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Os ativos são os recursos que 
a cooperativa administra 
e engloba depósitos a 
prazo, depósitos à vista e o 
patrimônio da cooperativa. 
“Esse feito deve servir 
de júbilo para todos os 
dirigentes, colaboradores 
e associados, pois isso só 
foi possível com a união, o 
trabalho e a interação de 
todos nessa busca árdua de 
sempre fazer o melhor para 
a nossa instituição”, conclui 
Hernandes.

O Brasil foi o terceiro país do mundo onde os ataques 
cibernéticos mais cresceram durante a pandemia, de 
acordo com a pesquisa da Sophos, empresa líder global em 
cibersegurança de próxima geração. Parte expressiva dos 
ataques se dá por meio dos ransomware, em que hackers 
instalam malwares que bloqueiam um sistema e cobram 
um resgate para restabelecê-lo.  André Amaral Carneiro, 
Especialista em Segurança Digital e Managing Director 
da Sophos no Brasil, destaca que o país está na mira dos 
cibercriminosos por ser uma economia robusta. “Desde 2020 
e principalmente depois da pandemia, acompanhamos uma 
migração dos ataques de empresas de pequeno porte para 
as de médio e grande porte. Isso ocorre por conta do capital 
financeiro dessas companhias, logo, existe a possibilidade de 
que elas paguem o resgate aos criminosos”, explica André.

O mesmo estudo, batizado de State of Ransomware 2021, 
também mostrou que 38% das empresas brasileiras afirmam 
que foram atingidas por algum ransomware em 2020. Feita 
com 5.400 tomadores de decisão de TI em organizações de 
médio porte em 30 países da Europa, Américas, Ásia-Pacífico 
e Ásia Central, Oriente Médio e África, a pesquisa constatou 
que 53% das empresas brasileiras participantes acham que, 
atualmente, os ataques estão muito avançados para que suas 
equipes de TI possam bloqueá-los sozinhas, um percentual 
em linha com a percepção das empresas no estudo global.

A pesquisa traz ainda o aumento de ataques cibernéticos 
que impactou as habilidades de segurança de TI em todos 
os setores da indústria analisados, incluindo educação (83%), 
varejo (85%) e saúde (80%). Entre os entrevistados, 200 
são de empresas brasileiras. Quando perguntados se foram 
atingidos por algum ransomware nos últimos 12 meses, 38% 
responderam que sim, número que se assemelha bastante 
com a amostra global (37%).

6 práticas para ajudar na defesa contra-ataques cibernéticos:

1) Entenda que você poderá ser atingido
O ransomware continua altamente dominante. Nenhum setor, 
país ou porte de organização está imune ao risco. É melhor 
estar preparado, mas não ser atingido, do que o contrário.

2) Faça backups e mantenha cópias offline
Os backups são o principal método usado pelas organizações 
analisadas para recuperar dados após um ataque. Opte pela 
abordagem padrão da indústria de 3:2:1 (três conjuntos de 
backups, usando duas mídias diferentes, uma das quais é 
mantida offline).

3) Implemente proteção em camadas
Como diversos ataque de ransomware também envolvem 
extorsão, é mais importante do que nunca manter os 
criminosos afastados. Use proteção em camadas para 
bloqueá-los em todos os pontos possíveis.

4) Combine especialistas e tecnologia anti-ransomware
A chave para parar o ransomware é a defesa em profundidade, 
que combina tecnologia anti-ransomware dedicada e caça 
de ameaças liderada por humanos.

5) Não pague o resgate
Pagar o resgate é uma forma ineficaz de obter dados de volta. 
Se você decidir pagar, lembre-se de que os adversários vão 
restaurar, em média, apenas dois terços de seus arquivos.

6) Tenha um plano de recuperação de malware
A melhor maneira de impedir que um ataque cibernético 
se transforme em uma violação total é se preparar com 
antecedência.

Leia mais em: forbes.com.br

43 3305-2900 | central@uniprimecentral.com.br
Av. Higienópolis, 1044  | Centro | Londrina.PR | 86020-080

Sophos: como ampliar a proteção contra-ataques cibernéticos

Aconteceu na
Central
em Janeiro

Aconteceu nas
Singulares
em Janeiro

EDIÇÃO 68
FEVEREIRO/2022

De acordo com a pesquisa “State of Ransomware 2021”, o Brasil foi o terceiro país do mundo onde os ataques cibernéticos 
mais cresceram durante a pandemia.

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

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR
22/02 Programa de Desenvolvimento 

Gerencial Instrutores da UFPR Pato Branco Uniprime do Iguaçu

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR

18/02 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

21/02 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

Reunião - Conselho Fiscal 
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada 
no dia 31 de janeiro, por videoconferência.

Reunião - FGCoop 
A reunião do Conselho de Administração do  FGCoop foi 
realizada no dia 28 de janeiro, de forma remota, com a 
participação do presidente da Uniprime Central e também 
membro do Conselho de Administração do FGCoop, Dr. 
Alvaro Jabur.

No mesmo dia foi realizada, também em ambiente virtual, a 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que contou com a 
participação dos representantes das instituições associadas. 
Entre eles participou representando o Sistema Uniprime, o 
presidente do Conselho de Administração da Uniprime do 
Iguaçu, Dr. César Augusto Macedo de Souza.

Boas expectativas

Podemos considerar 2022 um ano bastante imprevisível 
quando o assunto é finanças, pois  além de ser um ano de 
eleições, ainda estamos enfrentando os reflexos da pandemia 
e das variantes da Covid-19. 

Mesmo assim, nossas expectativas estão positivas. A Uniprime 
do Brasil reafirma sua solidez todos os anos, crescendo 
exponencialmente - atingimos recentemente a marca dos 
5 bilhões de reais em ativos administrados, e distribuindo 
ótimos resultados aos seus cooperados.

Aliás, estar presente e próximo de nossos associados é um 
dos princípios fundamentais da cooperativa. Portanto, ainda 
para o primeiro semestre de 2022, planejamos a abertura 
de mais duas Agências, uma em Maringá - PR e outra em 
Presidente Prudente - SP.

Atuamos sempre no sentido de apoiar e orientar nossos 
cooperados na tomada de decisão em relação ao dinheiro e 
seu futuro financeiro.

Nosso propósito é melhorar a vida financeira das pessoas, e 
estamos prontos para enfrentar 2022.

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

R$ 5 Bilhões em Ativos

O ano começou bem para a Uniprime do Brasil e para seus 
cooperados: a instituição ultrapassou a marca de R$ 5 bilhões 
em ativos administrados, colocando a cooperativa entre as 
quatro maiores do país nesse quesito.

Uniprime comemora crescimento exponencial 30% acima da meta

Financiamento Estudantil

Investir em educação traz diversos benefícios para o futuro. 
A educação amplia os horizontes, lança desafios, gera 
mudanças e faz com que você esteja preparado para a vida.  
Ciente disso, a Uniprime do Brasil incluiu em seu portfólio 
de produtos a Linha de Crédito Estudantil, destinada aos 
cooperados PF que desejam financiar seus estudos.

“A linha vem para atender tanto quem está iniciando a 
faculdade, como aquele que já está cursando. É possível 
financiar até 100% do curso com duração de até 6 anos. A 
liberação do crédito é semestral com pagamento direto para 
a faculdade”, explica Rosângela Aparecida Sartori, Gerente 
da Agência Uniprime Campo Mourão - PR. 

A linha já está disponível aos cooperados, basta procurar um 
Gerente para mais informações.

Uniprime anuncia nova modalidade de crédito para estudantes

“Mesmo com os desafios da pandemia, nós entendemos 
que a instituição tinha condições de contribuir de forma 
efetiva com seus cooperados e com a expansão de crédito 
no país. Assim, elaboramos uma meta ousada para nossos 
indicadores e, mesmo assim, ultrapassamos em 30% do que 
havíamos planejado”, comemora Antonio Hernandes, Diretor 
Superintendente da Uniprime.

Natal Solidário 2021

A solidariedade se fez presente em mais uma ação da 
Uniprime Pioneira. A cooperativa realizou a Campanha Natal 
Solidário 2021, que permitiu presentear mais de 1.200 pessoas, 
entre crianças, adultos e idosos. Ao todo, cooperados de 
11 agências fizeram doações que foram revertidas para as 
instituições escolhidas. Uma parceria que tem acontecido em 
todas as edições e faz com que a campanha seja um sucesso. 
“O Natal Solidário se baseia, sem dúvida, na solidariedade 
do nosso cooperado. Ele que contribuiu para que tivéssemos 
um resultado como esse: 186 quilos de alimentos doados; 
20 cestas básicas; dois brinquedos didáticos; 1.200 jogos 
didáticos; R$ 3 mil em produtos de higiene e limpeza; além 
de calçados, roupas e muitos brinquedos. Sem eles nós não 
conseguiríamos ter esse sucesso”, destaca o presidente da 
Uniprime Pioneira, Dr. Orley Campagnolo. 

Ressalta ainda, que o Natal Solidário é um projeto 
fundamental para a cooperativa, que faz questão de realizar 
a ação todos os anos. “Natal Solidário é uma campanha com 
muitas etapas; há mais de 10 anos nós fazemos essa ação e 
nos dá muita satisfação de ajudar as entidades que abrigam 
crianças carentes. Isso nos enche de alegria, de ver um sorriso 
maravilhoso no rosto dessas crianças. Não é simplesmente o 
ato de ser bondoso no Natal, mas de tocar também o coração 
das pessoas para enxergar as dificuldades dos outros e abrir 
uma porta para a solidariedade”, complementa.

Fortalecendo laços
No dia 04 de dezembro a Uniprime Pioneira realizou um jogo 
de futebol com a cooperada Sancor Seguros do Brasil na 
Associação Médica de Toledo.

Na oportunidade, além dos atletas, no quais são colaboradores 
das duas instituições, estiveram presentes também, os 
diretores de ambas as instituições.

Jogo disputado que terminou com a vitória apertada da 
Uniprime Pioneira por 6 X 4.

Após o jogo foi servido almoço para confraternização e troca 
de presentes.

Campanha 25 anos
A comemoração pelos 25 anos da Uniprime Pioneira se 
encerrou com a Campanha de Prêmios Juntos nessa História. 
Foram sorteados 31 prêmios que animaram o fim de ano 
dos ganhadores: três scooters, três smart tvs, três patinetes 
elétricos, duas bicicletas elétricas, dois smartwatches, quatro 
bicicletas e 14 caixas de som. O sorteio ocorreu no dia 27 de 
dezembro e foi transmitido ao vivo pelo canal da cooperativa 
no Youtube.

Além de premiar os cooperados, que já depositaram sua 
confiança na Uniprime, a ação teve o objetivo de incentivar 
novas adesões. O diretor comercial Lúcio Scheuer enfatizou o 
objetivo da campanha, que foi de fortalecer o relacionamento 
com os cooperados antigos e novos. “Buscamos retribuir um 
pouco por tudo o que os cooperados fizeram pela Uniprime 
nestes 25 anos. Além de enaltecer a crescente na carteira 
que foi superior a 14%. Ou seja, foram mais de 1.100 novos 
cooperados que chegaram para engrandecer ainda mais a 
nossa cooperativa”, destaca, citando a abertura das duas 
novas agências, uma em Florianópolis e outra em Caxias do 
Sul. “Todos esses novos cooperados também concorreram aos 
prêmios, porque na  Uniprime primamos pela proximidade no 
contato e na oferta de melhores taxas de juros. O resultado 
de todo esse sucesso só foi possível pela participação ativa 
dos nossos cooperados e queremos agradecer a confiança 
de todos”, enalteceu.

Uniprime Pioneira distribui mais de 
R$ 1,8 milhão aos cooperados
Mesmo com a economia enfrentando problemas devido à 
pandemia da Covid-19, 2021 foi mais um ano positivo para o 
cooperativismo de crédito. E para a Uniprime não foi diferente: 
a singular Pioneira registrou a distribuição histórica de R$ 
1.894.888,17 de remuneração ao capital de seus cooperados. 
Assim, 9302 cooperados, de 12 agências da Uniprime Pioneira, 
nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, receberam, em 31 de dezembro de 2021, a 
remuneração de juros ao capital.

Mais uma vez, o capital do cooperado foi valorizado ao 
máximo do que permite a legislação, ou seja, em 100% da 
Selic média.

“Nossa singular vem crescendo num percentual maior que a 
média do próprio sistema bancário convencional e apresenta 
um crescimento comparável ao das melhores cooperativas de 
crédito do país”, ressalta o presidente da Uniprime Pioneira, 
Dr. Orley Campagnolo. 

A comparação entre 2020 e 2021 comprovam o cenário 
de crescimento, com o aumento de 12,5 % no número 
de cooperados e 83,6% na conta capital. O ano passado 
marcou também a abertura de duas novas agências, uma 
em Florianópolis, inaugurada no início do segundo semestre, 
e outra em Caxias do Sul, inaugurada em novembro. “São 
demonstrações reais da confiança depositada na cooperativa 
e no modelo cooperativista, que avança na contramão de 
muitas instituições financeiras”, analisa o presidente que 
adianta novos projetos para 2022, como a abertura de novas 
agências em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
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