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Curso realizado em Cascavel, pela Cooperativa, 
ensina como administrar as finanças de forma in-
teligente para ter o máximo de retorno.

Sabedoria ao aplicar 
seu dinheiro4

Elas constituem a sexta entidade em Ativos do Sis-
tema, ficando à frente de algumas das principais 
instituições financeiras do Brasil.

Representatividade 
das Cooperativas3

Programar o futuro financeiro do filho tem sido 
cada vez mais frequente, pais podem, inclusive, 
investir desde o nascimento da criança.

Previdência Infantil: 
por que fazer?2

A Uniprime Oeste do Paraná convi-
da todos os Cooperados a participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada em:

Data: 17 de novembro de 2014
Horário: 16h (1ª chamada), 17h (2ª
chamada) e 18h (3ª e última chamada)

Local: Sede da Uniprime
Rua Mato Grosso, 2274 | Cascavel 

Assuntos em pauta:
• Ampliação do quadro social;
• Alteração dos artigos 39 e 49,
que tratam da posse da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal;
• Outros assuntos de interesse
do quadro social.

Anote em sua agenda

A segunda edição do Prime Day superou o número de participantes do evento anterior em um dia de muitas atividades
de confraternização entre Cooperados e seus filhos. Nas imagens, à esquerda em Cascavel e à direita em Foz.

Um dia para investir 
bons momentos com quem mais amamos

Diversão e integração entre Cooperados 
e familiares. O Prime Day deste ano foi a 
celebração de mais um dia dedicado a momentos 
de lazer e muita alegria entre os associados. 
Diferentemente de 2013, este ano o evento foi 
realizado simultaneamente em Cascavel e Foz do 
Iguaçu, no dia 11 de outubro.

Com uma extensa programação, o Prime 
Day contou com a presença de centenas 
de Cooperados, que tiveram a oportunidade de 

participar de várias atividades em Cascavel: 
gincanas recreativas de vôlei e futebol; sessões de 
cinema Infantil; apresentação de peça de teatro. 
Já em Foz teve o Espaço Mulher, um ambiente 
dedicado à valorização da beleza feminina, com a 
disponibilização de quick massage e esmaltação 
de unhas. Ambas as cidades apresentaram ainda: 
Espaço Criança, com piscina de bolinhas, 
cama elástica, jogos eletrônicos, etc; Jogo 
Gigante do UniGame; coquetel e comidas 

finger food, disponibilizado aos Cooperados 
durante todo o dia. O ponto alto do evento foi 
a entrega do tabuleiro do UniGame para os filhos 
dos Cooperados. Confeccionado especialmente 
para a Uniprime, o jogo possibilita uma imersão 
das crianças no universo cooperativista, 
trazendo, de forma lúdica, conhecimentos sobre 
produtos e serviços da Cooperativa e inclusive 
informa sobre fatos importantes da história 
da Uniprime Oeste do Paraná.
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Neste dia 16 de outubro celebramos o Dia 
Internacional do Cooperativismo de Crédito. A 
data está repleta de motivos a se comemo-
rar: o sistema cooperativista alcançou o sexto 
lugar de representatividade no ranking das 
instituições financeiras do País e, conforme 
o balanço do primeiro semestre, a Uniprime 
Oeste do Paraná teve um crescimento subs-
tancial  das sobras em relação a igual período 
do ano passado. Mas, mais do que apresentar  
números expressivos, a Uniprime se preocupa 
em cuidar das pessoas. Assim, o Prime Day,  
voltado para a família dos Cooperados, reflete 
e sintetiza os valores fundamentais de nossa  
Cooperativa: valorizar as pessoas. Este evento 
propicia um espaço para que os Cooperados 
dediquem um dia inteiro de brincadeiras com  
seus filhos, onde receberam um presente ím-
par, o UniGame, distribuído para as crianças, 
que  introduz os conceitos do cooperativismo 
e de finanças desde cedo. 

No Programa de Educação Financeira 
Continuada, tivemos a palestra “Economia 
2015: Eleições, Crise ou Oportunidade”, 
proferida pelo Prof. Marcelo Martinovich e o 
Curso de Inteligência Financeira com o Prof. 
Altemir Farinhas. A próxima etapa do Progra-
ma ocorrerá em novembro, quando teremos 

o lançamento do aplicativo para celulares de 
controle de finanças pessoais, o Uniprime 
Personal, que poderá ser baixado gratui-
tamente, e que permitirá a visualização de 
nossas despesas, ajudando no controle de 
nossos gastos.

Consolidamos também a migração dos 
Planos de Previdência Precaver para a Segu-
ros Unimed, e somamos mais três opções aos 
Cooperados, Brasilprev do Banco do Brasil, 
Icatu e Mapfre, ampliando o leque de per-
fis de investimento em previdência, desde o 
mais conservador até o mais agressivo. Au-
mentamos nossa oferta de seguros, como os  
de vida, de automóveis, residencial e de clíni-
cas, além do Seguro de Responsabilidade Ci-
vil. Todas estas ações refletem nosso esforço 
em cuidar cada vez mais de você, Cooperado, 
sem descuidar dos resultados financeiros, 
como atestam nossos números. Boa leitura!

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Reserva financeira
na infância para o futuro
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A ideia de “quanto mais cedo começar, me-
lhor” já se tornou uma célebre frase quando o as-
sunto é previdência. Especialistas recomendam a 
contratação de planos inclusive para bebês, que 
poderão custear, no futuro, a faculdade, uma via-
gem de intercâmbio e, também, a aposentadoria.

Segundo dados da Fenaprevi (Federação 
Nacional de Previdência Privada e Vida), a arre-
cadação dos fundos para menores de idade tem 

aumentado 12%, em média, nos últimos quatro 
anos. O percentual de adesão à Previdência antes 
dos 20 anos é crescente justamente porque a pre-
vidência complementar apresenta vantagens com 
relação a outros investimentos de longo prazo, 
como: rentabilidade superior à média de merca-
do e isenta de tributação na fase de acumulação; 
flexibilidade quanto ao valor das contribuições e 
benefícios com relação ao Imposto de Renda (con-
tribuições de dependentes é dedutível do IR).

Uma criança que, ao nascer, ganhar dos 
pais um plano de previdência com investimento 
mensal de apenas R$ 100 e rentabilidade de 8% 
ao ano, já terá acumulado uma reserva de mais 
de R$ 43 mil aos 18 anos.

A Uniprime Oeste do Paraná está com no-
vos e muito atraentes planos de previdência. 
Entre em contato com seu gerente para saber 
mais detalhes e, quem sabe, utilizar este aporte 
como um complemento de presente de natal ou, 
também, de aniversário.
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Os números apresentados no primeiro semestre de 2014 confirmam 
o desempenho sólido registrado pela Uniprime Oeste do Paraná este ano. 
Entre os resultados positivos, destaca-se o volume de sobras acumuladas, 
que totalizou R$ 3.391.004,23. As Sobras Líquidas refletem a preocupação 
em maximizar resultados, dentro de práticas gerenciais espartanas. Além 

Resultados do 1º semestre
sustentam o crescimento da Cooperativa

de praticar os menores juros e as melhores remunerações ao capital du-
rante o ano todo, a Uniprime chegará ao final do exercício em condições 
de devolver expressivas sobras. Só nos primeiros seis meses de 2014, 
elas acumularam em juros ao capital social o total de R$ 1.057.412,29.
Um crescimento acima de 50% com relação ao mesmo período de 2013.

Cresce desempenho
das cooperativas de crédito no País

O portal do cooperativismo de crédito (cooperativismodecredito.
coop.br) divulgou recentemente o ranking nacional das cooperativas de 
crédito. Assim como os bancos são classifi cados pelos seus Ativos, as-
sim também acontece com as cooperativas. Se somar os Ativos das mais 
de 1.100 cooperativas de crédito do país, o que corresponde a mais de
R$ 185,5 bilhões, as cooperativas representam a sexta entidade em Ativos, 
fi cando à frente de algumas das principais instituições fi nanceiras do Brasil.

Instituições Ativos Totais Lucro Líquido/Sobras

Uniprime Oeste do Paraná R$ 212.895.000,00 R$ 4.448.000,00

Cooperativa de Crédito A R$ 183.886.000,00 R$ 1.465.000,00

Cooperativa de Crédito B R$ 117.948.000,00 - R$ 593.000,00

Cooperativa de Crédito C R$ 82.186.000,00 R$ 14.000,00

Instituições Ativos Totais

Banco do Brasil R$ 1.303.651.713.000,00

Itaú R$ 1.029.025.053.000,00

Caixa Econômica Federal  R$ 963.315.687.000,00

Bradesco R$ 793.507.842.000,00

Santander R$ 502.784.192.000,00

Cooperativas de Crédito R$ 185.567.714.000,00

HSBC R$ 163.277.372.000,00

Market Share das Cooperativas
de Crédito de Cascavel – base junho/2014

Market Share das Instituições
Financeiras Brasileiras – base junho/2014

Fonte: Bacen.

Fonte: Bacen.

Com relação ao ranking das Cooperativas, a primeira colocada em 
Ativos possui mais de R$ 3,5 bilhões administrados. Do Sistema Uniprime, 
destaca-se a Uniprime Norte do Paraná na 14ª colocação, com R$ 934,3 
milhões administrados. Já a Uniprime Oeste do Paraná ocupa o 117º lugar, 
com R$ 212,9 milhões. 

Com relação à rentabilidade, a nossa Cooperativa é a 33ª colocada, 
com rendimento de 31,22% sobre o Patrimônio Líquido, considerada a 
melhor colocação de todo o Sistema. A Uniprime Oeste do Paraná está 
na primeira colocação em Ativos, Depósitos, Sobras e Rentabilidade em 
Cascavel.

Na comparação individual com o sistema financeiro do País, a Unipri-
me pode não possuir tanta representatividade, mas no todo das cooperati-
vas, os números são impressionantes e com crescimento acelerado. Ano a 
ano as cooperativas vêm conquistando espaço no mercado financeiro, com 
uma política de aproximação do Cooperado com a instituição.

APP UNIPRIME 

Personal
o controle dos seus gastos e 

rendimentos, na palma da sua mão.

baixe gratuitamente no seu celular ou tablet.

baixe no

Google play
Disponível na

App store
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A sua conta corrente permanece a mesma. Verifi que o número em seu talão de cheques.

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

Palestra avalia cenários
da economia em 2015

Gerir fi nanças
de forma inteligente é tema 
de curso da Uniprime

Marcelo Martinovich, economista e diretor da Federação Nacional dos 
Economistas do Brasil, esteve em Foz do Iguaçu e Cascavel, nos dias 3 e 4 
de setembro, a convite da Cooperativa, para realizar a palestra "Economia 
2015: Eleições, Crise ou Oportunidade". No evento, o palestrante passou a 
limpo os fundamentos atuais da economia.

A Uniprime Oeste do Paraná promoveu, em 18 de outubro, o Curso 
Inteligência Financeira, que foi realizado durante o dia todo (das 8h30 às 
17h30), nas dependências do Harbor Querência Hotel, em Cascavel.

O instrutor foi Altemir Farinhas, renomado palestrante de fi nanças 
pessoais, autor dos livros “CURA! Há solução para sua vida fi nanceira” e 
“Dinheiro? Pra que dinheiro?”. Farinhas esteve recentemente em Cascavel 
e Foz do Iguaçu, também a convite da Uniprime, para falar sobre Equilíbrio 
Financeiro, em um evento que foi sucesso entre os Cooperados.

Entre os conteúdos abordados no treinamento estavam: noções de 
mercado fi nanceiro, prazos e riscos, decisões de investimentos e rentabili-
dade, porque alguns enriquecem e outros não, quais as regras de ouro em 
fi nanças, entre outros. A capacitação fez parte de mais uma das ações do 
Projeto Educação Financeira, que prevê mais atividades até o fi m do ano.

O diretor administrativo da Uniprime Oeste do Paraná, Antonio Carlos de Andrade; o palestrante, 
Marcelo Martinovich e a diretora fi nanceira, Maryam Spricido em evento do dia 4 de setembro.

Em sua visão, até o fi nal deste ano, os indicadores de crescimento 
do País devem ter leve recuperação, mas o PIB não deve crescer mais que 
0,7% neste 2014 e 1,2% em 2015. A taxa de desemprego, de 6,8% este 
ano, deve cair para 6,3% em 2015 e o risco Brasil será menor, em função 
da passagem das eleições. Marcelo diz que é praticamente consenso entre 
os economistas brasileiros, que as taxas de juros (Selic) hoje mantidas pelo 

Copom em 11%, deverão bater em 12% no ano que vem. Neste cenário, os 
investimentos em CDI, que acompanham a taxa Selic, vão remunerar melhor 
que a poupança.

Onde investir? Ele ressalva que o raciocínio leva em conta os fatores 
atuais e sempre podem acontecer novos fatos imprevisíveis. Diante deste 
cenário e para quem dispõe de algum recurso e pensa em investir, Marti-
novich diz que suas melhores opções são aplicar em renda fi xa e reinvestir 
na própria atividade econômico-profi ssional, em suas próprias empresas.

As aplicações em CDI, que a Uniprime disponibiliza com excelentes 
taxas também para valores menores, tenderão a se benefi ciar mais com a 
alta da Selic, prevê. Ele não recomenda investir em imóveis, neste momento. 
A não ser em casos excepcionais. Segundo seu raciocínio, na maioria das 
praças brasileiras, os preços do mercado imobiliário foram infl ados artifi cial-
mente e, a partir de agora, tenderão a cair ou se acomodar.

sujeito à aprovação de crédito. 

Contratação rápida 
e crédito imediato 
dos valores a prazo
Antecipação de recebíveis (desconto de cheques 
pré-datados e duplicatas uniprime – PF e PJ).

É tempo de evoluir. Pense Uniprime.


