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Como não houve correção na tabela de tributação, os valores 
e as situações que obrigam uma pessoa a fazer a declaração 
continuam praticamente iguais em relação ao ano passado. 
Permanece obrigado a declarar neste ano quem ganhou mais 
de R$ 28.559,70 em 2021. Veja abaixo todas as situações que 
obrigam você a fazer o IR 2021. Basta se encaixar em uma 
delas. Quem perder o prazo final de entrega do documento 
terá de pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, 
com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto 
devido. A Receita espera receber 34,1 milhões de declarações 
do IR 2022. 

Quem é obrigado a declarar 

Se você se enquadra em pelo menos uma das situações 
abaixo, é obrigado a entregar a declaração do IR 2022. Basta 
se encaixar em qualquer uma das situações, não precisa ser 
em todas. 

• Recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano 
(salário, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo); ou 

• Ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou 
tributados na fonte no ano (como indenização trabalhista 
ou rendimento de poupança); ou 

• Teve ganho com a venda de bens (casa, por exemplo); ou 
• Comprou ou vendeu ações na Bolsa; ou 
• Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural 

(agricultura, por exemplo) ou tem prejuízo rural a ser 
compensado no ano-calendário de 2021 ou nos próximos 
anos; 

• Era dono de bens de mais de R$ 300 mil; ou 
• Passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2021 e ficou 

aqui até 31 de dezembro; ou
• Vendeu um imóvel e comprou outro num prazo de 180 dias, 

usando a isenção de IR no momento da venda.

Tabela do Imposto de Renda 2022 - alíquota e parcela 
dedutível

Fonte: Receita Federal

Restituição pelo Pix 

Entre as novidades do IR 2022, está o ingresso do PIX como 
modalidade de recebimento da restituição e também de 
pagamento do DARF. Para receber via Pix, a chave precisa, 
obrigatoriamente, ser o CPF do contribuinte. E-mails, 
telefones ou chaves aleatórias não poderão ser utilizados. 
Já o DARF emitido pelo programa/aplicativo do imposto de 
renda será emitido com o QR Code para quem opte por essa 
modalidade de pagamento.

Cronograma de restituição do Imposto de Renda 2022

• 1º lote - 31 de maio
• 2º lote - 30 de junho
• 3º lote - 29 de julho
• 4º lote - 31 de agosto
• 5º lote - 30 de setembro

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

Imposto de Renda 2022

Aconteceu na
Central
em Fevereiro

Aconteceu nas
Singulares
em Fevereiro

EDIÇÃO 69
MARÇO/2022

Prazo para entrega do Imposto de Renda 2022 será de 7 de março a 29 de abril

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

CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS
DATA DESCRIÇÃO INSTRUTOR CIDADE SINGULAR

10 e 31/03 Programa de Desenvolvimento 
Gerencial Instrutores da UFPR Pato Branco Uniprime do Iguaçu

REUNIÕES
DATA DESCRIÇÃO CIDADE SINGULAR
25/03 Reunião - Conselho de Administração Videoconferência Uniprime Central

28/03 Reunião - Conselho Fiscal Videoconferência Uniprime Central

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

Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária
No dia 25 de fevereiro de 2022 foi realizada a Assembleia 
Geral Ordinária em formato virtual, e também a Assembleia 
Geral Extraordinária. Na ocasião, foram eleitos os novos 
membros da diretoria, conselho de administração e fiscal. 
Também foi realizada a prestação de contas referente ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, entre 
outros assuntos. 

Reunião - Conselho Fiscal
A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada 
no dia 21 de fevereiro, por videoconferência.

R$ 151 milhões em Sobras

O princípio básico de uma cooperativa de crédito é oferecer ao 
seu associado prestação de serviços de forma personalizada, 
procurando maximizar os seus resultados em suas aplicações 
financeiras e minimizar os seus gastos com operações de 
crédito e prestação de serviços. 

A Uniprime do Brasil sempre esteve atenta em atender esse 
princípio e, ainda, aliado a ele, o de gerar Sobras expressivas 
durante todos os anos. Durante o planejamento anual, a 
cooperativa prioriza as ações no sentido de conseguir o melhor 
desfecho possível. Assim o fez ao projetar o resultado de R$ 
102.000.000,00 para 2021, apesar de toda a adversidade 
prevista para esse ano devido à pandemia.

Todavia, devido a diversas ações implementadas pela 
cooperativa – novas linhas de crédito, novas modalidades de 
captação, elevação da taxa de captação, meios de pagamento 
e tecnologia mais eficazes, convênio com a Receita Federal 
para ser agente arrecadador de tributos federais, convênio 
de crédito consignado com o Fundo Nacional de Saúde, 
união com a Uniprime Campos Gerais e com a Uniprime 
Alliance, além de outros, a meta foi amplamente suplantada
e a cooperativa fecha o ano com o expressivo resultado 
de R$ 151.852.366,94, motivo de orgulho dos dirigentes, 
colaboradores e associados.

Mais um exercício se encerra e, novamente, a Uniprime 
do Brasil coloca à disposição dos seus associados um 
valor expressivo de Sobras, assim como tem ocorrido 
em todos os anos desde o início de suas atividades. 

Por Antonio Hernandes, Diretor Superintendente da Uniprime

Relatório de Gestão 2021
Uniprime disponibiliza livro anual que divulga principais atividades e 

números da cooperativa

Dia de luta e resistência feminina

O Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente em 
8 de março, é uma data importante para reafirmar a luta e 
resistência das mulheres em busca de melhores condições 
de vida e trabalho. 

Para Laís da Cruz Almeida, psicóloga que atua no setor de RH 
da Uniprime, celebrar essa data também é reconhecer o esforço 
que as mulheres fazem para cumprir todas as demandas 
exigidas pelo dia a dia. “A mulher exerce multifunções em 
nossa sociedade e conciliar todas essas demandas com o 
seu papel no mercado de trabalho têm sido cada vez mais 
desafiador. O mercado está cada vez mais exigente quanto a 
atuação das mulheres e com isso temos que constantemente 
nos reinventar para atender todas essas exigências”, afirma 
Laís.

Gabriela Soares Rech Varasquim, Gerente de Agência da 
Uniprime Cascavel Mato Grosso, orgulha-se de trabalhar 
com uma equipe 70% feminina na cooperativa. “Na minha 
trajetória, a Uniprime sempre incentivou a qualificação. Fui 
promovida no final da minha gestação e mesmo sabendo que 
ficaria ausente por 4 ou 5 meses, a cooperativa acreditou no 
meu potencial, aguardou o meu retorno para o desempenho 
das novas funções. Me senti muito confiante”, celebra a 
Gerente.

Colaboradoras Uniprime reafirmam os motivos para celebrar o dia 8 de 

março

Uniprime Pioneira completa 4 anos 
de selo Leed Platinum
No ano de 2018, a cooperativa foi reconhecida 
internacionalmente como uma construção verde, recebendo a 
certificação internacional LEED Platinum de sustentabilidade, 
tendo em vista que a obra – à frente de seu tempo – foi 
construída seguindo os padrões estabelecidos pela GBC 
(Green Building Council). “Demonstramos para a sociedade 
que somos uma empresa responsável, preocupada em 
deixar um legado para as futuras gerações, abraçando a 
modernidade”, complementa Dr. Orley.

AGO 2022
O princípio da gestão democrática será exercido de forma 
plena na Assembleia Geral Ordinária 2022 da Uniprime 
Pioneira. O evento está agendado para o dia 04 de abril e será 
transmitido de forma online, via sistema eletrônico. A estrutura 
de transmissão será organizada na sede da cooperativa, não 
havendo participação presencial dos cooperados, somente à 
distância, mediante atuação remota.  

Para acessar os eventos, os cooperados deverão realizar um 
cadastro contendo nome completo, e-mail e número do CPF. 
Tal preenchimento permitirá o ingresso na sala virtual onde 
a Assembleia será transmitida, além de votar, assegurando a 
integridade e a segurança do processo.

www.uniprimecentral.com.br

Seu informativo mensal 
da Uniprime Central

in foco
CENTRAL

UNIPRIME DO BRASIL

FIQUE DE OLHO NA AGENDA DO MÊS DE MARÇO E PARTICIPE

Salário
Alíquota
do IRPF

Parcela
dedutível

Até R$1.903,98 Isento 0
De R$1.903,99 até R$2.826,65 7,5% 142,8
De R$2.826,66 até R$3.751,05 15% 354,8
De R$3.751,06 até R$4.664,68 22,5% 636,13
Acima de R$ 4.664,68 27,5% 869,36

Gabriela Soares Rech Varasquim, 
Gerente de Agência da Uniprime 
Cascavel Mato Grosso

Laís da Cruz Almeida, psicóloga que 
atua no setor de RH da Uniprime

Já está disponível o Relatório de Gestão 2021 da Uniprime 
do Brasil, o registro oficial de todos os acontecimentos 
importantes da cooperativa no último ano, incluindo as 
principais ações, auditorias e resultados.

A versão on-line está disponível AQUI e o livro impresso 
pode ser retirado junto ao Gerente de Agência. Além dos 
cooperados, o Relatório é distribuído ao Banco Central, 
conselheiros de administração e fiscal, colaboradores, 
entidades cooperativas, empresas de auditorias, demais 
parceiros e fornecedores.

Antonio Hernandes, Diretor Superintendente da Uniprime

Uniprime Pioneira lança aos seus cooperados a “Up”, a 
assistente virtual que está pronta para tirar dúvidas e oferecer 
mais informações sobre a cooperativa a qualquer dia e horário.

A Uniprime Pioneira, cooperativa de crédito referência em 
atendimento de qualidade aos seus associados, inova e 
lança a “Up”, a assistente virtual que promete tornar ainda 
mais eficaz e rápida a resolução das necessidades e dúvidas 
dos cooperados. Não se engane pensando que será uma 
conversa fria e distante, a “Up” é uma inteligência artificial 
amigável, capaz de atender aos cooperados de forma pessoal 
e interativa.

Os cooperados já podem pedir ajuda à “Up” via whatsapp 
pelo número (45) 3252-5030. A assistente virtual da Uniprime 
Pioneira está pronta para auxiliar com informações básicas 
referentes à cooperativa e procedimentos mais simples, mas 
este é só o começo, em breve a “Up” será uma ferramenta que 
estará apta a ajudar o cooperado com assuntos e transações 
mais complexas.

A “Up” é resultado de uma jornada de inovação. Inicialmente 
através da Startup Uniprime, uma ação que contou com 
a participação de jovens acadêmicos que mergulharam 
no universo inovador, acrescendo suas ideias disruptivas, 
promovendo a criatividade e o cooperativismo. Em prol 
desse movimento, surgiu o projeto Inovaprime, que teve 
como objetivo criar um funil de ideias inovadoras na busca 
por soluções para os desafios da cooperativa. A partir deste 
projeto nasceu a assistente virtual da Uniprime Pioneira.

O uso de inteligência artificial vem ganhando cada vez mais 
espaço em diferentes segmentos da economia, inclusive 
no cooperativismo, é inovação tecnológica com o objetivo 
de otimizar a experiência dos cooperados. Porém, o 
atendimento da “Up” não vai substituir o tratamento pessoal 
e personalizado realizado pelos Gerentes e representantes 
de atendimento da cooperativa, a assistente vem para 
estar disponível em qualquer dia e horário aos cooperados 
e a equipe da Uniprime Pioneira segue à disposição, como 
sempre, dos seus associados.

Relatório de Gestão 2021

O Relatório de Gestão é um livro anual desenvolvido para 
divulgar as atividades, principais ações e os resultados da 
administração do sistema. Nesta edição do Relatório está 
disponível informações atualizadas sobre a cooperativa, 

descrição da estrutura organizacional, assessorias, ações 
relevantes, novos projetos e números referente à evolução 
do Sistema Uniprime, bem como, sua abrangência. 
Clique AQUI para acessar a versão online.

Conheça a “Up”, assistente virtual 
disponível para o cooperado 7 dias 
por semana, a qualquer hora

https://www.uniprimebr.com.br/arquivos/relatorio-de-gestao-2021.pdf
https://www.uniprime.com.br/uploads/files/2022/03/relatorio-de-gestao-2021-1646761545.pdf

