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Verifique as vantagens e os 
benefícios que a Uniprime Oeste 
do Paraná preparou para você 
em comemoração aos 16 anos.

3 Em maio,três 
linhas especiais
de crédito

Confira as estratégias, para 
os próximos três anos, que serão 
adotadas visando manter o cres-
cimento da Cooperativa em tor-
no de 30% ao ano.

4 Planejamento
molda a Uniprime
do futuro

2 De passagens
aéreas até
combustível
O novo programa de bene-

fícios traz ao Cooperado diversas 
opções de prêmios que vão de 
passagens aéreas, hospedagens 
até eletrodomésticos.

A Uniprime Oeste do Paraná chega, este mês, aos 16 anos e repassa aos seus Cooperados vantagens e be-
nefícios ainda maiores. Durante todo o mês de maio, como você vê nesta edição, a Cooperativa disponibilizará três 
novas modalidades de Crédito Especial. 

As comemorações terão seu ponto alto nos encontros festivos em Cascavel, dia 15, às 19h30, na Associa-
ção Médica, e em Foz do Iguaçu, no dia seguinte, 16 de maio, no Viale Cataratas Hotel, às 19h30. Os encontros 
terão como abertura a palestra “Educação Financeira, Previdência e Investimento”, ministrada por Myrian Lund, 
coordenadora de cursos de Master Business Administration da Fundação Getulio Vargas, com mais de 20 anos de 
atuação em cargos executivos de importantes instituições financeiras. Lund apresentará aos Cooperados formas e 
alternativas diferentes de lidar com o dinheiro no cenário econômico atual e como planejar investimentos.

A Diretoria da Uniprime Oeste do Paraná ressalta que o acesso à palestra é exclusivo para os Cooperados, os 
quais receberão um convite atentando-os sobre a necessidade da retirada de seu ingresso nas Agências Uniprime. 

Outro ponto de destaque da programação de aniversário é o lançamento do Unipremium – Programa Uni-
prime de Vantagens. A nova formatação atende a reivindicação do quadro associado e substitui, com inúmeras 
vantagens, o antigo Programa Fideliza. Agora em parceria com a Multiplus, o Programa oferece a possibilidade de 
resgate de pontos trocados para milhas Multiplus. Confira mais sobre este Programa nas páginas internas.

Após as palestras, a Uniprime Oeste do Paraná oferecerá um coquetel para os presentes. 

Lançamento do Unipremium, palestra e coquetel 
marcam os 16 anos de história da Uniprime

Cooperativa de Crédito Oeste do Paraná
News

Dia 15 de maio – Cascavel/PR
19h30 – Associação Médica de Cascavel
Rua Jequetibá, 559 – Recanto Tropical

Retire seu ingresso nas Agências Uniprime até o dia 13 de maio. Vagas limitadas.

Dia 16 de maio – Foz do Iguaçu/PR
19h30 – Viale Cataratas Hotel
Avenida das Cataratas, 2420 – Vila Yolanda

Anote em sua agenda:



Uniprime News – Informativo Uniprime Oeste  
do Paraná:
AGÊNCIA SEDE: Cascavel/PR – Rua Mato Grosso, 2274 – 
Centro – CEP: 85.812-020 – (45) 3225-1920
AGÊNCIA GREEN: Cascavel/PR – Rua Maranhão, 790 –    
Edifício Green – sala 05 – CEP: 85.801-050 – (45) 3225-1921
AGÊNCIA FOZ: Foz do Iguaçu/PR – Rua Mal. Floriano Pei-
xoto, 1135 – sala 01 – CEP: 85.851-020 – (45) 3523-5130
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Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –
Uniprime Oeste do Paraná

EDITORIAL
 A Uniprime Oeste do Paraná comemora seu 

16º aniversário, com solidez e dinamismo. Construída 
ao longo desses 16 anos, a Uniprime é a prova da 
capacidade de participação, realização e cooperação 
da área da saúde da região Oeste do Paraná. O pla-
nejamento estratégico da gestão tem como foco a 
contínua busca da melhoria dos processos e a imple-
mentação de novos serviços e produtos para atender 
ainda melhor os Cooperados. Este ano, no mês do 
aniversário da Uniprime, escolhemos presentear o 
Cooperado de três formas diferentes. Primeiro com 
conhecimento e capacitação. Com este objetivo, con-
vidamos a Doutora Myrian Lund, professora da FGV, 
para abrir o ciclo de palestras do Projeto de Educação 
Financeira Continuada do Cooperado, que irá abran-
ger diversas áreas de nossa vida financeira, como in-
vestimentos, previdência, tributação, legislação, etc. 
Segundo, com a reformulação do nosso programa de 
fidelidade. Para isto, estamos lançando o Unipremium. 
Este novo programa vai premiar os Cooperados que 
concentram a movimentação financeira na Coopera-
tiva. Os prêmios serão milhas que podem ser troca-
das em vários programas de fidelidade, para viagens 
ou compras. A obtenção destas milhas vai depender 
exclusivamente de cada Cooperado, sem sorteios, in-
dependente da movimentação de outros Cooperados 
e dará chance a todos de serem contemplados. Venha 
conhecer este novo modelo. E, terceiro, mas não me-
nos importante, o Crédito Promocional de Aniversário 
para que você possa personalizar sua comemoração. 
Participe e comemore o aniversário de sua Uniprime.  
Boa leitura!

O Programa Uniprime de Vantagens conta com uma identidade visual específica. 
A marca faz referência ao “mundo de vantagens” que o Cooperado terá a sua disposi-
ção por meio deste novo programa de pontuação. Mais benefícios, mais prêmios, vanta-
gens para todos – são esses os conceitos incorporados à marca Unipremium.

Para conhecer o Regulamento Completo, acesse o site www.uniprimeoestepr.com.br ou procure a sua  
Agência Uniprime.

O Unipremium

Conheça melhor as características do Unipremium – Programa Uniprime 

de Vantagens:

Se você é um Cooperado Pessoa Física, sua adesão no Programa é automática. 
Cooperados Pessoas Jurídicas não participam. 

Duração anual. Apuração de pontos realizada mensalmente, até 31 de dezembro  
de 2013. Resgate dos pontos do exercício de 2013 até 31 de março de 2014.

Você pode verificar sua pontuação através dos extratos emitidos nos terminais de 
autoatendimento da Uniprime Oeste do Paraná.

Os pontos acumulados no Unipremium só podem ser resgatados para o Programa 
de Milhagens Multiplus em múltiplos de 50 (cinquenta).

Cada ponto Unipremium equivale a 10 pontos Multiplus.

As milhas Multiplus podem ser utilizadas em mais de 12.500 estabelecimentos.



Unipremium: aqui sua fidelidade também rende milhas

3

O Unipremium – Programa Uniprime de Vantagens é o novo programa 
de benefícios de nossa Cooperativa, que substitui o antigo Fideliza e inicia 
uma nova proposta de bonificação para o Cooperado. Enquanto o Fideliza 
contemplava os cinco Cooperados que mais pontuavam a cada trimestre e 
o que mais acumulasse pontos durante o ano, com o Unipremium todos os 
Cooperados Pessoa Física serão premiados por milhas na mesma proporção 
que ele movimentar sua conta na Uniprime.

Confira a tabela completa de serviços e produtos e suas devidas pontuações em: www.uniprimeoestepr.com.br

PRODUTO/SERVIÇO CARACTERÍSTICAS PONTOS

Liberação de operações de crédito

Pagamentos de parcelas de operações de crédito

Depósito à vista – Saldo Médio

Aplicações Financeiras – Saldo Médio

Indicações de novos associados

Atualizações Cadastrais

Comparecimentos às Assembleias

Comparecimento a Cursos de Treinamentos e Reuniões

Compras a débito no Cartão de Crédito

Pagamentos na Internet

Débitos seguro diversos

de acordo com valor liberado

pagamento em dia sem antecipação 

saldo médio mensal

saldo médio mensal

por incidência 

por incidência 

na participação

na participação

por dia

por débito    

por débito em conta

até 8 pontos

até 2 pontos

até 7 pontos

até 8 pontos

até 3 pontos

até 5 pontos

até 10 pontos

até 10 pontos

1 ponto 

1 ponto 

1 ponto 

Os prêmios serão milhas que podem ser trocadas em vários progra-
mas de fidelidade, para viagens ou compras. A obtenção destas milhas vai 
depender exclusivamente de cada Cooperado, sem sorteios, independente 
da movimentação de outros Cooperados e dará chance a todos de serem 
contemplados. Venha conhecer este novo modelo. O Unipremium tem como 
parceira a Multiplus, uma empresa que conta com mais de 12.500 estabele-
cimentos cadastrados, oferecendo benefícios e promoções exclusivas.



 

O que você espera da Uniprime no futuro? Planejamento 
estratégico desenha a Cooperativa que queremos até 2015

Desde novembro de 2012, Diretores, especialistas e centenas de Coo-
perados vêm trabalhando no planejamento estratégico da Uniprime Oeste 
do Paraná. É um trabalho minucioso que, depois de ouvir a vontade e os 
desejos do quadro associado, termina por definir metas, desafios e caminhos 
para atingir em 2015 a formatação ideal, desenhada por todos.

Um dos principais objetivos já alinhados é manter os níveis de cres-
cimento em torno de 30% ao ano, assegurando que a Uniprime Oeste do 
Paraná esteja acima da média do setor.

O início do desenvolvimento deste trabalho deu-se com uma pesquisa 
com os Cooperados, por meio de 400 questionários enviados randomicamen-
te, que possibilitaram a identificação dos principais desejos dos mesmos em 
relação ao futuro da Uniprime Oeste do Paraná. Baseados nessas respostas, o 
Conselho de Administração, juntamente da Diretoria Executiva e dos colabora-
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Telessaldo      24 horas       0800 646 5151

ATENÇÃO: Para envio de
DOC/TED, o nº da sua
Cooperativa/Banco é 099.

A sua conta corrente permanece a mesma. Verifique o número em seu talão de cheques.

Marque também os números das
Agências Sede e Green: 4201 e da
Agência Foz: 4202. 099

dores da Cooperativa, deram início à formulação do planejamento estratégico 
focado, acima de tudo, no associado e em beneficiá-lo cada vez mais e melhor.

Para que isso seja possível, a equipe tem proposto a criação de novos 
projetos, visando, entre outros, a capacitação e o desenvolvimento de cada 
Cooperado. Um desses investimentos será o novo Programa Educação Fi-
nanceira, que tem como objetivo levar aos associados conhecimentos sobre 
temas como: investimento, crédito, previdência, renda variável, entre outros. 
Também com foco no Cooperado, o planejamento estratégico propõe manu-
tenção da qualidade do atendimento nas unidades Uniprime Oeste do Paraná, 
fortalecendo o sentimento de que cada um deles é dono da Cooperativa. Nes-
ta linha, também estão inclusas as reformas dos espaços físicos das agências, 
buscando oferecer maior conforto para o Cooperado com implementações 
como estacionamento e ambientes mais modernos e confortáveis.

Neste 25 de abril, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu  
aumentar a Taxa Selic de 7,25% para 7,50% ao ano. De acordo com a 
ata do Comitê, o aumento se deve à necessidade de conter o avanço da 
inflação. Analistas acreditam que teremos pela frente mais duas ou três 
altas, de até 0,50%, até o fim do ano. 

Mas o que isso significa para o seu bolso? Se você aplica dinhei-
ro na Cooperativa, nos produtos Uniprime Prata e Uniprime Ouro a alta 
é positiva pois o rendimento é atrelado ao CDI. Isso significa que esta 
elevação aumenta seus ganhos. Mas tem o outro lado. A Selic influencia 
as taxas de juros e também a captação dos bancos. Dessa maneira, au-
mentam os juros cobrados sobre o saldo devedor do cheque especial, do 
cartão de crédito e também das operações de empréstimo dos bancos. 

No caso da Uniprime, esse efeito é neutralizado, pois as taxas de 

Como os aumentos da Taxa Selic afetam o seu dia a dia

Cheque Especial não são de imediato alteradas e não cobramos juros nos car-
tões de crédito, pois a fatura é cobrada integralmente e, caso o Cooperado ne-
cessite, parcela-se o débito a juros menores. Com relação aos empréstimos, há 
uma pequena elevação no valor da parcela. Por exemplo, se você possuía um 
empréstimo de R$ 50.000,00 em linhas pós-fixadas, considerando um prazo 
de 48 meses, na linha de imóveis, a sua parcela mudará de R$ 1.346,00 para  
R$ 1.361,00, ou seja, o impacto da mudança da Selic nas operações é reduzido. 

Portanto, a elevação da Taxa Selic desacelera o crescimento econômi-
co brasileiro, aumenta os custos de produção e diminui os investimentos de 
indústrias e fábricas. Os produtos tendem a se tornar mais caros, diminuindo 
a competitividade das empresas brasileiras no exterior. O empresário, por sua 
vez, acaba lidando com maiores índices de inadimplência, tanto de pessoas 
físicas quanto jurídicas.


