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Reunidos em Assembleia Geral, no dia 17 de 
março, os Cooperados à Uniprime Oeste do Paraná 
decidiram, por unanimidade, os critérios para credi-
tar em conta as sobras, proporcionais à participação 
de cada Cooperado. Na ocasião, o plenário também 
aprovou o relatório e o balanço do exercício, o de-
monstrativo de contas e os pareceres dos auditores 
e do Conselho Fiscal.

Terceira maior Cooperativa do Sistema Uni-
prime no Brasil, com R$ 195 milhões em ativos, a 

AGO decide destinação das Sobras 
e aprova plano de ações para 2014

Uniprime Oeste é a primeira colocada no rating se-
gurança. Graças à efi ciência da gestão e às melho-
rias nos processos operacionais, a rentabilidade so-
bre o capital atingiu 21,28% e o índice de efi ciência 
alcançou 34,6%, enquanto a inadimplência baixou 
a 0,09% em 2013, um dos menores níveis de todo o 
sistema fi nanceiro nacional, incluindo cooperativas 
de crédito, bancos privados e ofi ciais.

A Cooperativa oferece o mesmo portfólio de 
serviços que os grandes bancos, mas seu diferen-

Fundo iguala as condições de competitividade 
das cooperativas com os bancos comerciais,
ao prestar garantias de crédito.

FGCOOP passou a 
vigorar em 1º de abril 4

Uniprime Oeste do Paraná fi naliza processo
de migração do Precaver e amplia alternativas 
em planos de previdências.

Novas opções para
um futuro tranquilo 3

Agências Foz e Sede passam por remodelação
interna. A reestruturação será para melhor
atender aos Cooperados.

Ambientes mais modernos
e aconchegantes2

No dia 12 de maio, a Uniprime Oeste 
do Paraná comemora 17 anos. Em alusão 
à data, a Cooperativa já está organizando 
os últimos detalhes para a Palestra que 
abre neste ano a programação do Projeto 
Educação Financeira. 

As incertezas sobre o panorama da 
economia brasileira, a oscilação do dólar, 
a alta da infl ação serão algumas das te-
máticas abordadas na Palestra “Cenários 
Econômicos”, prevista para os dias 12 e 
13 de maio, em Cascavel e Foz do Iguaçu, 
respectivamente.

Cooperativa celebrará 
seus 17 anos com Palestra 
“Cenários Econômicos” 

cial vai muito além do atendimento personalizado. 
Como, por exemplo, na remuneração dos depósitos 
à vista, que renderam exatos 7% a.a., índice que 
equivale a 111% da correção da poupança. Ou 
seja, o dinheiro mantido em conta, na Uniprime 
Oeste, rendeu mais que os investimentos reali-
zados em poupanças. A Cooperativa também não 
cobra tarifa de manutenção. A cota capital de 
cada associado também é uma excelente e se-
gura aplicação. Ela teve correção de 8,14% a.a., 
valor muito superior ao da poupança. 

Para este exercício, Hirofumi diz que a Ad-
ministração projeta o lançamento de novos pro-
dutos de previdência, ampliação da valorização e 
reciprocidade, além de fortes investimentos em 
formação gerencial do quadro cooperado. Uma 
das ações será desenvolvida em parceria com o 
Sebrae/PR e visa oferecer soluções para otimi-
zação gerencial das pequenas empresas da área 
de saúde.

Rentabilidade de Conta Corrente em 2013

Uniprime

7% a.a.
111% Poupança
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Aplicações em 2013
9,06% a.a.

112,50% CDI

UniprimeMédia CDB (Mercado)
Bancos

7,44% a.a.
92,50% CDI  Sobras
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Cooperativa revitaliza layout interno 
das Agências Foz e Sede

Com o objetivo de oferecer um local mais 
aconchegante, seguro e moderno aos seus Coo-
perados, a Agência de Foz do Iguaçu passou 
recentemente por uma remodelação, recebendo 
um novo layout e organização interna. 

O Posto de Atendimento Cooperativo (PAC) 
foi inaugurado em Foz do Iguaçu no ano de 1999 
e, em 2006, passou a funcionar na atual estrutu-
ra, sediada na Rua Mal. Floriano Peixoto.

A Agência Sede de Cascavel também tem 

passado por reestruturação para melhor atender 
aos Cooperados. A reorganização interna contou 
com o auxílio de uma arquiteta e visa facilitar ain-
da mais o acesso aos serviços disponibilizados. 

O projeto de renovação das instalações das 
Agências da Uniprime Oeste do Paraná iniciou no 
ano passado e está alinhada a um dos principais 
objetivos institucionais da Cooperativa: ter exce-
lência no atendimento, valorizando cada vez mais 
a satisfação e a comodidade dos Cooperados.

A Assembleia Geral, realizada em março, 
distribuiu as Sobras Líquidas apuradas em 
2013. Além dos R$ 1.557.907,03 já creditados 
como remuneração do Capital Social em 31 de 
dezembro, outros R$ 3.700.887,49 relativos 
às Sobras à disposição da AGO foram credita-
dos em conta, neste 24 de março, totalizando 
R$ 5.258.794,52 em recursos financeiros de-
volvidos aos 2.619 Cooperados.

Tivemos um ano de crescimento sólido, 
como mostram nossos números, que podem 
ser conferidos na matéria da capa. Estes nú-
meros nos colocam em consonância com a 
previsão do Banco Central, que indica uma 
expansão significativa da participação das 
Cooperativas de Crédito no Sistema Finan-
ceiro Nacional.

A Uniprime Oeste do Paraná também se 
sentiu orgulhosa ao apresentar um cresci-
mento de mais de R$ 25 milhões nas Ope-
rações de Crédito. Este número demonstra 
a confiança de cada um dos associados ao 
investir seus recursos em nossa Coope-
rativa. O acréscimo de 47% na carteira de 
empréstimos consolida a principal função da 
Uniprime, que é a de financiar os projetos 
dos Cooperados, com taxas competitivas e 
qualidade dos serviços.

Tão importante quanto as sobras finan-
ceiras e o fornecimento de serviços de qua-
lidade, é a valorização das pessoas, objetivo 
primordial do cooperativismo. Deste modo, 
a Uniprime promoveu, a exemplo do que foi 
realizado ano passado, uma ação durante a 
Páscoa, levando momentos de alívio a crian-
ças doentes da Uopeccan e HU, com o grupo 
Doutores do Riso.

A Cooperativa passa por um processo de 
evolução constante e, como relatado em nossa 
AGO, muitas das necessidades de nossos Coo-
perados – que foram verificadas na pesquisa 
realizada ano passado para o desenvolvimento 
do Planejamento Estratégico que guiará a Uni-
prime pelos próximos anos – já estão sendo 
atendidas, como um estacionamento para a 
Agência Foz, a operacionalização com o cartão 
Banco do Brasil, a readequação de agências, 
entre outros. Você, Cooperado, é nossa motiva-
ção maior. Nossa preocu-
pação é sempre ajustar o 
nosso foco de atuação às 
suas reais necessidades.

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

A Agência Foz foi reinaugurada no dia 24 de fevereiro e contou com a presença dos Cooperados da cidade e região.
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No dia 27 de fevereiro foi concluído e aprovado, pela Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar – Previc, o processo de migração do Plano 
de Previdência que a Uniprime Oeste do Paraná mantinha com a Quanta Pre-
vidência Unicred (Precaver) para o Unimed Fundo de Pensão Multipatrocinado 
(Plano Unimed de Previdência). A partir desta data, a transferência foi iniciada e 
será concluída num prazo de 120 dias, a qual será feita de maneira automática e 
sem nenhum ônus para qualquer dos participantes.

Essa mudança tem o objetivo de atender os diversos perfi s de investimento 
dos Cooperados e possibilitar planos de previdência ainda mais atraentes. Para 
isso, a Uniprime realizou exaustiva negociação junto às maiores entidades de 
Previdência no País, a fi m de diversifi car as opções de previdência e investimen-
tos para os Cooperados. Além do plano gerenciado pela Seguros Unimed, agora a 
Uniprime também disponibilizará produtos de previdência por meio da BrasilPrev 
(Banco do Brasil), Mapfre Previdência e Icatu Seguros. As condições obtidas nes-
sas negociações são diferenciadas e não estão disponíveis nas agências bancá-
rias de varejo com as mesmas taxas de gestão e administração.

Desta forma, o Cooperado terá sempre à sua disposição os melhores pla-
nos do mercado, com características únicas, que visam somente o seu benefício, 
pois as previdências disponibilizadas pela Uniprime foram negociadas diretamen-
te no atacado, por meio das Diretorias das entidades e seus representantes.

Uniprime passa a oferecer novas e mais atraentes opções 
em planos de previdências

Previdências Uniprime: para um futuro seguro e tranquilo.

Conheça os benefícios da Portabilidade Bancária
Que adquirir produtos e serviços da sua Cooperativa é muito mais vanta-

joso, devido às taxas competitivas e ao acréscimo proporcional de sobras a cada 
exercício já não é novidade. Mas se lá atrás você adquiriu um empréstimo, por 
exemplo, de outra instituição fi nanceira, o que se faz? 

Com a Portabilidade Bancária, o Cooperado pode migrar seus fi nanciamen-
tos para a Cooperativa, a juros mais competitivos e ainda ter a vantagem de não 
pagar a taxa de manutenção de conta, normalmente cobrada pelos bancos.

Além da transferência de empréstimos, a Portabilidade Bancária permite 
que você migre o recebimento da sua aposentadoria e salário para a Cooperativa. 
Outro diferencial é que ao receber o salário e a aposentadoria na Uniprime, o Coo-
perado tem acesso facilitado ao crédito pré-aprovado/consignado, com garantia 
dos recebíveis. Com ele, além de economizar 1,5% de IOF (percentual a mais 
praticado pelos bancos) na liberação da operação, a qual já tem taxas atrativas, o 
Cooperado recebe ainda a devolução de sobras sobre os empréstimos.

Para solicitar a Portabilidade Bancária você deverá encaminhar um docu-
mento de transferência para a instituição fi nanceira com a qual trabalha atual-
mente. A modifi cação deverá ser feita automaticamente. Segundo o Procon, 
esse procedimento é totalmente gratuito para aquele que a requisitar. Caso for 
solicitado o pagamento de algum valor para fazer essa migração, comunique 
imediatamente o órgão de defesa do consumidor.

A Portabilidade Bancária permite que
você transfi ra para a Uniprime:
• o recebimento da sua aposentadoria e do seu salário;
• os seus empréstimos e fi nanciamentos.

BANCO A
Forneceu o crédito

• O Cooperado solicita ao Banco A o 
valor do saldo devedor para quitação 
antecipada.

• Esse Cálculo, que traz a dívida a valor 
presente, exclui os juros não pagos.

UNIPRIME OESTE DO PARANÁ
Taxas mais baixas

• A Uniprime Oeste do Paraná 
transfere esse valor para o Banco A 
por meio de uma TED (Transferência 
Eletrônica Disponível), para não haver 
cobrança do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF).

• A Uniprime Oeste do Paraná assume 
o crédito com o Cooperado.

Veja como funciona a Portabilidade 
Bancária de um empréstimo:
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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

Em iniciativa da Cooperativa, o Grupo Risologistas transformou, nesta páscoa, o ambiente hospi-
talar num lugar mais leve e descontraído.

A Uniprime Oeste do Paraná tem, ao longo do tempo, apoiado 
e valorizado iniciativas de formação e de capacitação de seus co-
laboradores. Desta forma, não poderíamos deixar de parabenizar o 
gerente, Douglas Daltoé, pelo ingresso no Mestrado em Gestão de 
Cooperativas, da PUC-PR. Certamente, os conhecimentos adquiridos 
no curso irão contribuir com o seu desenvolvimento profissional e, 
também, com o processo de evolução da Uniprime.

Capacitação da equipe: agente na evolução 
da Cooperativa

FGCoop amplia credibilidade 
das cooperativas de crédito

Ação de Páscoa leva humor 
e descontração a pacientes 
em Cascavel

No dia 1º de abril passou a vigorar no Brasil o Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito (FGCoop), e a Uniprime Oeste do Paraná deverá 
fazer a sua primeira contribuição ao Fundo até o dia 25 deste mês, com base 
no saldo apurado em 31 de março.

O FGCoop foi criado pelo Banco Central para igualar as condições de 
segurança e sustentabilidade das cooperativas de crédito com os bancos co-
merciais, com a finalidade de proteger os Cooperados, garantindo depósitos e 
viabilizando a assistência financeira a instituições com eventuais dificuldades 
de liquidez e desequilíbrio financeiro. Com isso, o Fundo ampliará ainda mais 
a credibilidade das cooperativas de crédito.

O objetivo do FGCoop é prestar garantia de crédito nos casos de inter-
venção ou liquidação extrajudicial de instituição associada até R$ 250 mil 
por pessoa. De acordo com o Banco Central, todas as cooperativas de crédito 
devem se filiar ao Fundo.

A sabedoria popular diz: “rir é o melhor remédio”. Essa afirmativa tem 
sua lógica, já que a risada pode não ser o melhor, mas certamente tem um 
ótimo efeito no sistema imunológico.

Tendo o objetivo de ajudar a transformar o ambiente hospitalar num 
lugar mais leve e descontraído – ampliando e humanizando as relações entre 
os profissionais e pacientes da área de saúde –, a Uniprime realizou uma ação 
social, alusiva à Páscoa.

A exemplo do que foi realizado ano passado, a Cooperativa levou mo-
mentos de descontração e alívio emocional a pacientes da Uopeccan (União 
Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) e da ala de Pediatria 
do Hospital Universitário, através de apresentações do Grupo Risologistas – 
Doutores do Riso, realizado no dia 16 de abril. Durante a ação também foram 
entregues presentes às crianças internadas.

“Somos clowns especializados no estudo do riso. E com esse poder 
combatemos alguns males, invisíveis para a medicina, que se encontram no 
interior das pessoas. A nossa principal batalha é contra a tristeza que existe 
na saúde, no social, no educacional e também no cultural”, destaca o produtor 
executivo do Grupo, Alan Cesar Soares.

Cooperadas recebem 
homenagem alusiva ao
Dia da Mulher

No mês de março, as mulheres que visitaram a Uniprime foram surpreendidas com um kit beleza, 
contendo: nécessaire, espelho dobrável, porta-perfume e pincéis de maquiagem. A ação contem-
plou as Cooperadas de Cascavel e Foz do Iguaçu.


