
Os primeiros dias do ano, em especial o primeiro dia útil, são 

cheios de metas vislumbrando o ciclo que se inicia. Porém, 

o mercado financeiro continua sem muito clima de festa, 

de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-

feira, 3.  A previsão dos economistas consultados pelo Banco 

Central é que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil tenha 

crescimento pífio este ano: 0,36%, abaixo dos 0,42% da 

semana anterior, sinalizando uma economia praticamente 

estagnada neste ano.  Para 2023, a previsão ficou estável em 

1,80%. 

Como os dados oficiais de 2021 ainda não foram divulgados 

e a pesquisa foi feita até o dia 31 de dezembro, constam 

dados também de 2021. O mercado financeiro aponta que o 

crescimento da economia no ano recém encerrado ficou em 

4,50%, abaixo dos 4,51% previstos uma semana antes e ainda 

menor que os 5% previstos em meados de 2021. Grande parte 

da revisão do crescimento de 2021 e da aposta da lentidão 

da economia, desafiada por altas taxas de inflação e de juros, 

apesar do avanço da vacinação e a retomada das atividades 

interrompidas pela Covid-19. 

Para a inflação, o ano inicia com uma aposta de desaceleração 

no índice em relação ao ano passado. Os analistas projetam 

que o IPCA, índice oficial de inflação do país, tenha fechado 

2021 em 10,01%, ligeiramente menor que os 10,02% de semana 

passada. Para este ano, os analistas estimam a inflação em 

5,03%, estável em relação a semana anterior.  Vale salientar 

que, apesar da estabilidade, a inflação já inicia o ano acima 

da meta, de 3,5%, e também do teto da meta, que é de 5%. 

Fonte: Veja
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Boletim Focus traz estimativas de crescimento lento da economia, em 0,36%, e IPCA em 5,03%, acima do limite de 5% do ano 

Equipe Agência Uniprime Ponta Grossa Santos Dumont, 16 de 
dezembro de 2021.

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

no dia 17 de dezembro, por videoconferência.

2021 foi, sem dúvidas, um ano de conquistas para a Uniprime 

do Brasil, fruto do empenho e dedicação de pessoas que 

constroem esta história de sucesso conosco. Hoje, somos 

um time de profissionais que integram a Uniprime, em 

várias cidades do Paraná e São Paulo. Pessoas talentosas e 

comprometidas que compartilham do nosso propósito, que 

é melhorar a vida financeira de quem se relaciona conosco.

A Uniprime reconhece e valoriza seus colaboradores 

porque entende que eles são os responsáveis por construir, 

diariamente, uma cooperativa mais forte e humana. Não é à 

toa que o atendimento humanizado faz parte do nosso DNA 

e faz com que nossos cooperados sintam orgulho em serem 

Uniprime.

Crescer com solidez significa inovar, mas também é sinônimo 

de manter a identidade e o foco naquilo que é importante para 

a instituição: as pessoas. Por isso, deixo aqui um agradecimento 

especial para todos os colaboradores Uniprime. 

Porque quem tem um time forte, tem tudo!

Por Dr. Jayr Paula Gomes Gonçalves, Diretor Financeiro da 
Uniprime do Brasil

Quem tem um time forte, tem tudo!

Por Dr. Carlos Alberto Mascarenhas, Médico e Diretor Executivo 
da Uniprime

Uniprime do Brasil reinaugura 
agências em Ponta Grossa e 
Telêmaco Borba

Há mais de 22 anos presente na cidade de Ponta Grossa-PR, 

e há mais de 06 anos em Telêmaco Borba-PR, a Uniprime 

reinaugurou seus espaços com o objetivo de oferecer ainda 

mais conforto aos seus cooperados. Cintia Roth, Gerente da 

Agência Uniprime Santos Dumont afirmou que “a Uniprime 

preza pelo cooperado em primeiro lugar e por isso, os 

novos espaços foram reformados de acordo com o novo 

layout elaborado pela cooperativa, além de moderno, é mais 

aconchegante”. 

As cerimônias de reinaugurações aconteceram na última 

terça-feira, 14/12, em Ponta Grossa e 15/12 (quarta-feira), 

em Telêmaco Borba-PR. Ambos os eventos contaram com 

a presença dos cooperados, convidados, autoridades locais 

e os dirigentes da cooperativa. “Em nome das equipes, 

expresso o quão gratificante é participar de mais esta 

conquista. Acreditamos que o sucesso junto aos cooperados 

da Uniprime, é fruto da confiança construída ao longo desses 

anos”, comemora Ane Cristina C. de Morais, Gerente da 

Agência Uniprime Telêmaco Borba.  

UNIPRIME SUL MS

Campanha Natal do Bem 2021 

2021 foi um ano de consolidação para a Uniprime. Com a 

incorporação da região de Campos Gerais e, logo em seguida, 

da região do Sudoeste do Paraná, tivemos um upgrade na 

cooperativa, que passou a ser a Uniprime do Brasil. 

Agora, comemoramos o resultado de um crescimento 

fantástico e estamos na expectativa para a distribuição das 

Sobras (que acontecerá no início de 2022). O ano ainda não 

acabou, mas certamente devemos ultrapassar positivamente 

todas as metas que havíamos planejado para 2021. 

Estamos muito felizes com o trabalho realizado por nossa 

cooperativa: crescemos, ganhamos velocidade e geramos 

ainda mais resultados para nossos cooperados. Agregamos 

em valor, em volume e em números positivos para o nosso 

público. 

Por isso, é hora de celebrar!

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

REUNIÕES

DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

28/01 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

31/01 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

Campanha “Papai Noel dos 
Correios”
A campanha “Papai Noel dos Correios” é realizada através 

de cartinhas recebidas de crianças que enviam seus pedidos 

diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das 

escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) 

e de instituições parceiras. Após serem lidas e selecionadas, 

as cartas são disponibilizadas nas unidades dos Correios. 

Mais um ano, os colaboradores da Uniprime Central adotaram 

voluntariamente suas cartinhas, que, pediam ao Papai Noel: 

brinquedos, roupas, calçados e materiais escolares, atendendo 

aos pedidos de crianças carentes da cidade de Londrina. 

As unidades contam com espaço moderno e confortável para 
melhor atender seus cooperados

Agência Uniprime Telêmaco Borba.

Sobre a Uniprime do Brasil:
Fundada em 1997, a Uniprime é associada ao Fundo 

Garantidor do Cooperativismo de Crédito, que garante 

depósitos de até R$ 250 mil por CPF/CNPJ, valor igual ao 

dos bancos. Os cooperados contam com o atendimento 

exclusivo e personalizado de uma instituição financeira sólida 

e promissora, com profissionais capacitados para auxiliá-lo 

em suas decisões, além do recebimento anual de parte dos 

lucros (sobras) da cooperativa.  

A Uniprime também é conhecida por oferecer 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.

Com quase R$ 5 bilhões em ativos administrados, a Uniprime 

do Brasil conta com 38 agências nos estados do Paraná e São 

Paulo e está prestes a alcançar a marca de 40 mil cooperados. 

Em Ponta Grossa:

Rua Santos Dumont, 1097 – Centro

Rua Doutor Paula Xavier, 689 – Centro 

Em Telêmaco Borba:

Avenida Paraná, 225 – Centro 

https://veja.abril.com.br/economia/mercado-projeta-economia-estagnada-e-inflacao-acima-da-meta-em-2022/

