar ótimas rentabilidades! Atualmente, devido à 

volatilidade do mercado de renda variável frente às incertezas 

políticas e econômicas, o CDB/RDC tem se tornado ainda 

mais atrativo. 

Por Juliana Olivieri Refundini, profissional com Certificação CFP®.
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CURSOS E TREINAMENTOS

DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR
02, 25, 27 e 

30/10

Programa de Desenvolvimento 

Gerencial
Instrutores da PUC Virtual Uniprime do Brasil

23/10 Capacitação de Conselheiros Gilson Balliana Toledo Uniprime Pioneira

28/10 Palestra Ricardo Amorim Virtual Uniprime Central

SAIBA MAIS SOBRE O CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)

FIQUE DE OLHO NA AGENDA DO MÊS DE OUTUBRO 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.

Palestra - Inteligência Financeira
Foi realizado no dia 16 de setembro a palestra de Inteligência 

Financeira com o instrutor Altemir Farinhas. A palestra foi 

destinada aos colaboradores, gerentes e Diretores do Sistema 

Uniprime.

Reunião - Conselho de 
Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central 

foi realizada, por videoconferência, no dia 24 de setembro.

Aconteceu
nas Singulares

UNIPRIME DO BRASIL

Uniprime News

Com o objetivo de manter o cooperado informado e também 

de aprimorar sua experiência junto à instituição, a cooperativa 

lançou recentemente a Uniprime News, uma newsletter que 

reúne semanalmente as informações mais importantes sobre 

o mercado financeiro e também sobre a cooperativa. 

A Uniprime News é enviada todas as sextas-feiras aos 

cooperados e, além do panorama econômico com os principais 

números do mercado, o boletim informativo traz também 

artigos sobre educação financeira, conta as novidades 

sobre a Uniprime, além de fornecer dicas de livros, filmes e 

seriados no espaço cultura. Tudo em um formato leve e fácil 

de acompanhar.

Ainda não está recebendo a newsletter da Uniprime? Acesse 

AQUI, faça seu cadastro e receba todas as edições!

UNIPRIME CENTRO-OESTE 

Treinamento Uniprime Centro-Oeste 
- Área Operacional

EDIÇÃO 64
OUTUBRO /2021

Reunião - Comitê Operacional
A Reunião do Comitê Operacional do Sistema Uniprime foi 

realizada no dia 15 de setembro, por videoconferência.

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

21/10 Reunião - Comitê Operacional Videoconferência Sistema Uniprime

25/10 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

22/10 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

29/10
Planejamento Estratégico 2022 

Sistema Uniprime
Videoconferência Sistema Uniprime

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

Reunião - Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi 

realizada, por videoconferência, no dia 27 de setembro.

Pix agendado

Instantâneo e simples, o Pix inovou a forma de realizar 

pagamentos no Brasil. De acordo com as estatísticas do Banco 

Central, quase 300 milhões de transações via Pix já foram 

realizadas desde novembro de 2020 (mês do lançamento) 

até julho de 2021.

Na Uniprime, a prioridade é facilitar a vida do cooperado, 

deixando a funcionalidade cada vez mais completa. Desde 

o início de setembro, é possível agendar transferências Pix 

pelo App Uniprime Mobile Banking para diferentes contas. 

“O Pix agendado é uma nova funcionalidade do Aplicativo e 

Os colaboradores da área operacional das agências de 

Campo Grande/MS participaram de um treinamento de 

Introdução aos Produtos e Serviços da Cooperativa, o curso 

foi ministrado pelos colaboradores do setor: Clarisse Moreira, 

Rayanne da Silva e o coordenador do setor Luiz Grava.

Palestra - Produtividade no Home 
Office
Foi realizado no dia 28 de setembro a palestra – Produtividade 

no Home Office, com a instrutora Mariana Stachio. A palestra 

foi destinada aos colaboradores, do Sistema Uniprime.

Newsletter Uniprime reúne diversas informações sobre a vida 
financeira

Nova funcionalidade permite programar transferências pelo App 
Uniprime Mobile Banking

do Internet Banking. Quando o cooperado for fazer um Pix com 

Chave, Manual, QR Code ou Copia e Cola, será apresentada 

uma opção de agendar o Pix. Caso deseje, poderá selecionar 

a data e um horário para a efetivação (09h00, 14h00 ou 

19h00)”, detalha Everton José Santana, Analista de Negócios 

em TI da Uniprime.

Gostaria de conferir a nova funcionalidade do Pix? Baixe 

gratuitamente o App (Android ou iOS)  em seu celular ou 

tablet e comece a utilizar agora mesmo!

Everton José Santana, Analista de Negócios em TI da Uniprime

Uniprime na Jornada Paulista de 
Radiologia
Entre os dias 22 e 25 de setembro aconteceu a 51ª Jornada 

Paulista de Radiologia (JPR 2021), e a Uniprime garantiu sua 

presença nesse grande evento, marcado como uma edição 

histórica do setor, depois de quase dois anos sem atividade.

Reconhecida como a maior cooperativa de crédito do país 

com foco na área da saúde, a Uniprime esteve com um estande 

na feira de negócios, oferecendo condições diferenciadas 

para financiamento de equipamentos médicos.

A JPR foi realizada de forma presencial em São Paulo, no 

Transamérica Expo Center, com protocolos rígidos de 

segurança para garantir uma experiência confortável e segura 

aos participantes.

Para saber mais, acesse o Link.

UNIPRIME PIONEIRA

25 anos Uniprime e AMT
No dia 25 de setembro foi realizado evento comemorativo 

aos 25 anos de parceria entre a Associação Médica de Toledo 

e a Uniprime Pioneira. Por vontade e ousadia dos médicos 

de Toledo, em reunião realizada na AMT, nasceu a Uniprime 

Pioneira. Neste dia, foi inaugurado o Espaço Uniprime na 

sede da AMT, com um brinde comandado pelo Presidente da 

Cooperativa,  Dr. Orley Alvaro Campagnolo e o Presidente da 

AMT, Dr. Nilson Fabris. 

Convenção de colaboradores 2021
Realizado no dia 25 de setembro, a convenção de 

colaboradores e comemoração dos 25 anos da Uniprime 

Pioneira, com reunião das equipes das suas onze agências e 

superintendência.

Dando início à convenção, o Gerente Geral Sr. Feliz Luiz 

Fornari deu as boas-vindas, parabenizando os envolvidos na 

organização do evento. Apresentou os integrantes da Diretoria 

Executiva: O Presidente Dr. Orley Alvaro Campagnolo, o 

Diretor Operacional Dr. Valdomiro Vendramini, o Gerente 

Comercial Sr. Lucio Scheuer e o Gerente Administrativo Sr. 

Igor Augusto Longo. Apresentados os novos Conselheiros de 

Administração e Fiscal da Cooperativa. Em seguida, com as 

palavras do Dr. Valdomiro, foram relembradas as convenções 

anteriores e a importância dos eventos entre as equipes. 

Concluindo a abertura, o Presidente Dr. Orley Campagnolo, 

parabenizou a equipe pelos resultados alcançados e os 

avanços no plano de expansão, com a recém-inaugurada 

agência de Florianópolis e a futura agência em Caxias do Sul, 

em fase final de reformas e prestes a ser inaugurada.

Na sequência, o Diretor Comercial Lucio Scheuer, homenageou 

os colaboradores com 5 e 10 anos de empresa. Na sequência, 

foi apresentado o palestrante Jardel Beck, master em 

programação neurolinguística e especialista em marketing, 

com ênfase em vendas. Remotamente de Florianópolis, 

trabalhou de forma descontraída assuntos como: inovação, 

mudanças, motivação com conteúdo inteligente e mágicas 

surpreendentes. Encerrando o evento, a Diretoria brindou os 

25 anos da Uniprime Pioneira.

Visita Sancor Seguros 
No dia 23 de setembro os representantes da Sancor Seguros 

foram recepcionados na Uniprime Pioneira pelo Gerente 

Geral Sr. Féliz Fornari, Gerente Comercial Sr. Lúcio Scheuer e 

o Supervisor de produtos e serviços Sr. Renan Ziani.

Posse do novo Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal
Durante os dias 21 e 23 de setembro, ocorreu a posse dos novos 

integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 

Nas reuniões, foram homenageados os Conselheiros que 

concluíram sua gestão, com a apresentação de indicadores 

de evolução da Cooperativa.  Na oportunidade, o Conselheiro 

Dr. Edmar Stieven, recebeu em nome do Dr. Hiroshi Nishitani 

uma placa de agradecimento do Conselho de Administração, 

com os seguintes dizeres: “A Uniprime Pioneira, nos 

seus 25 anos, externa sua mais profunda homenagem, 

reconhecimento e agradecimento à pessoa do Doutor Hiroshi 

Nishitani, que, como fundador, Conselheiro de Administração 

e Diretor Executivo, foi um dos grandes protagonistas na 

construção e consolidação de nossa Cooperativa. Conselho 

de Administração - Uniprime Pioneira”.

Cooperar para crescer
Em 15/09, a Cooperativa de Crédito Uniprime Pioneira, 

instalada há dois meses na capital Catarinense, realizou a 

entrega de 100 (cem) cestas básicas às entidades Cantinho 

dos Idosos e SOMAR Floripa. O Gerente da agência Sr. 

Guimerson Pimentel, entregou pessoalmente as cestas as 

entidades que acolhem famílias afetadas pela pandemia, 

ressaltando a importância da ação: “nossa Cooperativa é 

participante do Dia C – Dia de Cooperar. O qual foi realizado 

em julho, com eventos realizados em todo país. Como nossa 

agência estava em fase final das obras para inauguração, 

optamos por organizar esta ação no mês de Setembro,  afinal, 

todo dia é dia para cooperar”.

Feirão da Sustentabilidade Uniprime 
facilita o crédito para energia solar
A captação de luz solar por meio de placas para a geração de 

eletricidade, não é mais uma tecnologia restrita aos grandes 

empreendimentos. Hoje, com a expansão das soluções para 

geração de energias limpas, a energia fotovoltaica se tornou 

uma opção viável para todos os públicos, desde pequenas 

residências até grandes edifícios. Atenta a esse mercado, a 

Uniprime Pioneira promove o Feirão da Sustentabilidade. 

Até o dia 08 de outubro, empresas cooperadas, que 

comercializam essa tecnologia, estarão visitando as agências 

para esclarecer dúvidas, apresentar soluções e fazer parcerias 

com os cooperados. Por sua vez, a Uniprime oferece uma 

linha de crédito diferenciada, com opções de prazos em 48 

ou 60 meses, com taxas fixas ou variáveis. “Com o negócio 

encaminhado, o Cooperado escolhe o que se encaixa em 

seu orçamento e nós garantimos o melhor prazo e a melhor 

taxa do mercado, tudo para facilitar que ele tenha acesso 

ao conforto, a praticidade e a economia da energia solar”, 

destaca o Gerente comercial Lucio Scheuer. “Trata-se de um 

produto do presente e não mais do futuro. Nós, como uma 

instituição cooperativa, temos o compromisso de fomentar 

a sustentabilidade ambiental, pois é um dos valores do 

cooperativismo”, complementa.

Curso de Governança Corporativa 
para Instituições Financeira

Conselheiros e Diretores sobre o assunto. Aplicar os 

princípios da governança corporativa mostra a transparência 

e responsabilidade da Cooperativa a seus associados.

A Cooperativa Uniprime Centro-Oeste está comprometida 

com as melhores práticas de governança corporativa, por 

isso promoveu um curso em parceria com a CNF para seus

PARTICIPE DA PALESTRA

Ricardo Amorim, uma das 100 pessoas mais influentes do 

Brasil (eleito pela revista Forbes), será o palestrante do 

evento da Uniprime e falará sobre o “Panorama brasileiro 

nacional e internacional: oportunidades e desafios de uma 

economia em transformação”, que irá abordar temas como: 

economia, finanças e inovação.

O economista foi apresentador do programa

“Manhattan Connection” da Globonews, é o

influenciador latino-americano mais seguido no Linkedin 

e Top Voice Influencer em 2016, 2018, 2019 e 2020.

Confira as informações sobre o evento:

28/10 | 19h30 I On-line

O evento é gratuito e exclusivo para colaboradores, 

cooperados Uniprime, e seus familiares.

Faça sua inscrição agora mesmo!

IREMOS PROMOVER UM EVENTO COM O RICARDO AMORIM E VOCÊ 
É O NOSSO CONVIDADO ESPECIAL PARA UMA PALESTRA INCRÍVEL 
COM O ECONOMISTA MAIS INFLUENTE DO BRASIL

PANORAMA BRASILEIRO
NACIONAL E INTERNACIONAL
oportunidades e desafios de uma
economia em transformação

com RICARDO AMORIM

Saiba mais 
sobre o 
palestrante
e inscreva-se:

28/10 19h30 On-line

https://www.uniprimebr.com.br/newsletter
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.uniprime.mobilebanking&hl=pt&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/uniprime-mobile-banking/id1058365566
http://www.spr.org.br/evento/231/jornada-paulista-de-radiologia/jpr-2021

