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AGO – anote em sua agenda:

19 horas  |  17/03/2014
Auditório do Conselho Regional 
de Medicina 
Rua Jequitibá, 559  |  Cascavel

Após a AGO, será servido coquetel de 
confraternização.

Anote em sua agenda: a Uniprime 
Oeste do Paraná realizará, no dia 17 de 
março, sua Assembleia Geral Ordinária 
(AGO). Nela, você vai decidir assun-
tos importantes para o futuro da nossa 
Cooperativa. A pauta inclui itens como a 
prestação de contas relativas ao exercí-
cio anterior e a destinação das sobras 
apuradas.

Cooperativa realiza Assembleia 
Geral no próximo dia 17
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O balanço do exercício de 2013, evidencia, 
mais uma vez, a trajetória de resultados sólidos 
e crescentes da Uniprime Oeste do Paraná. Só os 
Ativos da Cooperativa demonstram um aumento 
de mais de R$ 38 milhões em relação ao último 
exercício. Os Depósitos também formam ponto 
de destaque nos resultados de 2013. Conside-
rando apenas os Depósitos a Prazo, verifica-se 
um crescimento de quase de R$ 30 milhões. Isso 

Resultado da 
Cooperativa cresce 
33,37% em 2013

demonstra a confiança do Cooperado em investir 
seus recursos na Uniprime Oeste do Paraná, tra-
zendo mais benefícios para a Cooperativa e para 
si. Os Depósitos à Vista também apresentaram au-
mentos consideráveis. Seus valores passaram de 
R$ 20.064.808,75 em 2012 para R$ 26.445.217,81 
em 2013.

Além de praticar juros competitivos e bus-
car sempre as melhores remunerações ao capital 
durante o ano todo, a Uniprime Oeste do Paraná 
conclui 2013 em condições de devolver expres-
sivos resultados. As sobras líquidas disponíveis a 
serem distribuídas na Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) são de R$ 3.700.887,49, representando um 
crescimento de 33,37% das sobras da AGO.

Conte com a Uniprime para quitar as 
contas e os impostos que se acumulam 
a cada início de ano. Confira mais 
detalhes na pág. 3.

Entenda melhor o que essa elevação poderá 
afetar na sua rotina financeira, para que serve
e qual o seu impacto na economia.

Reflexos da
alta da Selic4

A data limite para transferência da pontuação
Unipremium de 2013 para a Multiplus está aca-
bando. Não deixe para a última hora. 

Prazo termina
em 31 de março3

O que fazer com R$ 3.700.887,49?
A destinação às sobras é um dos itens da ordem 
do dia da Assembleia deste dia 17 de março.

Sobras cresceram 
33,37% em 20132
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Que tal mais praticidade em suas 
finanças? Agende seus pagamentos.

A Uniprime disponibiliza várias opções de serviços para facilitar o seu dia a dia. Entre eles, está o 
agendamento de pagamentos, disponível tanto para pessoas física ou jurídica. Com esse diferencial, o 
Cooperado não necessita se preocupar com o vencimento da fatura e nem se deslocar até a agência para 
quitá-la. É mais comodidade, segurança e rapidez.

Agende os compromissos financeiros da sua empresa ou programe os pagamentos de água, luz, 
telefone, boletos ou tributos. O agendamento pode ser feito pelo Internet Banking ou direto nas agências 
Uniprime. Converse com seu gerente e torne a sua rotina muito mais simples.

Expediente

Uniprime News
Informativo Uniprime Oeste do Paraná
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Sobras disponíveis para a AGO crescem 
33,37% em 2013

Mais uma vez, a Uniprime Oeste do Paraná 
registra resultados mais que positivos em suas 
operações. As sobras líquidas disponíveis a serem 
distribuídas na Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
são de R$ 3.700.887,49, representando um cres-
cimento de 33,37% em relação ao ano anterior. O 
rateio destas sobras será definido pelos Coopera-
dos na AGO, marcada para o dia 17 de março.

Em 30 de dezembro de 2013 foi credita-
do na conta capital dos Cooperados o valor de 
R$ 1.557.907,03, referente aos juros pagos, ren-
tabilizando em 8,14% a.a., correspondente ao ren-
dimento de 100% da Selic.

2013

Sobras líquidas

Sobras à disposição da AGO:

R$ 4.413.327,62

R$ 3.700.887,49

2012

R$ 3.435.472,32

R$ 2.774.949,39

2011

R$ 3.254.172,57

R$ 2.692.566,08

A Uniprime Oeste do Paraná oferece muitas 
vantagens ao Cooperado, pois além de atendimen-
to diferenciado, taxas competitivas, isenção do IOF 
anual, oferece ainda as sobras que são distribuí-
das proporcionalmente às movimentações realiza-
das, rentabilizando o dinheiro que fica disponível 
em conta corrente acima do rendimento da pou-
pança; tendo ainda as aplicações acima do CDI e a 
devolução de parte dos juros pagos nas operações 
de crédito. 

Participe da sua Cooperativa, aproveitando as 
vantagens que ela disponibiliza a você, Cooperado!

O ano de 2013 coroou com bons louros 
os crescentes resultados da Cooperativa, que 
têm sido verificados ano após ano. O panora-
ma econômico inspirou alguns cuidados adi-
cionais, com a persistência de alguns reflexos 
da crise internacional. Para 2014, o cenário 
também se projeta conservador, com a caute-
la adicional imposta pelas recentes elevações 
dos juros e sua pouca eficiência como ferra-
menta de controle da inflação. 

No dia 17 de março faremos a Assem-
bleia Geral Ordinária para distribuir as sobras 
do exercício de 2013. Conseguimos resultados 
positivos e já distribuímos R$ 1.557.907,03, 
com rendimento de 100% da taxa Selic para 
a conta capital, já creditada em dezembro 
passado. Teremos ainda R$ 3.700.887,49 
para distribuir da forma que a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) determinar, totalizando 
R$ 5.258.794,52 em recursos financeiros dis-
tribuídos aos Cooperados. 

Este ano reserva boas novidades aos 
Cooperados. Iniciamos pelas instalações de 
nossa Agência de Foz do Iguaçu. Nas próximas 

semanas, a Sede ganhará um espaço mais 
confortável e, ainda, este Boletim Informativo 
ganha um novo layout. A Uniprime Oeste do 
Paraná tem investido incessantemente para 
melhorar a comunicação entre o associado e 
a Cooperativa. Em breve, outros avanços es-
tarão à disposição do Cooperado para facilitar 
ainda mais o seu dia a dia. Aguarde.

O Programa Uniprime de Vantagens – 
Unipremium já bonificou vários Cooperados, 
ao premiá-los com pontos a cada vez que 
utilizam produtos e serviços da Cooperativa. 
Não desperdice esse benefício. A pontuação 
acumulada em 2013 pode ser transferida até 
31 de março. Depois dessa data, os pontos 
perderão a validade. Não perca tempo e faça 
o quanto antes o resgate. Aproveite essa que 
é uma entre tantas vanta-
gens de ser um Coopera-
do Uniprime. Boa leitura!

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná
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Prazo para resgate dos pontos Unipremium de 2013 termina 
em março

O Programa Uniprime de Vantagens – Unipremium é um plano de bo-
nificação que premia todos os Cooperados Pessoas Físicas ao utilizarem os 
produtos e serviços da Uniprime, não sendo necessário fazer cadastro. O 
Programa passou a operar em maio de 2013, e desde então os associados 
vêm acumulando pontos que podem ser convertidos em produtos e serviços 
da rede Multiplus, parceira do Unipremium. O prazo para essa conversão da 
pontuação, referente a 2013, termina em 31 de março. Depois dessa data, os 
pontos acumulados no ano passado não terão mais validade.

• Como faço a transferência dos meus pontos Unipremium para a
Multiplus?
Vá até a Agência Uniprime Oeste do Paraná mais próxima e solicite o 
Formulário de Resgate. Preencha-o com a pontuação acumulada em 
2013, informando seu código Multiplus, caso não o tenha, peça ajuda a 
um atendente da Cooperativa. Os pontos acumulados serão resgatados na 
totalidade, então antes de requisitar o resgate é sempre válido checar o seu 
extrato de pontos no autoatendimento da Cooperativa.

• Quanto tempo leva para fazer a transferência da pontuação
Unipremium para a Multiplus?
Em até 15 dias úteis, você terá acesso a sua pontuação completa na Multiplus 
e poderá utilizá-la da forma que achar mais conveniente. Vale lembrar que, 
uma vez transferidos os pontos para a Multiplus, eles passarão a obedecer o 
prazo de validade e regras desse programa. Confira as regras, assim como 
os estabelecimentos parceiros da Multiplus e os prêmios pelos quais pode 
trocar sua pontuação, no site da empresa, em: multiplusfidelidade.com.br.

• Como funciona a forma de pontuação na Multiplus?
Os pontos requisitados para transferência do Unipremium são computados e 
multiplicados por 10 (dez). Então essa pontuação é repassada pela Uniprime 
Oeste do Paraná para a Multiplus, no código indicado pelo Cooperado.

• O que acontece com a pontuação acumulada em 2013 no
Unipremium que não for transferida para a Multiplus até a data
limite de 31 de março de 2014?
Os pontos que não forem resgatados durante o prazo do Unipremium não 
serão acumulados para o próximo exercício. Após essa data, a pontuação 
perderá a validade.

• E os meus pontos acumulados depois de 1º de janeiro de 2014,
como ficam?
A pontuação referente ao ano de 2014 permanece, podendo ser solicitado 
o resgate da mesma, em múltiplos de 50, sempre que o Cooperado desejar. 
Os pontos acumulados de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 
poderão ser resgatados até 31 de março de 2015.

• Posso transferir a minha pontuação Unipremium para outro
Cooperado?
Os pontos conquistados não se constituirão em valor monetário e não 
poderão ser transferidos para outro associado, constituindo-se um direito 
individual em benefício do Cooperado junto à Uniprime, sendo permitida 
apenas a transferência de pontos entre os titulares e seus agregados.

Tranquilidade financeira do começo ao fim do ano
A lista de contas que surgem entre o final de um ano e o início de outro 

parece não ter fim. É IPVA, IPTU, matrícula escolar e até os gastos das férias. 
Para situações como essa, a Uniprime disponibiliza um crédito especial para 
quitar as contas e os impostos que se acumulam a cada começo de ano. 
Confira mais detalhes.

Vantagens:
• Tranquilidade financeira para aproveitar os descontos e economizar ao

pagar à vista os impostos;
• Parcelas menores que as oferecidas pelos órgãos emissores dos impostos;
• Débito automático em conta corrente;
• Amortização antecipada com desconto dos juros futuros;
• Retorno de parte dos juros pagos na distribuição de Lucros Anual.

Tributos:
• IPVA: 5 parcelas, taxa de 1,63% a.m.;
• IPTU/IRPF: 10 parcelas, taxa de 1,63% a.m.;
• Outros Tributos: 10 parcelas, taxa de 1,84% a.m.;
• Obs.: inclusas anuidades ou mensalidades de órgãos de classe.

Despesas extras do início do ano:
• 10 parcelas, taxa de 1,66% a.m., com garantia;
• 10 parcelas, taxa de 1,92% a.m., sem garantia. Sujeito à análise de crédito. Válido de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2014.
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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

A Uniprime Oeste do Paraná acaba de acrescer R$ 1.557.907,03 à conta 
capital dos seus 2.577 Cooperados em Cascavel e Foz do Iguaçu. Este valor 
corresponde à correção da cota capital em 8,14%, o que equivale a 100% da 
Selic. É um rendimento que supera a poupança, já que a caderneta antiga, a 
que melhor remunera, rendeu 5,6% ao ano, em 2013.

Investimento seguro e sustentável
Segundo o presidente do Conselho de Administração, o médico 

Hirofumi Uyeda, a rentabilidade real da cota capital de cada associado à 
Uniprime é apenas uma entre as diferentes vantagens que a Cooperativa 
oferece ao quadro associativo.

“No cooperativismo, a cota capital é, historicamente, a parcela que 
cada cooperado oferece para fortalecer e gerar competitividade e escala 

ao investimento comum. Transformamos este passo num investimento in-
teressante. Mas os benefícios maiores da Cooperativa estão, durante todo 
o ano, na oferta de serviços financeiros, com atendimento personalizado, 
na oferta de taxas atrativas e reguladoras de mercado e, ao final do exer-
cício, na distribuição de sobras. É um processo autossustentável, em que 
todos saem ganhando”, diz Hirofumi.

As cooperativas de crédito vêm crescendo exponencialmente no Bra-
sil. Já representam cerca de 5% da movimentação financeira no País. 
E tendem a ampliar o ritmo de expansão, graças a novos mecanismos, 
como o recente Fundo Garantidor de Crédito que protege os correntistas, 
poupadores e investidores, e assegura a recuperação dos depósitos ou 
dos créditos mantidos em cooperativas.

Cota capital da Uniprime rende mais que a poupança

O impacto da taxa Selic em seu bolso

Desde abril de 2013 a 15 de janeiro de 2014, o Brasil vive um ciclo de 
alta de juros. Neste período, a taxa Selic subiu de 7,25% ao ano para 10,50%. 
Analistas apostam que a escalada deve continuar, por conta da turbulência 
que afeta os países emergentes (o Brasil no meio deles), da desaceleração 
chinesa e da retomada norte-americana. Mas, afinal, como e quanto a alta da 
Selic afeta nosso bolso?

Entenda a Selic
A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) é a taxa 

de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, ou 
overnight, que possuem lastro em títulos públicos federais.

Em outras palavras, esta taxa é usada para operações de curtíssimo 
prazo entre os bancos. A taxa acaba servindo de referência para todas as 
demais taxas de juros da economia.

Para que serve
Com a taxa Selic é possível compensar os credores pelo risco de emprestar 

ainda mais dinheiro ao País. Ou seja, a compensação é feita pela forma de juros 
altos. Ela é também o principal instrumento para o controle da inflação.

Caso o governo deseje estimular a oferta de empréstimo e alavancar o 
consumo e a economia, basta reduzir a Selic. Já se a economia está aquecida 
e a inflação está alta, aumenta-se a Selic, com isso os empréstimos voltam a 
ficar mais caros e as pessoas consomem menos, fazendo com que tenha uma 
queda no aumento dos preços.

O Impacto
Segundo o gerente-geral da Uniprime Oeste do Paraná, Evandro Carlos 

Gasparetto, um reajuste de 0,50% da Selic tem efeito direto no bolso da popu-
lação. “As operações pós-fixadas sofrem um leve impacto com a elevação da 
Selic, porém sem mudança significativa no valor das parcelas. Por exemplo, 
um financiamento de imóvel, contratado com taxa variável CDI, levando em 
consideração o último aumento da Selic de 0,50%, uma parcela de R$ 499,24 
passaria para R$ 502,15, um acréscimo de R$ 2,91”, explica Evandro.


