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Palestra aborda 
eleição, crise e 
oportunidades

Uniprime conta com novas e mais atraentes op-
ções em previdência. Confi ra os planos Unimed 
Previdência e Brasilprev.

Alternativas para uma 
aposentadoria mais tranquila4

RDC Premium Uniprime é a mais nova modalidade 
de aplicação RDC, com uma das maiores rentabi-
lidades atuais.

Que tal começar a 
investir seu dinheiro?3

Mudanças no Regulamento do Programa Uniprime 
de Vantagens traz ainda mais benefícios para os 
Cooperados.

Unipremium está
com novidades2

A Uniprime Oeste do Paraná promoveu 
nestes dias 3 e 4 de setembro, em Foz do Igua-
çu e Cascavel, a palestra com o renomado eco-
nomista Marcelo Martinovich abordando o tema 
“Economia 2015 – Eleições: crise ou oportunida-
de". O evento foi direcionado aos Cooperados e 
familiares, mediante a apresentação de ingres-
sos que foram disponibilizados nas agências 
da Cooperativa em Cascavel e Foz do Iguaçu.

Educação e qualidade de vida

Segundo o Diretor Institucional, o médico
Hirofumi Uyeda, esta palestra integra o Projeto Edu-
cação Financeira, desenvolvido pela Uniprime Oeste 
do Paraná junto aos seus 2.600 associados e fami-
liares. “Educação Financeira não se resume apenas 
em aprender a economizar, cortar gastos, poupar e 
acumular dinheiro. É muito mais que isso. É buscar 
uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no 
futuro, buscando a segurança material necessária 
para degustar a vida e ao mesmo tempo, antever e 
encarar eventuais imprevistos”, raciocina Hirofumi. 
O Projeto inclui ampla programação e, neste ano, 
esta foi a terceira rodada de palestras.

Já está confi rmado. Será no dia 11 
de outubro mais uma edição do Prime Day 
em Cascavel e Foz do Iguaçu. O evento, a 
exemplo do que foi no ano passado, trará 
atrações para toda a família do Coope-
rado. O ingresso estará disponível para 
retirada nas agências Uniprime Oeste do 
Paraná, na primeira semana de outubro. 
Marque em sua agenda e participe. 

 Acontecerá no dia 18 de outubro 
o Curso de Inteligência Financeira, com 
Altemir Farinhas. Será em Cascavel, no 
Harbor Querência Hotel. Interessados de-
vem confi rmar sua participação o quanto 
antes, pois as vagas são limitadas a 30 
Cooperados.

Prime Day em outubro, 
programe-se 

Curso Inteligência
Financeira

Quem é

O palestrante Marcelo Martinovich é econo-
mista, diretor da Federação Nacional dos Economis-
tas do Brasil e delegado do CORECON – Conselho 
Regional de Economia de São Paulo. Professor da 
PUC-SP, FMU-SP, da Universidade do Varejo – CDL/
Ceará, do MBA – Uirapuru de Sorocaba, da Funda-
ção Unimed e da Universidade de Cuiabá. Membro 
fundador do FJE – Fórum de Jovens Empreendedo-
res da ACSP, onde fundou e coordenou a comissão 
de Economia e Finanças e também coordenou a 
Comissão de Análise de Empresas da APIMEC- SP.



uniprimeoestepr.com.br2

O Programa Uniprime de Vantagens – Uni-
premium está com novidades. Desde junho, a cada 
documento pago pelo Internet Banking da Uniprime, 
o Cooperado acumula 2 pontos (anteriormente era 1 
ponto). Uma nova forma de pontuação foi acrescida 
ao Regulamento, assim os pagamentos realizados 
nos Caixas também passaram a acrescer pontos 
(1 a cada documento).

O Unipremium é um benefício exclusivo do 
Cooperado, pois quanto mais ele utiliza os produtos 
e serviços da Uniprime, mais pontos acumula para 
concorrer a prêmios e maior será a sua participação 
na distribuição das sobras. Para mais detalhes so-
bre o Unipremium, verifique o Regulamento disponí-
vel no site uniprimeoestepr.com.br ou consulte seu 
gerente Uniprime.

A Missão da Uniprime Oeste do Para-
ná vai muito além de oferecer empréstimos 
com juros competitivos em relação aos ban-
cos comerciais e aplicar recursos com uma 
das melhores taxas do mercado. Se fosse só 
isso, seria apenas um banco melhorado. Mas 
é muito mais. O nosso propósito maior está 
em ser um apoio e estímulo para o Coopera-
do alcançar seus sonhos. Nossa atitude em 
relação ao associado é de suporte, apoio e 
colaboração, dentro da essência do crédito 
consciente. Cada serviço proposto leva em 
conta a qualidade de vida financeira dele. Os 
produtos são desenvolvidos com o objetivo 
de promover o bem-estar, o crescimento 
pessoal e profissional do Cooperado. 

É fundamentada nessa Missão que a 
Uniprime tem continuamente realizado pa-
lestras e cursos – dentro do Projeto Educação 
Financeira –, visando levar informação sobre 
economia, finanças, formas de investimento 
e trazer informações de como otimizar seus 

rendimentos e aplicá-los da melhor forma. As 
mais recentes iniciativas nesse sentido são 
a Palestra "Economia 2015 – Eleições: crise 
ou oportunidade”, que foi realizada nos dias 
3 e 4 de setembro, em Foz do Iguaçu e Cas-
cavel; e o Curso Inteligência Financeira, que 
acontecerá no dia 18 de outubro, em Cas-
cavel (você confere mais detalhes na Capa). 
Sabemos que o crédito consciente produz 
efeitos positivos na vida do Cooperado, torna 
sonhos realidade, ajuda a concretizar seus 
planos. Para isto, o Cooperado poderá contar 
sempre com a orientação, apoio e respaldo 
da Uniprime.

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Que tal pagar as contas na 
tranquilidade da sua casa e ainda 
ganhar pontos no Unipremium?
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Palestra atrai público 
recorde em Foz e Cascavel

Uniprime participa do 
FGCoop Nacional 

Centenas de Cooperados, das mais diferentes faixas etárias, presti-
giaram a Palestra Equilíbrio Financeiro, realizada em Cascavel no dia 16 de 
julho e, em Foz do Iguaçu, no dia 17.

O evento trouxe à região o consagrado palestrante Altemir Farinhas 
(tem em seu portfolio clientes como Itaipu, Copel, Sebrae e Sescoop). A Pa-
lestra integra o Projeto Educação Financeira, que busca oferecer conheci-
mento e ferramentas de apoio à vida financeira dos Cooperados.

Um dos pontos altos do evento foram as dinâmicas que o palestrante 
realizou sobre finanças e que envolveu todos os associados. “Farinhas con-
segue tratar o tema, que normalmente é árido, de uma forma alegre, des-
contraída e sua metodologia agrada a todos os públicos”, observa o Diretor 
Institucional, Hirofumi Uyeda. Outra surpresa durante a Palestra foi o sorteio 
de tablets para os presentes.

O Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) é a conquista 
mais recente das cooperativas. Iniciou suas atividades como agente de prote-
ção às operações realizadas junto aos sistemas financeiros cooperativistas. O 
FGCoop é uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica 
própria, de direito privado, de abrangência nacional, tendo como associadas to-
das as cooperativas singulares de crédito. 

O Fundo Garantidor é um dos instrumentos da rede de proteção do Sis-
tema Financeiro Nacional e o FGCoop é o específico para as cooperativas de 
crédito, que ajuda a reforçar ainda mais a confiabilidade na solidez do segmento 
cooperativista. Alia-se a isso o movimento em curso no Sistema de chamar as 
cooperativas de crédito como cooperativas financeiras, o que só reflete a com-
pletude de seus produtos e serviços.

Igualado à condição de competitividade dos bancos na garantia de 
depósitos, até R$ 250 mil por associado/cliente, o cooperativismo finan-
ceiro poderá ampliar ainda mais o número de cooperados e o volume de 
depósitos e aplicações, com mais recursos para direcionar as operações 
de crédito. As aplicações financeiras disponibilizadas aos Cooperados da 
Uniprime na modalidade de RDC – Recibo de Depósito Cooperativo são 
protegidas pelo FGCoop. 

Como já conferimos na edição anterior do Uniprime News, o processo 
de migração dos Planos de Previdência Precaver para a nova Instituidora do 
Plano de Previdência – Seguros Unimed foi concluído. Os Cooperados que 
possuem Plano de Previdência junto a esta entidade agora passam a contar 
com a Unimed Fundo de Pensão Multipatrocinado como responsável pela 
administração do seu plano de benefício de Aposentadoria, que se chama 
Uni+Prev. É importante ressaltar que, neste processo, as obrigações e os 
direitos dos Cooperados, constantes no Regulamento do Precaver, foram 
totalmente preservados. 

Além da Previdência Privada pela Unimed Seguros, a Uniprime Oeste 
do Paraná oferece uma grande variedade de planos através das líderes do 
mercado brasileiro neste segmento: BrasilPrev, Mapfre e Icatu, permitindo 

Em clima de descontração, Farinhas atraiu centenas de Cooperados em Cascavel e Foz, 
respectivamente.

RDC Premium Uniprime

Com o objetivo de atender as necessidades dos Coopera-
dos que investem na Uniprime, está disponível uma nova mo-
dalidade de aplicação RDC, com prazo de vencimento alongado 
e maior rentabilidade em relação ao RDC Prata e RDC Ouro. 
Esse produto beneficia os atuais e novos aplicadores que in-
vestem seus recursos na Uniprime. Consulte seu gerente para 
conhecer os detalhes desse investimento, que, além da ren-
tabilidade mensal ainda aumenta a sua participação no rateio 
das sobras anuais.

Cooperativa amplia alternativas em Planos de Previdência
aos Cooperados a escolha pelo plano que melhor atende as suas necessida-
des. As alterações de perfis de investimento para o plano Uni+Prev para este 
ano ocorrerá, extraordinariamente, em setembro e estará disponível por um 
período de 30 dias. Os participantes receberão as orientações necessárias 
via e-mail e correspondência para sua residência. 

Além do atendimento nas agências da Uniprime, os participantes po-
derão tirar dúvidas e consultar seus planos pelo telefone 0800 722 3009 e 
no site portalprev.com.br/unimed, onde o Cooperado deverá se cadastrar 
para ter acesso a todas as informações do seu plano. Na próxima página 
você poderá conferir mais informações sobre o perfil dos planos da Unimed 
Previdência e BrasilPrev (na último Informativo foi apresentado os da Icatu 
e Mapfre).
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A sua conta corrente permanece a mesma. Verifique o número em seu talão de cheques.

O Uni+Prev Multipatrocinado é um Plano de Previdência Complementar que permite acumular 

e investir recursos para o futuro, assim você pode aproveitar sua aposentadoria para viver com 

liberdade. Ele é uma opção de investimento com uma enorme flexibilidade, afinal é possível 

contribuir quando e com o valor que desejar. Você também pode escolher entre diversas formas 

de recebimento do benefício.

Uni+Prev Multipatrocinado
A melhor época para pensar no futuro é hoje.

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


