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Dr. Orley 
Campagnolo
Presidente da 
cooperativa

A pandemia ainda vem trazendo dificuldades à economia mundial 
e brasileira. A disparada da inflação e o aumento da taxa de juros 
puseram a economia em compasso de espera, frustrando melhora 
das expectativas gerais pelo advento da vacina e pela retomada da 
atividade econômica. Isso não intimidou as ações da cooperativa. 
Situações como essas permitem perceber mais nitidamente o valor 
de uma instituição financeira. Em 2021, a Uniprime Pioneira manteve-
se ao lado do cooperado, auxiliando-o nas dificuldades financeiras, 
fomentando investimentos com taxas atrativas, ampliando a gama de 
serviços e produtos, administrando com zelo as carteiras. Oferecemos 
também excelentes produtos de investimento, prezando a máxima do 
bom investimento, que não leva em conta apenas a expectativa de 
resultado. 
Mas nada disso se justificaria sem o bom relacionamento, o que só 
se reafirma com o tempo. Ao longo de muitos anos, cristaliza-se na 
repetição, na coerência entre o falar e o agir, na clareza das informações, 
na transparência dos dados, na celeridade, na pessoalidade empática e 
natural, para criar um vínculo que se sustenta e dura.  É como gostar de 
um restaurante para o qual você sempre volta, não porque, às vezes, é 
tratado bem, mas, sempre. O tempo encarrega-se também de dirimir os 
interesses não legítimos e verdadeiros. É isso que permanentemente 
buscamos e vai continuar sendo nosso grande diferencial de mercado.
Graças a uma equipe profissional e comprometida, além de sólida 
governança, pusemos em prática e superamos nossas principais 
metas em 2021. 
Considerando o contexto da economia, o resultado é ainda mais 
expressivo.
Em 2022, voltamos fortalecidos pelas vitórias e cheios de otimismo. 
Com serviços cada vez mais estruturados e ampliação constante, 
abrem-se excelentes oportunidades em grandes polos econômicos 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, incluindo suas capitais. 
Nessas regiões, estamos replicando bem sucedidas experiências, 
criando vínculos de longo prazo e fazendo bons negócios. Estamos 
crescendo com qualidade, sem esquecer nosso principal capital que 
é o relacionamento. Adentrando cada vez mais no mundo digital e na 
tecnologia, queremos preservá-lo, para conservarmos nossa essência, 
certos de que esse é o caminho seguro para o crescimento.
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Passado o ano de 2020, o planejamento das empresas 
era de um mundo caminhando para o fim da pandemia 
do Covid-19. Ninguém imaginava que seria um ano ainda 
mais letal, mesmo com o avanço da vacinação. A ameaça 
provocada pelo surgimento de novas variantes deixava o 
mundo em alerta. Realmente, o ano de 2021 foi repleto de 
dificuldades, mas também de aprendizado. Se olharmos 
para trás, precisamos agradecer a sorte de termos 
conseguido superar os dias mais difíceis deste ano com 
muita fé. Agradecer por termos ultrapassado tudo com 
saúde, determinação e vontade de vencer. Os resultados 
obtidos da Uniprime Pioneira nos mostram que nossas 
equipes foram fortes e corajosas, impulsionadas por um 
planejamento que privilegiava o crescimento da cooperativa 
e um atendimento cada vez mais prime. O ano que passou 
nos trouxe muito conhecimento e nos mostrou como somos 
capazes de nos reinventarmos, pois é na dificuldade que 
conhecemos novos caminhos e com ela somos capazes de 
melhorar sempre.
Este ano que passou foi de grande expansão, de 
aperfeiçoamento e de conhecer novas culturas (chegamos 
em Florianópolis-SC e Caxias do Sul-RS). Com grande alegria 
firmamos sem medo, nosso compromisso com todos, da 
certeza de que apesar das dificuldades, sempre estaremos, 
em todos os momentos, ao seu lado. Agradecemos 
imensamente aos nossos 9.319 cooperados que depositam 
diariamente toda a sua confiança na Uniprime Pioneira.

Dr. Valdomiro Vendramini
Diretor Superintendente

Sr. Féliz Luiz Fornari
Diretor Administrativo

Sr. Lúcio Scheuer
Diretor Comercial
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“Implante a cultura e a missão da 
sua empresa no DNA da sua equipe e 
transforme seus colaboradores em 
profissionais de alta performance.” 

Surama Jurdi
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PROPÓSITO
Contribuir para tornar o mundo financeiro mais justo, 

transparente e pessoal.

MISSÃO
Estar ao lado do Cooperado em todos os momentos da 

vida, por meio de produtos e serviços financeiros.

VISÃO
Ser a principal parceira do Cooperado na realização de 

seus sonhos e projetos.

Atendimento personalizado e seguro, fazendo com que o 
cooperado sinta-se em casa, com profissionalismo nas soluções e 
informações oferecidas, agilidade nos processos e resolutividade.

PROPOSTA DE VALOR
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HISTÓRIA

Em 1997, deu seu primeiro passo de 
expansão com a abertura  da agência de 
Ubiratã. No mesmo ano, somaram-se as 

agências de Goioerê e Medianeira.

Em 1998, mais duas agências 
inauguradas, uma em Marechal Cândido 
Rondon e outra em Assis Chateaubriand.

Em 2015, iniciam as atividades em Santa 
Helena.

Em 2016, a Uniprime Pioneira celebra 20 anos 
de conquistas e comemora com mais de 2.000 

cooperados. Também inicia a remodelagem das 
agências de Guaíra, Ubiratã, Palotina e 

Marechal Cândido Rondon.

Em 2008, a 
agência de 
Toledo e a 

Superintendência 
administrativa, 
estratégica e 
operacional 

ganham novo 
espaço.

Nossa cooperativa 
começa em 1996, 

em Toledo, como a 
primeira unidade 
do nosso sistema 

no estado, fato 
que marcou o 

cooperativismo de 
crédito médico.

Seguindo a expansão 
em 1999, as cidades de 

Palotina e Guaíra abrem 
as portas.

Em 2000, outro marco 
conquistado: agora, 

todos os profissionais da 
áreas de saúde podem 

cooperar. 

Em março de 2018, a Uniprime Pioneira 
inaugura a sede administrativa 
e agência de Toledo, edifício que 

tem como premissa a arquitetura 
bioclimática e sustentabilidade, 

conquistando o selo Leed Platinum, 
título de reconhecimento internacional 

para instalações sustentáveis, 
tornando-se a primeira instituição 
financeira no Brasil a receber tal 

distinção para construções novas.
Nasce a marca 

Uniprime.

2 0 1 8
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2019. Expandindo 
fronteiras: é aberta a 
primeira agência no 
Mato Grosso do Sul, 

em Mundo Novo.

2021. Encaramos uma fase. 
A comemoração dos nossos 

25 anos e a abertura das 
agências em Florianópolis e 

Caxias do Sul.

2022. É um ano de objetivos 
estratégicos. Além de 

ampliação de horizontes com 
avanço tecnológico, estamos 

à caminho da expansão 
territorial na capital gaúcha e 

em Balneário Camboriú.

MATO GROSSO DO SUL
Mundo Novo

Guaíra, Palotina, 
Goioerê, Marechal 

Cândido Rondon, Assis 
Chateaubriand, Toledo, 
Ubiratã, Santa Helena, 

Medianeira 

PARANÁ

Florianópolis
SANTA CATARINA

Caxias do Sul
RIO GRANDE DO SUL

9.319
cooperados

R$ 455 milhões
em ativos

R$ 328 milhões
em operações de crédito

12 agências
MS, PR, SC, RS

R$ 10.8 milhões
em sobras
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

CONTROLES INTERNOS

GESTÃO DE RISCO
Realiza monitoramento e a gestão do risco operacional, de mercado, crédito, 
liquidez, prevenção de crimes de “lavagem” de dinheiro e ocultação de bens.

COMPLIANCE
Efetua a verificação da legalidade de todos os procedimentos, operações, 

serviços e documentação.

AUDITORIAS

UNIPRIME CENTRAL
Realiza auditoria interna com o objetivo de examinar a integridade, 

adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, 
contábeis, financeiras e operacionais da cooperativa.

AUDITORIA EXTERNA E AUDITORIA 
COOPERATIVISTA

Realiza auditoria cooperativa analisando os procedimentos de controles 
internos da cooperativa, sua complexidade e atividades econômicas.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Analisa a Uniprime desde a sua fundação realizando auditorias presenciais 
e remotas, além de receber mensalmente todas as informações relativas às 

atividades da Cooperativa.

COMITÊ DE 
GOVERNANÇA

Composto por 15 membros eleitos 
em Assembleia Geral com mandato 
de quatro anos (01 presidente e 14 

conselheiros efetivos).

Composto por 06 conselheiros eleitos em 
Assembleia Geral para mandato de três anos, 

03 efetivos e 03 suplentes.

É o órgão máximo da cooperativa e determina 
todas as tomadas de decisões.

AGÊNCIASSUPORTE

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO

DIRETOR 
SUPERINTENDENTE

DIRETOR 
COMERCIAL

CONSELHO FISCAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

COMITÊ DE 
CRÉDITO

COMITÊ DE 
INOVAÇÃO
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MAIS DE 17
ANOS

11 A 16
ANOS

18 A 30
ANOS

6 A 10
ANOS

31 A 60
ANOS

ATÉ 5
ANOS

MAIS DE 61
ANOS

CAPITAL HUMANO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. Orley Alvaro Campagnolo (Presidente)

Dr. Adelmo José Clasen
Dr. Adilson Cleto Bier
Dr. Antonio Alberto Carniatto
Dr. Antônio Machado de Oliveira Filho
Dra. Claudiane Mozer de Assis
Dr. Edmar Stieven
Dr. Hugo Sachser Filho
Dr. José Aurélio Corrêa Marcondes
Dr. Luciano Oltramari Sponchiado
Dr. Maurício Garcia
Dr. Paulo César Torres de Miranda
Dr. Renato Shiguemi Futagami
Dr. Torao Takada
Dr. Waldemiro Fonzar Junior

CONSELHO FISCAL

Sr. Carlos Rocha
Sr. Fernando da Silva 
Rebutini
Sr. Jonathas Bertoldi
Dr. Leandro de Britto
Dr. Meitor Ragasson
Dr. Nilson Fabris

SETORES

Jovem Aprendiz
Contabilidade
Compliance
Gestão de Pessoas
Financeiro
Patrimônio 
Secretário Executivo
Serviços Gerais
Tecnologia da Informação 
Jurídico 
Marketing  
Cadastro 
Recuperação de Crédito 
Crédito 
Produtos e Serviços Projetos 
e Eventos
Arquivos e Malotes
Gerente Administrativo
Atendimento ao Cooperado 

3
1
2
2
1
3
1

14
3
1
2
2
1
3
2
1
1
1

75

GÊNERO FAIXA ETÁRIA

TEMPO DE CASA

97

13

8

BENEFÍCIOS
Anuênio

Bolsa de estudo de graduação
e pós-graduação

Bolsa de estudo de língua estrangeira

Presente de Natal

Plano de saúde para colaborador

Plano odontológico

Prêmio por cumprimento de metas

Seguro de vida para colaborador

Treinamento e capacitação

Uniforme

Vale alimentação

Gift Cards (Presentes em datas 
específicas)

ENSINO
FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO

ESCOLARIDADE

40

50

20

9

ESPECIALIZAÇÕES

CPA - 10 CPA - 20 CEA

42 13 1

DIRETORIA EXECUTIVA

Dr. Valdomiro Vendramini 
Sr. Féliz Luiz Fornari
Sr. Lúcio Scheuer

Diretor Superintendente 
Diretor Administrativo
Diretor Comercial

SUPERINTENDÊNCIA

Sr. Igor Augusto Longo
Sr. Renan Ziani

Gerente Administrativo
Supervisor de Produtos e Serviços
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ANUNCIO

O QUE A UNIPRIME OFERECE PARA VOCÊ E SUA EMPRESA

01

02

03 06

05

04Ser dono 
Atendimento 
humanizado

Produtos para o seu 
perfil, sem pacote de 
tarifas

Segurança
e solidez

Distribuição anual
de sobras

Taxas e remuneração 
atrativa

VANTAGENS DE 
SER UNIPRIME

Conta Corrente

Aplicativo Uniprime / Internet banking

Cartão de crédito / débito

Transferências bancárias

Linhas de crédito e financiamentos

DDA

Aplicações

Seguros e previdência

Consórcio 

Antecipação de recebíveis

Capital de giro

Cartões de crédito corporativo

Conta garantida

Financiamento do 13º salário

Plataforma de cobrança própria

19
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PRODUTOS E SERVIÇOS

21

Máquina
de Cartão 
Uniprime

Consórcio

Previdência 
Privada

Cobrança 
(Boleto)

Domicílio
Bancário

Conta 
Corrente Seguros

Cota  
Capital

Aplicações
Financeiras

Cartão 
Uniprime

Empréstimos e 
Financiamentos
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Um espaço amplo, confortável e 
agradável para receber cooperados e 
colaboradores.
Essas foram as premissas que 
fundamentaram o projeto da nova 
agência da Uniprime Pioneira em Assis 
Chateaubriand (PR). Inaugurada no dia 
12 de abril de  2021 em novo endereço, a 
estrutura está localizada em área central 
da cidade, escolhida estrategicamente 
para facilitar o deslocamento do 
cooperado.

A agência foi a 11ª da cooperativa e 
a primeira a ser instalada no estado 
catarinense. Desde então, o público da 
Grande Florianópolis conta com todas as 
vantagens de ser um cooperado prime, 
assim como os mais de 9,3 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 

EXPANSÃO E VISIBILIDADE

Os 280 metros quadrados do espaço 
estão divididos entre sala de espera, salas 
de negócios, sala de reuniões, espaço 
vip para conversas informais e caixa 
eletrônico - tudo muito bem iluminado, 
integrado, seguro e ambientalizado 
para proporcionar a melhor experiência 
aos cooperados. Além disso, possui 
estacionamento exclusivo em frente à 
agência, acessibilidade e paisagismo que 
se unem com a estética e a proposta do 
projeto.

mantém a essência do cooperativismo de 
crédito preservada.
A inauguração do espaço, localizado em 
endereço privilegiado da capital, ocorreu 
no dia 23 de julho de 2021, em um formato 
mais intimista devido à pandemia. Contou 
com a presença de autoridades da cidade, 
cooperados locais e com a apresentação 
do quinteto de sopros da Orquestra 
Sinfônica de Santa Catarina sob a regência 
do Maestro José Nillo Vale.

NOVAS E MODERNAS ESTRUTURAS EM ASSIS CHATEAUBRIAND

EXPANSÃO EM GRANDE ESTILO EM SANTA CATARINA
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A Uniprime Pioneira avançou seu projeto 
de expansão e inaugurou, em 17 de 
novembro de 2021, uma agência em Caxias 
do Sul, a primeira da singular em território 
gaúcho. A ação foi repleta de simbolismo, 
já que partiram dessa cidade, os primeiros 
colonizadores da região oeste, berço da 
Uniprime Pioneira. 
O evento de inauguração foi prestigiado por 
autoridades, como a vice-prefeita Paula Ioris 

e o ex-governador Germano Rigotto. Ambos 
enalteceram a presença da Uniprime na 
cidade e desejaram prosperidade. 
Localizada em ponto estratégico da cidade, a 
agência foi projetada para oferecer segurança 
e conforto aos usuários. Os espaços de 
atendimento são abertos e com isso, trazem 
dinamismo para o relacionamento entre 
cooperados e colaboradores.

RETORNO ÀS ORIGENS PIONEIRAS EM CAXIAS DO SUL
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

O momento mais importante de uma 
cooperativa, onde é exercido de forma 
plena o direito de decidir os rumos dela, 
é a Assembleia. Em 2021, a Assembleia 
Geral Ordinária ocorreu no dia 05 de abril, 
novamente de forma virtual em decorrência 
dos protocolos de segurança motivados pelo 
estado pandêmico vivido no momento. Além 
da prestação de contas, houve a eleição dos 
Conselhos de Administração e Fiscal para o 
exercício 2021 a 2024. 
Para sua realização, a Uniprime Pioneira 
organizou uma estrutura segura, com 
equipamentos e equipe profissional para 
transmitir ao vivo, via plataforma de reunião 
online, todo o evento. Os cooperados, que 
se inscreveram previamente, puderam 
acompanhar, participar e votar nos 
momentos solicitados.

Adequações no Estatuto Social da 
Cooperativa motivaram a realização de uma 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no 
dia 13 de setembro. Nela, foram utilizados 
os mesmos protocolos de segurança e 
transmissão usados na AGO.
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INTEGRAÇÃO DE COLABORADORES
Ao ser admitido como um colaborador Uniprime Pioneira, o profissional é recebido 
com uma acolhida que tem por objetivo aproximar, estreitar relações e facilitar o início 
da nova jornada. A Integração conta com uma apresentação sobre o cooperativismo, 
Sistema Uniprime, história da Uniprime Pioneira, princípios, valores e processos.

DISTRIBUIÇÃO DE MAIS DE R$ 
1,8 MILHÃO AOS COOPERADOS

FORMAÇÃO DE FUTUROS 
CONSELHEIROS

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 juros ao capital de 
seus 9.302 cooperados de 12 agências 
nos estados do Paraná, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Mais uma vez, o capital do cooperado foi 
valorizado ao máximo do que permite a 
legislação, ou seja, em 100% da Selic média.

A Uniprime Pioneira sabe do papel 
fundamental desempenhado pelos 
conselheiros e iniciou, em outubro de 
2021, a formação de uma nova turma de 
cooperados para assumirem futuramente 
essa função. A programação avança até 
maio de 2022 e foi construída junto com 
renomados professores da Universidade 
Federal do Paraná que abordam temas 
de comprovada utilidade no cotidiano de 
uma cooperativa. As aulas são híbridas 
e divididas em 11 módulos com carga 
horária variável e conteúdo alinhado com 
os propósitos do cooperativismo e as 
particularidades da Cooperativa.
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DIA DAS MÃES

DIA DOS NAMORADOS

DIA DOS PAIS

Com o intuito de promover a Cooperativa e 
seus produtos, além de gerar engajamento 
nas redes sociais com os cooperados, 
a Uniprime realizou diversas ações 
promocionais em datas comemorativas. 
Conheça:

Sorteio de 02 relógios e perfumes O Boticário 
para quem realizasse aplicações no período.

Sorteio de um vale jantar de R$ 200,00 para 
quem indicasse um cooperado. Cada agência 
fez o sorteio do voucher.

Sorteio de kit churrasco 
da Uniprime Pioneira, para 
os que indicaram novos 
cooperados. 
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POLUIÇÃO SONORA

FEIRÃO DA ENERGIA SOLAR 

Há três anos a Uniprime Pioneira reforça 
os perigos da poluição sonora por meio 
de campanha de conscientização. A ação 
é realizada próxima ao dia 28 de abril, Dia 
Internacional da Conscientização sobre o 
Ruído, e compreende divulgação física em 
espaços públicos e online, nas redes sociais 
da Cooperativa. 

O compromisso com a sustentabilidade 
aliada à tendência de mercado na geração 
de energia limpa, a Uniprime Pioneira 
promoveu o Feirão da Sustentabilidade 
entre os meses de setembro e outubro. Nele, 
empresas cooperadas que comercializam 
essa tecnologia visitaram as agências para 
esclarecer dúvidas, apresentar soluções e 
fazer parcerias com os cooperados. 
A Uniprime, por sua vez, divulgou sua linha 
de crédito diferenciada com opções de 
tempo e formas de financiamento: em 48 ou 
60 meses, com taxas fixas ou variáveis. 

CAMPANHAS DE CAPTAÇÃO 
E CONSÓRCIO

ENTREVISTA COM OS 
FUNDADORES DA UNIPRIME 
PARA REGISTRO HISTÓRICO 
E ENTREGA DE PRESENTE 
PERSONALIZADO

Lançada no dia 1º de novembro, a Campanha de 
Consórcios superou as expectativas da equipe 
comercial ainda nas primeiras semanas. Em 
pouco mais de um mês os colaboradores 
conquistaram a meta de vender R$ 10 milhões 
em consórcios. 
Outra ação comercial de grande impacto 
foi a Campanha de Captação que objetivou 
incentivar os cooperados a aplicarem seus 
recursos na Cooperativa, com todas as 
vantagens que a Uniprime oferece como renda 
fixa, atrativas taxas de juros e segurança. Por 
outro lado, esses recursos são emprestados a 
quem precisa de dinheiro para investimentos 
com taxas competitivas ao mercado.

A história da criação da Uniprime Pioneira, 
contada por todos os agentes que participaram 
do ato de fundação, foi gravada em vídeo 
para registro histórico. Os cooperados foram 
entrevistados em seus ambientes de trabalho 
e o material serviu de apoio para a reportagem 
especial que ilustrou a edição 38 da Revista 
Uniprime. Além disso, eles foram presenteados 
com uma caixa de vinho personalizada.
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CONVENÇÃO DOS COLABORADORES 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO

De forma híbrida, os colaboradores 
participaram da Convenção de Colaboradores 
2021. Assim, no dia 25 de setembro, todas as 
equipes das 11 agências e superintendência 
estavam conectadas para discutir temas 
como inovação, criatividade e futuro da 
cooperativa.

Em clima de gratidão foram homenageados 
os colaboradores com cinco anos de 
Uniprime Pioneira: Renata Correia 
(agência Assis Chateaubriand), Renan Ziani 
(superintendência), Rodrigo Donadel (agência 
Mundo Novo) e Alex Faedo (agência Goioerê). 
E de forma especial, uma homenagem foi 
prestada à Miriam Scherer, colaboradora da 
agência de Toledo e superintendência, pelos 

O Sescoop-PR é o principal parceiro 
da Uniprime Pioneira no seu propósito 
de ofertar conhecimento, formação e 
transformação do seu quadro social, 
colaboradores e conselheiros. Por meio 
de suas atividades educacionais voltadas 
à consolidação do Sistema Cooperativista, 
colabora com a qualificação profissional 
e pessoal, aprimoramento da gestão e 
aperfeiçoamento das ações e condutas que 
impactam diretamente no desenvolvimento 
da Cooperativa.

10 anos de história com a Uniprime Pioneira.

A programação da Convenção contou ainda 
com a participação especial do palestrante 
Jardel Beck, master em programação 
neurolinguística e especialista em marketing 
com ênfase em vendas. Ele, que estava em 
Florianópolis, fez a palestra de forma online 
e trabalhou com os colaboradores assuntos 
como inovação, mudanças e motivação, 
tudo isso de forma inusitada: utilizado como 
recursos a mágica e o humor.

Para encerrar o evento, colaboradores e 
diretores cantaram parabéns à Uniprime e 
realizaram um brinde em comemoração aos 
25 anos de história da cooperativa.

Desta forma, a Uniprime Pioneira valoriza 
essa parceria de longa data que contribui 
diretamente para a construção de 
uma sociedade mais justa, igualitária e 
democrática.
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COMEMORATIVA AOS 25 ANOS 
DA UNIPRIME
Campanha de Prêmios Juntos nessa História 
em celebração pelos 25 anos da Uniprime 
Pioneira. 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. 
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RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
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A Uniprime Pioneira esteve envolvida 
em diversas ações que celebraram o 
Dia de Cooperar 2021. As mobilizações 
realizadas nas cidades sedes das agências 
da cooperativa resultaram em toneladas 
de lixos eletrônicos, roupas, alimentos e 
recursos arrecadados, todos destinados à 
entidades beneficentes que replicam essa 
ação em prol de pessoas carentes. 
Para o presidente da Uniprime Pioneira, 
Dr. Orley Campagnolo, essa é a essência 
do cooperativismo: ajudar as pessoas. “O 
cooperativismo não nasce apenas para 
resolver o problema de um grupo de pessoas, 
mas também para ajudar a comunidade onde 
ela está inserida e esta é a verdadeira razão 
de ser um sistema tão importante para a 
sociedade”, destaca. 
Conheça como o Dia C foi comemorado pela 
Uniprime Pioneira.

O compromisso com a comunidade onde a cooperativa está inserida se manifesta em 
diversas ações promovidas em comemoração ao Dia de Cooperar

DIA DE COOPERAR

ASSIS CHATEAUBRIAND
ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS 
CARENTES

PALOTINA
RECURSOS PARA HOSPITAL

TOLEDO
LIXO ELETRÔNICO NO DESTINO 
CERTO

MARECHAL CÂNDIDO RONDON
DONATIVOS PARA ENTIDADES 
ASSISTENCIAISMais de 1,5 tonelada de alimentos foram 

destinados às famílias carentes da cidade 
por meio da Secretaria de Assistência Social 
do município. A dinâmica da ação consistiu 
na arrecadação de 380 quilos de alimentos 
doados pela comunidade, mais 380 quilos 
doados pelas cooperativas Unimed Costa 
Oeste e Uniprime Pioneira. A prefeitura 
assumiu o compromisso de dobrar a 
quantidade arrecadada e destiná-la ao 
Centro de Referência em Assistência Social 
(Cras), totalizando assim, 1.520 quilos de 
alimentos. 

As cooperativas de Palotina se mobilizaram 
em prol do Hospital Municipal Prefeito 
Quinto Abrão Delazeri. Foram arrecadados o 
montante de R$ 42.165,50 por meio da venda 
de pizzas que foram revertidos na compra de 
quatro monitores cardíacos multiparâmetros 
e na manutenção de 18 aparelhos hospitalares 
utilizados no tratamento de pacientes com 
Covid-19.

Com o objetivo de destinar o lixo eletrônico 
de forma correta, as cooperativas mobilizadas 
em Toledo promoveram a arrecadação desse 
material em diversos pontos da cidade. Foram 
quase  três toneladas de materiais arrecadados 
e doados aos membros da Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis de Toledo 
que fizeram a separação dos componentes 
para destiná-los às empresas recicladoras.
Também, como parte do Dia C, um material 
educativo foi entregue a todas as crianças 
da rede municipal de ensino contendo uma 

Em Marechal a ação constou na arrecadação 
de itens de alimentação, higiene e limpeza 
em diversos pontos da cidade. Os donativos 
arrecadados foram repassados para as 14 
entidades assistenciais envolvidas no projeto. 
Ao todo, foram entregues 278 cestas básicas, 
223 kits de materiais de higiene e limpeza, 
1.500 litros de leite longa vida, 150 pacotes de 
fraldas geriátricas e infantis, 6.665 peças de 
roupas e calçados adulto e infantil.

atividade lúdica de incentivo ao cuidado 
com o meio ambiente.
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MEDIANEIRA

SANTA HELENA

Ação em prol do Hospital e Maternidade Santa 
Casa de Ubiratã, mobilizando a comunidade 
a doar alimentos não perecíveis, produtos 
de limpeza, copos descartáveis, máscaras 
cirúrgicas, luvas de procedimentos, roupas 
de cama e valores financeiros. Foram 
utilizados pontos do comércio local e das 
cooperativas envolvidas na ação para o 
recebimento das doações. A ação contou 
com o apoio da Associação Comercial.

Em Toledo, a instituição beneficiada foi o 
CMEI Professora Otília Stédile, onde foram 
contempladas cerca de 70 crianças e realizada 
a doação de uma cama elástica e uma piscina 
de bolinhas à entidade.

Já em Assis Chateaubriand a Escola Municipal 
Heitor de Alencar foi beneficiada com a 
campanha. Ao todo, 108 crianças receberam 
presentes, que foram entregues pelo Papai Noel.

As cooperativas da cidade se uniram e 
mobilizaram a comunidade para arrecadar 
alimentos para serem distribuídos a todas as 
entidades beneficentes de Medianeira e para 
famílias carentes. Foram arrecadados 25 
toneladas de alimentos. Também foi feito um 
vídeo em agradecimento aos profissionais da 
área de saúde que trabalharam na linha de 
frente do Covid-19, com uma mensagem dos 
diretores das cooperativas. 

Para celebrar o Dia C em Santa Helena em 
2021, a família da rede Risoterapia realizou 
uma super ação com apoio das cooperativas: 
Sicredi, Cresol, Sicoob, Lar e Uniprime, 
onde foram doados 120 pijamas, mochilas 
e pares de meias para o CCICA - Centro 
de Convivência Integrado da Criança e do 
Adolescente de Santa Helena.

UBIRATÃ
RECURSOS PARA HOSPITAL

TOLEDO

ASSIS CHATEAUBRIAND

NATAL SOLIDÁRIO
A solidariedade dos cooperados se fez presente em mais uma ação da Cooperativa 

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 há mais de 10 anos. O Natal Solidário acontece por que os 
cooperados da Uniprime Pioneira são solidários.
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GUAÍRA

PALOTINA

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Crianças do CMEI Rotary e CMEI Mundo 
Encantado, localizados em Goioerê, 
ganharam presentes de Natal do Papai Noel. 
Ao todo, foram 105 crianças presenteadas.

Em Medianeira, crianças da Escola Municipal 
João Paulo II tiveram um Natal mais feliz. 
Com a colaboração dos cooperados e dos 
colaboradores da agência foi arrecadado 
dinheiro e criado um fundo, sendo este 
destinado à aquisição de materiais didáticos 
que foram doados às crianças.

Na cidade de Guaíra a Associação de 
Proteção à Infância e Adolescência da Vila 
Margarida - Projeto Girassol – foi mais uma 
vez a entidade escolhida pela Uniprime para 
receber alimentos não perecíveis.

Alunos das turmas do Infantil 4 e 5, da 
Educação Infantil da Escola Leonardo da Vinci 
– EMEIEF, localizada em Palotina, receberam 
presentes especiais de Natal em uma tarde 
diferente, com a presença do Papai Noel.  

O Lar do Idosos Rosas Unidas, que atende 
cerca de 30 idosos em tempo integral, foi 
escolhido para participar da Campanha 
Natal Solidário. Foram doados kits de higiene 
pessoal, protetor solar, alimentos, leite e 
produtos de limpeza.

GOIOERÊ MEDIANEIRA
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SANTA HELENA

MUNDO NOVO/MS

Em Ubiratã, o Papai Noel chegou em cima de 
um ônibus até a APAE da cidade para entregar 
os presentes aos alunos da instituição. Mais de 
143 alunos foram beneficiados com essa ação. 

Em Santa Helena, cerca de 200 crianças 
e adolescentes que frequentam o Centro 
de Convivência Integral da Criança e do 
Adolescente (CCICA) foram apadrinhados pela 
Uniprime. Cada criança fez o seu pedido para o 
Papai Noel e em parceria com os cooperados 
atendemos ao pedido de cada cartinha. 

Já em Mundo Novo, foram arrecadadas 
cestas básicas doadas à Pastoral da Acolhida 
da Igreja Nossa Senhora das Graças que 
repassou a família carentes da cidade.

UBIRATÃ

Em Florianópolis, Santa Catarina, crianças 
foram presenteadas por meio da ação: 
“Encante uma Criança neste Natal”.

FLORIANÓPOLIS/SC
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Concurso Cultural de Redação e Ilustração da Uniprime Pioneira reforça a sustentabilidade 
em escolas públicas

SUSTENTABILIDADE PANDEMIA

TOLEDO CONTRA O COVID

DOAÇÃO HOESP

A Uniprime Pioneira foi uma das empresas 
parceiras da Campanha Toledo Contra Covid, 
promovida pela Associação Comercial e 
Empresarial de Toledo (ACIT), Associação 
Médica de Toledo e Unipar. 
A ação foi realizada de março a junho, 
somando esforços ao trabalho do município 
de Toledo e como tentativa para conter a 
superlotação no Sistema de Saúde. O objetivo 
da iniciativa foi de tratar os primeiros 
sintomas para que o vírus não avançasse no 
paciente, evitando assim complicações da 
doença e a necessidade de internamento na 
rede hospitalar.
Além dos atendimentos, foi disponibilizada 

A Uniprime promoveu um concurso cultural 
para explorar todo o conhecimento, o 
qual as crianças do 1º ao 3º ano foram 
incentivadas a elaborarem uma ilustração 
e as do 4º ao 5º ano a fazerem uma 
redação com o tema: “Sustentabilidade 
- o que eu posso fazer na minha escola, 
na minha casa, na minha comunidade 
para um mundo mais sustentável?”. Os 
primeiros lugares de cada categoria 
(uma por ano escolar) ganharam uma 
bicicleta, os segundos lugares um skate e 
os terceiros uma bola esportiva. O projeto 
contou com a participação da equipe da 
Sanepar, Regional Toledo, por meio do 
gestor educacional socioambiental Arthur 

Doação de equipamentos eletrônicos para 
o Hospital Bom Jesus / HOESP Associação 
Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná em 
Toledo.

Doação no valor de R$ 5.000 para o Hospital 
e Maternidade Nossa Senhora da Luz de 
Medianeira - PR

medicação para o tratamento precoce 
da doença – conforme necessidade – e 
realizados testes rápidos de antígeno.
A Uniprime apoiou o movimento e, na 
oportunidade, fez a doação de R$ 50 mil, 
bem como auxiliou na produção de folders 
de orientação à população.
Outra iniciativa da cooperativa foi a 
abertura de uma conta em nome da 
campanha para doação de dinheiro de 
empresas, instituições e pessoas físicas, 
valor este que foi utilizado para aquisição 
de kit´s de medicamentos e equipamentos 
de segurança e higiene para a equipe de 
trabalho.

DOAÇÃO HOSPITAL MEDIANEIRA

Camilo Filho e da professora e técnica 
de meio ambiente Roseli Fernandes, que 
proferiu uma palestra interativa abordando 
temas como desperdício da água, 
descarte correto de lixo e preservação 
dos recursos naturais. Em parceria com 
a coordenação do curso de Letras da 
Faculdade Assis Gurgacz, por meio da 
professora Janice Salvador, foi criada uma 
comissão avaliadora interna composta por 
professores da universidade para análise 
das redações e ilustrações elaborados 
pelos alunos do ensino fundamental das 
escolas municipais Alberto Santos Dumont 
e Vereador José Pedro Brum (Caic), em 
Toledo.

UNIPRIME REFORÇA A 
SUSTENTABILIDADE EM 

ESCOLAS PÚBLICAS

uma parceria: 
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AVANÇOS EM PERÍODO DE 
PANDEMIA

Dois meses após sua inauguração em 
Florianópolis, a agência se mobilizou e 
realizou a entrega, no dia 15 de setembro, 
de 100 cestas básicas a duas entidades da 
capital catarinense: Somar Floripa e Cantinho 
dos Idosos. Os donativos foram adquiridos 
com parte dos recursos destinados para a 
inauguração da agência, que por motivos da 
pandemia, precisou ocorrer em um modelo 
compacto. O gerente da agência, Guimerson 
Pimentel, entregou pessoalmente as cestas, 
que visam auxiliar entidades que acolhem 
famílias afetadas pela crise oriunda da 
pandemia, ressaltando a importância da ação.

No ano em que comemora o Jubileu de Prata 
a Uniprime Pioneira inaugurou seu “Espaço 
Uniprime”, construído na Associação Médica 
de Toledo (AMT). A solenidade de entrega do 
ambiente aos associados foi realizada no dia 25 
de setembro, coincidentemente no mesmo dia 
em que a cooperativa de crédito iniciava suas 
atividades na cidade de Toledo há 25 anos.

A vacinação no Brasil contra a Covid-19 
está acima da média global de imunização, 
estando em 4º lugar no ranking mundial de 
adesão à vacina, conforme dados publicados 
no site do Governo Federal. Essa informação 
mostra que a adesão da população brasileira 
à vacinação indica um caminho positivo para 
o controle da Covid-19, obtendo resultados 
importantes na queda de mortes e internações. 
Consequentemente, o impacto também 
será favorável sobre o emprego, comércio e 
serviços.
Com o avanço na vacinação, nossos 
colaboradores encerraram as atividades em 

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
EM FLORIANÓPOLIS

INAUGURAÇÃO ESPAÇO 
UNIPRIME AMT

home office retornando todos ao trabalho 
presencial, prezando sempre pelos cuidados 
básicos, utilizando máscara e álcool em gel. 
Nossas agências também voltaram a atender 
no horário convencional, permanecendo 
com os cuidados necessários para barrar 
a disseminação do vírus. Continuamos 
atualizando constantemente os serviços 
digitais do sistema, a fim de proporcionar 
aos cooperados um amplo atendimento de 
forma online.
Seguimos positivos, com a esperança que 
o ano de 2022 seja melhor, continuando 
com os cuidados básicos na prevenção do 
coronavírus, zelando sempre pelo mais 
importante: a saúde e o bem-estar da 
sociedade.

Ambiente para relaxar, conversar e viver momentos agradáveis com a família

O espaço foi construído ao ar livre, sombreado 
de árvores, com mesas, cadeiras, sofás e 
guarda-sóis personalizados, propícios para 
os associados relaxarem, conversarem e 
desfrutarem de momentos agradáveis com 
seus familiares. Além do lazer, ele pode ser 
utilizado também para o desenvolvimento de 
treinamentos e ações da cooperativa.
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VISITAS E PARTICIPAÇÕES EM 
EVENTOS

VISITA SICOOB

VISITA CONSÓRCIO UNICOOB

VISITA UNIPRIME CENTRAL (LONDRINA)

INAUGURAÇÃO ESPAÇO UNIPRIME E 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE TOLEDO  (SEDE AMT)
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VISITA SANCOR SEGUROS (SUPERINTENDÊNCIA)

VISITA À ACIT

VISITA COOPERADO MARIA MACIA - ALTEROSA

PARTICIPAÇÃO INAUGURAÇÃO SOMAR (FLORIANÓPOLIS)

DIA DO HOTELEIRO ABIH SC (FLORIANÓPOLIS)
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TREINAMENTOS COMERCIAIS REALIZADOS

POSSE DE CONSELHEIROS

INOVAPRIME E COMITÊ DE INOVAÇÃO

OUTRAS AÇÕES
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JOGOS ENTRE COOPERATIVAS E PARCEIROS COMERCIAIS

DATAS COMEMORATIVAS E OUTRAS AÇÕES

REUNIÕES DO CONSELHO, DIRETORIA E GERENTES
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3,7 MIL CURTIDAS NO FACEBOOK
@UNIPRIMEPIONEIRA

UNIPRIMEPIONEIRA.COM.BR

2,9 MIL SEGUIDORES NO INSTAGRAM
@UNIPRIMEPIONEIRA

2,6 MIL SEGUIDORES NO LINKEDIN
@UNIPRIMEPIONEIRA

REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO

WWW

UNIPRIME 
DIGITAL

Primando pela divulgação do cooperativismo 
e inovação, a Uniprime Pioneira lançou no 
começo do segundo semestre de 2021 a 
primeira temporada do podcast Conversa 
Prime. Disponível no spotify, a cada mês 
foram realizadas entrevistas com diferentes 
nomes da Uniprime. O foco da primeira 
temporada, que encerra em fevereiro 
de 2022, com oito episódios ao todo, 
foram a disseminação do cooperativismo, 
serviços e produtos da Uniprime Pioneira.  
 
Já passaram pelo Conversa Prime 
nomes como: Lúcio Scheuer, Guimerson 
Pimentel, Armando César Arruda, Renan 
Ziani, Dr. Orley Campagnolo, Eliana 

TEMPORADA 1

OUÇA NAS PLATAFORMAS DE STREAMING

Está chegando a Up!
A assistente virtual da 

Uniprime Pioneira

Disponível no número
45 3252-5030

ACESSE NOSSOS 
LINKS PELO QR CODE
(ESCANEIE USANDO 
SUA CÂMERA DO 
CELULAR)

Olá, sou a Up!

Claro,
Você já é nosso Cooperado?

Oi Up!

Quero tirar uma dúvida!

A assistente virtual da Uniprime!
como posso te ajudar hoje?

Andreguetti da Costa, Paulo Zairo, Féliz 
Fornari e Dr. Valdomiro Vendramini.  
 
Para 2022 o podcast ganhará novas 
perspectivas, serão dois episódios mensais 
a partir de abril. Lançados a cada 15 dias, 
a segunda temporada focará na história 
das agências e suas peculiaridades, 
entrevistas com cooperados, além de 
continuar sendo um canal de divulgação das 
ações, produtos e serviços da cooperativa.  
 
Para ouvir as entrevistas exclusivas, basta 
escanear o QR Code ou buscar por “Conversa 
Prime” no Spotify.

Conversa Prime
acesse nosso podcast
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REVISTA
UNIPRIME

EDIÇÃO 38 
ESPECIAL 25 ANOS

MATÉRIA:
A CONTRIBUIÇÃO DA 
UNIPRIME PIONEIRA 
PARA A SOCIEDADE

A edição comemorativa aos 25 anos da 
Uniprime Pioneira teve capa especial e 
conteúdo rico em história, superação e 
emoção. Além da perspectiva dos fundadores 
a respeito da criação da cooperativa, a 
edição traz a história de cada agência, a 
linha do tempo, a contribuição da Uniprime 
para a sociedade e muito mais assuntos que 
merecem ser rememorados.

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 certificação LEED. 
“Demonstramos para a sociedade que somos 
uma empresa responsável, preocupada em 
deixar um legado para as futuras gerações, 
abraçando a modernidade”, complementa 
Dr. Orley.

2 0 1 8

2 0 1 8

EDIÇÃO COMEMORATIVA
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DEMONSTRATIVOS 
FINANCEIROS

ATIVOS 31/12/2020 31/12/2021 VARIAÇÃO
CIRCULANTE 205.399.507,38 209.787.509,17 4.388.001,79
Disponibilidades 615.981,57 1.045.570,46 429.588,89
Títulos e valores mobiliários 30.059,99 31.483,51 1.423,52
Relações Interfinanceiras 107.410.600,88 78.654.970,16 (28.755.630,72)
Relações Interdependências 2.086.059,00 4.578.052,00 2.491.993,00
Operações de crédito 90.375.926,63 121.859.228,85 31.483.302,22

Operações de crédito (?) 94.098.404,61 126.757.269,38 32.658.864,77
(-) Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

(3.722.477,98) (4.898.040,53) (1.175.562,55)

Outros créditos 631.805,35 1.412.502,77 780.697,42
Rendas a receber 505.508,37 743.847,85 238.339,48
Diversos 126.296,98 668.654,92 542.357,94

Outros valores e bens 4.249.073,96 2.205.701,42 (2.043.372,54)
Ativos não financeiros mantidos 
para venda

4.160.163,69 2.171.423,44 (1.988.740,25)

Despesas antecipadas 88.910,27 34.277,98 (54.632,29)
NÃO CIRCULANTE 208.221.075,29 245.690.876,69 37.469.801,40
Realizável a Longo Prazo 191.556.153,93 225.893.157,53 34.337.003,60
Relações Interfinanceiras 16.010.932,09 29.038.604,02 13.027.671,93
Operações de crédito 175.540.008,51 193.998.315,93 18.458.307,42

Operações de crédito (setor privado) 182.641.763,04 201.446.740,17 18.804.977,13
(-) Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

(7.101.754,53) (7.448.424,24) (346.669,71)

Outros valores e bens 5.213,33 2.856.237,58 2.851.024,25
Ativos não financeiros mantidos 
para venda

- 2.852.793,78 2.852.793,78

Despesas antecipadas 5.213,33 3.443,80 (1.769,53)
Investimentos 2.598.715,90 2.598.715,90
Imobilizado 14.066.205,46 17.199.003,26 3.132.797,80

Imobilizações de uso 16.287.723,07 20.266.715,34 3.978.992,27
( - ) Depreciação acumulada (2.221.517,61) (3.067.712,08) (846.194,47)

TOTAL DO ATIVO 413.620.582,67 455.478.385,86 41.857.803,19
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PASSIVO 31/12/2020 31/12/2021 VARIAÇÃO
CIRCULANTE 353.202.571,19 387.175.198,93 33.972.627,74
Depósitos e recursos de letras 
imobiliárias e similares

338.403.001,67 369.275.307,70 30.872.306,03

Depósitos 338.403.001,67 357.602.342,01 19.199.340,34
Recursos de letras imobiliárias, de 
crédito e similares

- 11.672.965,69 11.672.965,69

Relações Interdependências 1.492,00 2.218,00 726,00
Outras obrigações 14.798.077,52 17.897.673,23 3.099.595,71

Cobrança e arrecadação de 
tributos e assemelhados

16,87 124.717,73 124.700,86

Sociais e estatutárias 9.693.534,07 11.875.690,34 2.182.156,27
Fiscais e previdenciárias 457.709,49 721.288,42 263.578,93

Cheques administrativos 489.066,48 745.753,09 256.686,61
Diversas 4.157.750,61 4.430.223,65 272.473,04

NÃO CIRCULANTE 146.412,74 597.294,89 450.882,15
Depósitos e recursos de letras 
imobiliárias e similares

146.412,74 597.294,89 450.882,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 60.271.598,74 67.705.892,04 7.434.293,30
Capital social 40.426.808,37 45.611.839,46 5.185.031,09
Reserva de lucros 14.526.332,06 17.197.292,24 2.670.960,18
Sobras ou perdas acumuladas 5.318.458,31 4.896.760,34 (421.697,97)
TOTAL DO PASSIVO 413.620.582,67 455.478.385,86 41.857.803,19

DESCRIÇÃO DAS CONTAS 2020 2021 2º SEMESTRE 
2021

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA

40.307.869,21 50.053.678,85 30.033.968,27

Operações de crédito 37.484.068,06 45.421.307,97 26.856.431,90
Resultado de operações com títulos e 
valores mobiliários 2.823.801,15 4.632.370,88 3.177.536,37

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA (13.506.773,01) (18.650.431,06) (12.362.495,38)

Operações de captação no mercado (7.010.675,25) (13.664.033,51) (9.813.470,42)
Provisão para crédito de liquidação 
duvidosa (6.496.097,76) (4.986.397,55) (2.549.024,96)

RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA 26.801.096,20 31.403.247,79 17.671.472,89

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS 
OPERACIONAIS (17.837.394,46) (22.112.775,92) (12.948.186,61)

Receitas de prestação de serviços 5.238.770,20 6.480.840,71 3.266.603,43
Despesas de pessoal (11.559.400,74) (14.035.261,07) (7.456.381,88)
Despesas tributárias (242.309,70) (230.211,61) (135.640,69)
Outras despesas administrativas (8.192.344,19) (10.183.237,46) (5.694.129,03)
Outras receitas operacionais 267.804,92 525.682,65 142.423,88
Outras despesas operacionais (3.349.914,95) (4.670.589,14) (3.071.062,32)
Resultado operacional 8.963.701,74 9.290.471,87 4.723.286,28
Resultado não operacional 12.164,70 (387.252,38) (376.058,79)
Resultado antes dos tributos e 
participações 8.975.866,44 8.903.219,49 4.347.227,49

Tributos e participações sobre o lucro (32.336,54) (18,88) -
Imposto de renda e contribuição social (32.336,54) (18,88) -
RESULTADO LÍQUIDO 8.943.529,90 8.903.200,61 4.347.227,49

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS (Em Reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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EVOLUÇÃO DAS 
CARTEIRAS

COOPERADOS 

DEPÓSITO A PRAZO

OPERAÇÕES DE CRÉDITODEPÓSITO À VISTA
276.740.168

2020

135.683.048

2017

170.155.985

2018

215.285.273

2019

328.204.010

2021

+18,60%
EVOLUÇÃO

2020 62.482.680

2017 22.641.351

2018 30.956.456

2019 40.707.977

2021 54.598.485
-12,62%

EVOLUÇÃO
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2017 27.807.432

2018 32.586.112

2019 36.854.352

2020 40.426.808

2021 45.611.839

EVOLUÇÃO
+12,83%

2017 42.576.869

2018 48.666.246

2019 60.071.044

2020 60.271.599

2021 67.705.892
EVOLUÇÃO 
+12,33%

CAPITAL SOCIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PLA)

ATIVOS TOTAIS

RESULTADOS

RECURSOS TOTAIS

2017 225.940.923

2018 274.838.608

2019 318.347.617

2020 398.821.013

2021 437.578.495

EVOLUÇÃO 
+9,72%
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+3,55%
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EVOLUÇÃO 
+10,12%
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Com o tema “Ampliando Horizontes”, o 
planejamento estratégico definiu a visão de 
futuro, objetivos e estratégias para o período 
de 2022 a 2026.
Participaram desse encontro o presidente 
da cooperativa, os conselheiros de 
administração, o comitê de governança 
- formado pelo diretor superintendente, 
diretor administrativo, diretor comercial e 
gerente administrativo -, o supervisor de 
produtos e serviços, os responsáveis por 
áreas da Superintendência e os gerentes das 
agências.

A dinâmica foi conduzida pelo professor 
Doutor Eduardo Damião da Silva, que 
inicialmente validou a missão, visão, valores, 
estratégia e diretrizes estratégicas da 
Uniprime Pioneira. Em seguida, e nesta 
ordem, os participantes construíram a 
nova visão de futuro e definiram a proposta 
de valor, os pilares, posicionamento 
estratégico, objetivos e mapas estratégicos 

e por fim, validaram o plano e o método de 
desdobramento. 
Com base nesta metodologia, foi 
desenvolvido um plano de acompanhamento 
mensal, contendo plano de ação e projetos 
estratégicos que possam garantir a 
consecução das metas traçadas.
Foram dedicadas 175 horas para a realização 
do Planejamento Estratégico 2022.
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PILARES

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS VALORES

HONESTIDADE E 
TRANSPARÊNCIA

 

SUSTENTABILIDADE

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO

CULTURA COOPERATIVISTA

EXCELÊNCIA 
ADMINISTRATIVA

BOM RELACIONAMENTO 
ORGANIZACIONAL

PROCESSOS 
ÁGEIS E 

EFICIENTES

INOVAÇÃO 
(PRODUTOS E 
PROCESSOS)

FORTALECER 
A MARCA

VSUSTENTABILIDADE

AMPLIAÇÃO 
DO CAPITAL 

INTELECTUAL
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AGÊNCIAS

AG. 4101
45 3252 5030
RUA SOUZA NAVES, 279, CENTRO,
TOLEDO - PARANÁ

AG. 4102
44 3528 0650
RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 
400, CENTRO,
ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANÁ

AG. 4103
44 3521 0200
AV. TIRADENTES, 292, JARDIM 
LINDÓIA,
GOIOERÊ - PARANÁ

AG. 4104
44 3642 9050
AV. CORONEL OTÁVIO TOSTA, 55, 
CENTRO,
GUAÍRA - PARANÁ

AG. 4105
45 3284 0450
R. DOM JOÃO VI, 1140, CENTRO,
MAL. CÂNDIDO RONDON - PARANÁ

AG. 4106
45 3240 3250
AV. JOSÉ CALEGARI, 1497, CENTRO,
MEDIANEIRA - PARANÁ

AG. 4107
44 3649 7000
RUA MONTEIRO LOBATO, 928, CENTRO,
PALOTINA - PARANÁ

AG. 4108
44 3543 8050
RUA HERCULINO OTAVIANO, 1125, 
SALA B, CENTRO,
UBIRATÃ - PARANÁ

AG. 4109
45 3268 8900
AV. BRASIL, 1841, CENTRO,
SANTA HELENA - PARANÁ

AG. 4110
67 3474 5750
AV. CASTELO BRANCO, 306, CENTRO, 
MUNDO NOVO - MATO GROSSO DO SUL

AG. 4111
48 3213 5900 
RUA PADRE ROMA, 482, 
LOJA 01, CENTRO,
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

AG. 4112
54 3201 6050 
RUA SINIMBU, 1237, SALA 01,  
COMERCIAL ESSENZIALE – CENTRO,
CAXIAS DO SUL – RIO GRANDE DO SUL
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É DIFERENTE
É COOPERATIVA

É PARA
VOCÊ

O L H A R  PA R A  O  F U T U RO,  
I N V E ST I R ,  C R E S C E R ,  
CO O P E R A R  J U N TO S
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Conversa Prime
acesse nosso podcast

uniprimepioneirasiga nossas redes

DIFERENTE
COOPERATIVA

45 3252-5030
converse com a Up

*Certificação Internacional de Sustentabilidade conquistada em 2018, Leed Platinum.


