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A Uniprime e o cenário econômico que 
se desenha para 2014 

Mais inflação e crescimento 
menor, aliados ao risco adicional 
de um rebaixamento da classifi-
cação de risco da dívida do Bra-
sil. Estes são alguns ingredientes 
do cenário que a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) prevê para a 
economia brasileira em 2014. O 
PIB deve crescer 1,8%, contra os
2,5% estimados para 2013. A infla-
ção (IPCA) tende a fechar 2014 em 
6,1%, acima dos 5,7% previstos. 
Conforme Silvia Matos, economis-
ta da FGV, o país viverá mais um 
ano de "baixo crescimento com in-
flação elevada. Temos um cenário 
bastante desafiador”, diz. Do lado 
da inflação, tanto o câmbio como 
os preços dos alimentos podem 
surpreender negativamente. Outro 
grupo que deve subir mais é o de 
administrados, como a gasolina. Já 
o crescimento da economia, diz, fi-
cará limitado pelo consumo menor 
e os juros em alta – cujo efeito será 
notado com mais força em 2014. 

Para a área fiscal, prevê, 
o clima é ainda pior, com a pers-
pectiva de uma redução da nota 
de risco do país – que pode se 
converter até na perda do grau 
de investimento. Se esse cenário 
pior se confirmar, o ajuste fiscal 
ficará comprometido diante do 
custo maior da dívida do país. Ma-
tos avalia que, apesar da menor 
carga de desoneração tributária 
em 2014, o déficit nominal tende 
a aumentar. Para Samuel Pêssoa, 
também da FGV, esse é um dos 
fatores que explicam "o menor 
dinamismo" da economia brasi-
leira no governo Dilma. A perda 
de ritmo, diz, também está ligada 
à desaceleração da economia glo-
bal, embora esse não seja o fator 
preponderante.  

Embora todos estes negati-
vos, a nossa Cooperativa entra na 
reta final de 2013 apresentando, 
mais uma vez, saldo positivo em 
seus resultados, que alimentam 

boas perspectivas para 2014. Os 
números, que você vê acima, re-
fletem esta solidez e evidenciam 
que o cooperativismo de crédito 
em geral e a Uniprime Oeste do Pa-
raná em especial, ao longo de sua 
história, vem trilhando caminhos 
seguros.

As mais de 1.200 coope-
rativas de crédito, com seus 5,8 
milhões de associados no Brasil, 
ocupam a 6ª posição entre as ins-
tituições financeiras. Seus ativos 
ultrapassam a marca dos R$ 100 
bilhões. Em rede própria de aten-
dimento, seriam o terceiro maior 
conglomerado financeiro nacional. 
O cooperativismo de crédito não 
para de crescer no país, e tem se 
firmado, cada vez mais, como al-
ternativa atraente no mercado 
financeiro. Exemplo disso são os 
números alcançados pela Uniprime 
Oeste do Paraná neste ano (veja 
dados acima).

Sobras Acumuladas
R$ 4.927.698,00 + 40,86% 

Depósitos à Vista
R$ 18.963.178,00

+ 33,75% 

Inadimplência
(uma das menores
do Sistema Financeiro)

0,06% 

Depósitos a Prazo
R$ 107.833.448,00 + 26,89%

Operações de Crédito
R$ 74.723.000,00 + 58,53%

Número de 
Cooperados 2.570 

Investimento em Cursos, 
Palestras e Outros Eventos 
para os Cooperados: 

R$ 220.820,25

Dado parcial – contabilizado até outubro de 2013

O Prime Day foi um dia 
dedicado à diversão em família, 
um momento de lazer, interação, 
troca de conhecimentos e muita 
alegria.

3 Evento reúne 
Cooperados em 
Cascavel e Foz

O “Educação Financeira” 
encerra o cronograma de pa-
lestras de 2013 e já começa a 
programar as atividades do pró-
ximo ano.

4 Projeto populariza 
conhecimentos 
sobre finanças

2 Quer entrar em 2014 
no azul?
Pague as gratificações dos 

colaboradores sem comprome-
ter o seu fluxo de caixa. Entre 
em contato com seu gerente e 
adquira o Crédito 13º Salário.



2 -   www.uniprimeoestepr.com.br

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

Estamos nos aproximando do fim de 2013. 
Época propícia para a reflexão sobre o que passou, 
assim como para o planejamento de 2014. Nesta 
última edição do ano, apresentamos uma retros-
pectiva da Uniprime Oeste do Paraná em números, 
com os resultados da Cooperativa referentes a este 
ano. Estabelecida como uma cooperativa de crédito 
sólida, a Uniprime confirma mais uma vez o seu pro-
cesso contínuo de desenvolvimento. 

Ainda nesta edição do Uniprime News você 
ficará sabendo sobre o Prime Day, evento que reuniu 
Cooperados para um dia de integração e muita ale-
gria. Confira as demais matérias deste Informativo 
e aproveite as oportunidades da Cooperativa para 
finalizar o ano e começar 2014 cuidando bem da sua 
saúde financeira. 

Em nome de toda a equipe Uniprime Oeste do 
Paraná, gostaríamos de agradecer a todos os Coope-
rados pela participação na Uniprime ao longo deste 
ano. Participar é a essência do cooperativismo, que é 
um sistema fundamentado na integração de pessoas 
que visam o crescimento conjunto e não o individual.

Que o espírito cooperativista esteja presente 
nas festividades de fim de ano com o objetivo de 
promover a construção de um mundo cada vez me-
lhor. Feliz Natal e Próspero Ano Novo! Boa leitura!

Jogo Gigante ensina conceitos 
cooperativistas às crianças

Aprender brincando. Este é o pro-
pósito do UniGame, jogo de tabuleiro 
gigante, lançado durante o evento Pri-
me Day. Confeccionado especialmente 
para a Uniprime, o jogo possibilita uma 
imersão das crianças no universo coo-
perativista, trazendo, de forma lúdica, 
conhecimentos sobre produtos e servi-
ços da Cooperativa e inclusive informa 
sobre fatos importantes da história da 
Uniprime Oeste do Paraná.

 O jogo foi um atrativo à parte 
durante os eventos de Cascavel e Foz 
do Iguaçu e contou, inclusive, com a 
adesão dos mais “grandinhos”, que 
aproveitaram a oportunidade para in-
teragir com seus filhos e se divertirem. 
O UniGame poderá ser utilizado nos 
próximos eventos da Cooperativa, vi-
sando a interação com o público infan-
til, que serão os futuros Cooperadinhos 
da Uniprime.

O UniGame simula situações do cotidia-
no, nas quais o jogador pode adquirir Seguro de 
Vida, Previdência Privada, Crédito Imobiliário, 
entre outros produtos da Cooperativa.
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Primando pela comodidade e pelo aten-
dimento de qualidade, a Uniprime Oeste do 
Paraná passou a oferecer um estacionamento 
gratuito para seus clientes, de Foz do Iguaçu, 
deixarem seus veículos enquanto são atendi-
dos na Cooperativa. O estacionamento fica na 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1230 – ao lado 
do Jornal Gazeta do Iguaçu, a poucos metros 
da Uniprime.

Foz passa a contar 
com estacionamento 
para Cooperados

A Cooperativa realizou nos dias 12 e 
26 de outubro, respectivamente em Casca-
vel e Foz do Iguaçu, o Prime Day: evento de 
integração entre os Cooperados. Com uma 
extensa programação, foi um dia dedicado à 
diversão em família, um momento de lazer e 
muita alegria entre os associados.

Entre as atividades disponíveis, esta-
vam: exercícios desportivos, como torneios 
de vôlei e futebol; Espaço Mulher, ambiente 
dedicado à valorização da beleza feminina, 
com quick massage e dicas de maquiagem; 
Feirão de Veículos Ford; Espaço Criança, com 
piscina de bolinhas, cama elástica, jogos ele-
trônicos, etc.; Palestra de Educação Finan-
ceira voltada às crianças, Cinema Infantil; 
Jogo Gigante do UniGame (veja detalhes na 
matéria da página ao lado); além do serviço 
de alimentação finger food (comidas que se 
comem sem a necessidade de talheres) dis-
ponibilizado aos Cooperados durante todo o 
dia.

Em Cascavel, o Prime Day foi realizado 
na Associação Médica. A programação co-
meçou às 9 horas e seguiu até as 18 horas. 
Já em Foz, aconteceu no Centro de Eventos 
do Viale Cataratas Hotel das 9 às 13 horas. 
O evento atraiu centenas de Cooperados de 
ambas as cidades.

À esquerda, atividades realizadas durante o Prime Day em Cascavel. À direita, em Foz do Iguaçu.

Prime Day reúne mais de 500 Cooperados 
e Familiares em Cascavel e Foz



 Telessaldo      24 horas       0800 646 5151
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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

Solidariedade em alta na Uniprime
Como já é tradição entre os Cooperados, neste mês de novembro foi re-

alizada a Campanha Natal Solidário, nas agências Sede, PAC Green e PAC Foz. 
Em cada uma delas foram montadas árvores de natal, com cartas de crianças 
carentes endereçadas ao Papai Noel. É o segundo ano que a Cooperativa 
realiza a parceria com os Correios para a coleta das cartinhas.

Cooperados e colaboradores da Uniprime aderiram à Campanha, que 
iniciou no dia 11 e foi até 29 de novembro. Ao total, 138 cartinhas foram 
contempladas e os presentes entregues nas agências da Cooperativa, que se 
responsabilizou pelo envio da doação. Mais uma vez, a Campanha teve uma 
ótima adesão dos Cooperados. A Uniprime agradece a todos que participa-
ram desta bela iniciativa.

Em Foz, os presentes foram distribuídos para duas Escolas Municipais 
de bairros carentes, já em Cascavel foram doze.

O Projeto Educação Financeira da Uniprime Oeste do Paraná encerrou 
o cronograma de palestras de 2013 com mais duas atividades, que foram
realizadas no dia 11 de novembro, em Cascavel; e no dia 12 em Foz do Igua-
çu. Com a temática “Investimentos Financeiros” e como palestrante o eco-
nomista Marcelo Martinovich, os eventos reuniram mais de uma centena de 
Cooperados em ambas as cidades.

O Projeto integra uma ampla programação que a Uniprime Oeste do 
Paraná tem realizado, desde o início deste ano, visando a formação gerencial 
e financeira dos Cooperados. Considerando a ótima avaliação das palestras 
ministradas durante o decorrer de 2013, outras atividades do Projeto Educa-
ção Financeira já começam a ser projetadas para o próximo ano.

Palestras em Foz e Cascavel finalizam as atividades 
do “Educação Financeira” de 2013

À esquerda, Palestra “Investimentos Financeiros” em Cascavel, na 
Associação Médica. À direita, em Foz do Iguaçu, no Viale Cataratas Hotel.


