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Cooperativa lança novo site mais interativo e moderno

Uniprime passa a oferecer novas e mais atraen-
tes opções para um futuro tranquilo. Confira os 
planos Mapfre e Icatu.

Conheça as alternativas
em planos de previdências4

Cooperativa disponibiliza novas possibilidades 
em planos de seguros. Conheça mais detalhes 
sobre o perfil e condições.

Parceria com BB e Mapfre 
para oferta de seguro3

Programa promoverá Palestra sobre Equilíbrio 
Financeiro, confira dicas financeiras para seus 
filhos adolescentes!

Educação Financeira 
prevê novas ações2

A Uniprime Oeste do Paraná acaba de colocar 
no ar o mais novo site da Cooperativa. A novidade 
visa promover a interação com os Cooperados, e 
aproximá-los da Uniprime, para que a conheçam 
mais e fiquem por dentro de suas novidades. Por 
meio do endereço uniprimeoestepr.com.br, além 
das notícias, o Cooperado tem acesso à história 
e ao portfólio completo dos produtos e serviços 
financeiros, conteúdos de segurança, notícias 
do mercado financeiro, do setor cooperativista 
de crédito e do Sistema, índices monetários, en-
tre outras informações. Vale lembrar que a forma 
como o Cooperado acessa as informações sobre 
sua conta, produtos e serviços, na área de Internet 
Banking, não mudou com a inovação.

Mais moderno, ágil e funcional, o site inau-
gura uma fase muito mais interativa entre a Unipri-
me e seus associados. Além do design organizado, 
o portal ousa ao permitir um espaço dedicado aos 
depoimentos dos Cooperados. A agenda dos even-
tos promovidos pela Uniprime também tem desta-
que no novo portal, o que facilita o planejamento 
dos associados que queiram participar das ações 
da Cooperativa.

O lançamento oficial do portal será no dia 16 
de julho, junto à realização da Palestra Equilíbrio 
Financeiro (detalhes, nesta edição). A remodelação 
do site faz parte de todo um processo de aprimo-
ramento das ações de comunicação e marketing 
da Cooperativa.

Conheça mais sobre as principais novidades

•	 Os banners, localizados na página inicial, propor-
cionam destaque na divulgação de produtos e 
serviços, eventos ou ações da Cooperativa modifi-
cando o visual do site, tornando-o mais dinâmico e 
atrativo.

•	 Menu “A Cooperativa” possui informações detalha-
das acerca da Uniprime Oeste do Paraná, como aces-
so ao histórico e à linha do tempo, como se associar 
e depoimentos de Cooperados.

•	 Menu "Produtos e Serviços" permite localização 
ágil do portfólio detalhado sobre cada um dos 
serviços disponibilizados pela Cooperativa.
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Palestra Equilíbrio 
Financeiro 
acontece 
nos dias 
16 e 17 
de julho

Cooperados da Uniprime 
Oeste do Paraná irão participar, 
nos dias 16 e 17 de julho, das palestras de Equi-
líbrio Financeiro, realizadas, respectivamente, em 
Cascavel, no Conselho Regional de Medicina e; em 
Foz do Iguaçu, no Hotel Viale Cataratas. O evento 
trará o renomado palestrante sobre Finanças Pes-
soais, Altemir Farinhas, com 24 anos de experiên-
cia, autor dos livros "CURA! Há solução para sua 
vida fi nanceira" e "Dinheiro? Pra que dinheiro?".

Os Cooperados interessados em participar 
deverão retirar o ingresso, nas Agências Uniprime, 
até o dia 14 de julho, pois as vagas são limitadas. 

Esta ação integra uma ampla programação 
que a Uniprime Oeste do Paraná está desenvolven-
do desde o início deste ano, no Projeto Educação 
Financeira, que tem o objetivo de informar e trazer 
dicas para os Cooperados sobre fi nanças, formas 
de investimentos, cenários econômicos, etc. O 
Projeto contará com mais palestras e formações 
durante o segundo semestre deste ano.

Farinhas é empresário e administrador, com espe-
cialização em Finanças e Engenharia Econômica 
e MBA de Responsabilidade Social Corporativa. 
Colunista e colaborador em diversos meios de 
comunicação e voluntário em programas de res-
ponsabilidade social. É sócio e diretor da empresa 
Equilíbrio Financeiro e Vice-presidente Financeiro 
da ABRH-PR.

É com muita satisfação que apresenta-
mos aos nossos Cooperados mais um bole-
tim informativo. E desta vez, com a divulga-
ção do lançamento do novo site da Uniprime 
Oeste do Paraná, com visual remodelado, 
mais moderno e funcional. Cada conquis-
ta, assim como essa, representa um passo 
adiante na concretização de nossos ideais de 
crescimento e de satisfação das necessida-
des dos nossos Cooperados. 

A Uniprime Oeste do Paraná alcançou 
resultados bastante animadores no primeiro 
semestre de 2014, apesar do ritmo lento de 
crescimento da economia brasileira, face às 
incertezas fi nanceiras em parâmetro mun-
dial. O cronograma de Palestras do Progra-
ma Educação Financeira  foi iniciado com o  
tema Cenários Econômicos, proferido pela 
professora Myrian Lund, e a próxima a ser 
realizada será nos dias 16 e 17 de julho, com 
o tema Equilíbrio Financeiro. Essas ações, 
visando a formação e informação de Coope-
rados sobre assuntos do universo fi nanceiro 

e que os ajudem a ampliar ainda mais seus 
recursos, são parte integrante da política  de  
Crédito Consciente Uniprime.

A recente fi nalização da migração da 
Previdência Precaver para a Unimed Previ-
dência também é um dos destaques do In-
formativo, que trará, a partir desta edição, as 
novas opções disponíveis em planos, para 
que os Cooperados possam conhecê-los e  
fazer  a escolha pela modalidade que melhor 
atenda as suas necessidades. 

Não perca a Palestra agendada para ju-
lho, o evento promete boas surpresas para 
aqueles que estiverem presentes. Programe-
-se e participe cada vez mais da Cooperativa, 
ela também é sua. Boa leitura!

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

16 de julho de 2014 – Cascavel
19h30 – Conselho Regional de Medicina 
Rua Jequitibá, 556 – Recanto Tropical

17 de julho de 2014 – Foz do Iguaçu
19h30 – Hotel Viale Cataratas 
Avenida das Cataratas, 2420

* Após a Palestra será servido coquetel.

Dicas financeiras Dicas financeiras Dicas financeiras Dicas financeiras 
para seus filhos para seus filhos 
adolescentes!adolescentes!
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Cooperativa firma aliança 
com o Grupo Segurador 
BB e Mapfre 

Conheça as novas opções 
em planos de previdência

A Uniprime Oeste do Paraná acaba de estabelecer parceria com a 
Mapfre Seguros para a oferta de planos de seguros para os seus Cooperados. 
A Mapfre é atualmente a seguradora do Banco Brasil (BB) e a aliança firmada 
recentemente disponibiliza uma estrutura de atendimento especializada, por 
meio de corretor exclusivo e descontos diferenciados para associados à Coo-
perativa. As modalidades oferecidas vão da cobertura de veículos, imóveis e 
vida até o residencial e empresarial.

As opções de seguros oferecidas pela Uniprime foram projetadas pen-
sando no Cooperado e em sua família. Contam com toda a facilidade, seguran-
ça e credibilidade de um dos seguros mais práticos e avançados do mercado. 
Atualmente, o Grupo Segurador BB e Mapfre é o maior nos ramos em que 
atua, possui um dos mais amplos portfólios de produtos do mercado, além de 
unidades de negócios especializadas e presença territorial abrangente (95% 
do território nacional). 

Desde a finalização da migração do Quanta Previdência Unicred (Pre-
caver) para o Unimed Fundo de Pensão Multipatrocinado (Plano Unimed de 
Previdência), a Cooperativa passou a oferecer mais opções em planos de pre-
vidência. 

A transferência foi realizada, durante o primeiro semestre deste ano, 
de maneira automática e sem nenhum ônus para qualquer dos participantes. 
Essa mudança teve o objetivo de atender os diversos perfis de investimen-
to dos Cooperados e possibilitar planos de previdência ainda mais atraentes. 
Além do plano gerenciado pela Seguros Unimed, agora a Uniprime também 
disponibilizará produtos de previdência por meio da BrasilPrev (Banco do Bra-
sil), Mapfre Previdência e Icatu Seguros. As condições obtidas nessas nego-
ciações são diferenciadas e não estão disponíveis nas agências bancárias de 
varejo com as mesmas taxas de gestão e administração.

A partir desta edição, o Cooperado irá conferir, na página 4 deste Infor-
mativo, um breve relato sobre as novas opções oferecidas e fazer a sua migra-
ção para o plano que melhor atenda as suas necessidades, ou permanecer no 
plano da Unimed Previdência, o qual a transferência foi feita automaticamente. 

Caso o Cooperado possua atualmente o seu plano de previdência com 
outra instituição financeira, também poderá optar pela migração por meio do 
processo de portabilidade, é simples e poderá lhe trazer melhores resultados 
ao mantê-lo em sua Cooperativa.

* Vigência a partir do dia 30/06/2014 
ou até durarem os estoques. Oferta 
válida para os planos Tim Empresa 
Nacional, Tim Liberty +50 e Tim 
Liberty +100. Informe-se com um de 
nossos atendentes.

Bem-vindo à geração 
tecnologia.
Na Uniprime Oeste do Paraná, ao 
adquirir uma nova linha da TIM* ou 
trazer seu plano para a Cooperativa, 
você tem descontos especiais na 
aquisição de aparelhos de última 
geração!
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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. Verifi que o número em seu talão de cheques.

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

MODALIDADES

PGBL – PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO 

LIVRE Criado para quem declara o Imposto 

de Renda por meio do modelo completo.

VGBL – VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO 

LIVRE Perfeito para quem utiliza o modelo 

simplificado da declaração do Imposto de 

Renda ou é isento.

MAPFRE Previdência

 Pioneira no pagamento de 

aposentadorias no Brasil (1982);

 Ativos administrados: R$ 2,14 

bilhões;

 Filosofia de atuação baseada 

na prestação de serviços e no 

desenvolvimento de produtos sob 

medida;

 Oferece produtos completos para 

empresas e pessoas físicas.

Considerada pelos corretores em 2012 a 
melhor empresa de previdência privada do país.

comece hoje a 

amanhã.
pensar no 

PRODUTOS

INDIVIDUAIS: 
BARCELONA II
MADRID 
SEVILLA

EMPRESARIAIS: 
MAPFRE EMPRESARIAL – 
INSTITUÍDO 
MAPFRE EMPRESARIAL – 
AVERBADOR


