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Conheça o Crédito 13º Salário. Equilíbrio para o 
seu fl uxo de caixa e fl exibilidade para pagar as 
gratifi cações de fi m de ano.

Conte com a gente
e organize as fi nanças4

Condições especiais em preços e taxas e nove 
marcas de veículos de primeira linha fazem o 
evento superar as melhores expectativas.

Festival Automotivo 
supera expectativas3

O diretor institucional, Dr. Hirofumi, analisa as 
conquistas e as realizações da Uniprime Oeste do 
Paraná durante este ano.

Diretoria faz
balanço de 20142

O Programa de Vantagens Unipre-
mium tem duração anual. Desta forma, 
a apuração de pontos referente à 2014 
(acumulados de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro) poderão ser resgatados até 
31 de março de 2015. Após essa data, 
a pontuação de 2014 perderá a valida-
de. Não deixe para a última hora. Para 
mais detalhes, consulte o Regulamen-
to do Unipremium, disponível no site
uniprimeoestepr.com.br ou consulte seu 
gerente Uniprime.

Pontos Unipremium: 
fi que atento

Chegou a época mais inspiradora do ano. O 
Natal, assim como o cooperativismo, carregam em 
sua essência os valores da união e da colaboração 
com o próximo. Como já é tradição neste período, 
todo ano a Uniprime realiza a Campanha Natal 
Cooperativo, com o objetivo de estimular em seus 
associados os sentimentos de solidariedade.

Realizada nas agências de Foz do Iguaçu 
e Cascavel, a Campanha se encerrou neste dia 
27 de novembro com um total de 101 presentes 
arrecadados. Para doar, bastava o associado ir 
à Cooperativa e “adotar” uma das cartinhas que 
estavam disponíveis na árvore de natal montada 
em cada uma de suas agências.  

Mais uma vez, a Campanha teve uma ótima adesão dos Cooperados.
Nas imagens, os presentes arrecadados em Cascavel (Sede e PAC Green) e em Foz (PAC Foz).

Este já é o terceiro ano que a Uniprime realiza 
a parceria com os Correios para o fornecimento 
das cartas de crianças com pedidos de presentes, 
endereçadas ao Papai Noel. Os presentes foram 
repassados aos Correios neste dia 28 de novembro, 
para que este efetuasse a entrega no endereço 
descrito em cada cartinha.

Natal é uma época de agradecimento. De 
celebrar todas as conquistas, a união e a colabo-
ração de todos em prol de um único objetivo: o 
desenvolvimento conjunto. A trajetória de cres-
cimento percorrida até aqui é resultado da dedi-

cação e do esforço de cada um dos Cooperados 
e colaboradores da Uniprime Oeste do Paraná. 
Que em 2015 possamos estar juntos mais uma 
vez para a concretização de novos planos e pro-
jetos. Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

É hora de agradecer

Natal Cooperativo: época de compartilhar
o que há de melhor em cada um de nós
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Temos, ao longo de todo o ano, reforça-
do o compromisso de manter a preocupação 
com as pessoas e o resultado fi nanceiro como 
consequência. Realizamos o Projeto Educação 
Financeira, com diversas Palestras e um Curso, 
para ajudar os Cooperados a controlarem suas 
fi nanças. Este Projeto tem como objetivo funda-
mental despertar o interesse pelo conhecimento 
sobre fi nanças, uma defi ciência que a maioria 
de nós tem porque, durante nossa formação 
universitária, não recebemos este tipo de infor-
mação. O conhecimento do uso consciente de 
nosso dinheiro abre espaço para o acúmulo de 
reservas que transformam em realidade algu-
mas de nossas aspirações.

Uma ferramenta importante para estes 
objetivos foi  o lançamento do Uniprime Perso-
nal. Este aplicativo para celular, disponibilizado 
gratuitamente a todos os Cooperados, ajuda 
na elaboração do orçamento, gerando gráfi cos 
e relatórios que permitem a correta percepção 
de nossos gastos. Mais de 630 pessoas já estão 
utilizando esta ferramenta. O Prime Day, na sua 
segunda edição, mantém um importante espa-
ço de convivência entre os Cooperados e suas 
famílias, além de despertar o sentimento coope-
rativo nos nossos fi lhos. Este evento simboliza a 
preocupação da Uniprime na valorização e no 
respeito às pessoas, fundamentos que norteiam 
a Cooperativa desde a sua fundação.

Nosso Programa de Vantagens, o UniPre-
mium foi mantido, e continuamos acumulando 
pontos de acordo com o uso dos produtos da 
Cooperativa. Os pontos acumulados este ano 
devem ser trocados por pontos Multiplus até 
o mês de março do próximo ano. Realizamos o 
primeiro Festival Automotivo Uniprime, com as 
principais marcas automobilísticas, permitindo 
a comparação direta entre os modelos e com 
ofertas de preços e condições de fi nanciamento, 
auxiliando àqueles que desejam trocar de carro. 

Seguindo a linha de valorização do Coo-
perado, inauguramos o novo PAC Itaipu em Foz 

do Iguaçu, melhorando o atendimento e facili-
tando o acesso dos associados que trabalham 
ou vivem na Vila A. Além disso, o Conselho de 
Administração regulamentou o saque parcial do 
Capital Social de cada Cooperado, permitindo, 
em algumas situações, o resgate antecipado 
sem a necessidade de deixar a Cooperativa. 
Com o objetivo de permitir o crescimento sólido 
e sustentável da Uniprime, como vem ocorrendo 
ao longo dos últimos anos, ampliamos a área 
de abrangência dos Cooperados na Assembleia 
Geral Extraordinária. A Medicina, Odontologia 
e outras profi ssões de nível superior da Saúde 
pertencem ao Grupo 2 da Classifi cação Brasi-
leira de Ocupações (CBO) e foi ampliada a pos-
sibilidade de cooperação para as demais áreas 
dentro do mesmo Grupo 2, antecipando uma re-
serva estratégica para o futuro crescimento da 
Uniprime. Porém, somos e continuaremos a ser 
uma Cooperativa de Médicos, Dentistas e outros 
profi ssionais da área de saúde. 

Este ano, o crescimento pífi o da economia, 
a infl ação alta e a perda da confi ança, com a 
diminuição de investimentos, aliada à incerte-
za gerada pelas eleições tornaram o ambiente 
econômico muito instável. Apesar desses fa-
tores, o desempenho da Uniprime foi surpre-
endente, com resultados fi nanceiros extrema-
mente positivos. Este crescimento vertiginoso 
da Uniprime é fruto do trabalho dos Cooperados, 
que acreditam e trabalham com a Cooperativa. 
Finalmente, o sucesso da Campanha do Natal 
Cooperativo demonstra o espírito humanitário 
dos Cooperados e torna o mundo, ainda que por 
alguns instantes, um lugar melhor para se viver. 
Feliz Natal!

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná
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Dica
Uniprime

Para garantir o sossego durante
as férias, faça do protetor solar
o seu companheiro inseparável.

Curta suas férias
com tranquilidade. 
Deixe o resto
com a Uniprime.
Sujeito à aprovação de crédito. Válido até 
28/02/2015. Taxa fi xa de 1,73% com garantia 
ou mecanismo de liquidez. Taxa fi xa de 1,93% 
sem garantia. Crédito de até R$ 20.000,00
e parcelamento em até 10x.
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Lançado no início de novembro pela Uniprime Oeste do Paraná, o 
aplicativo Uniprime Personal tem agradado aos Cooperados. Até o dia 28 
deste mês, já eram mais de 630 downloads do app no Google Play e App 
Store. Por meio do Uniprime Personal, o associado pode registrar cada um 
dos seus gastos e rendimentos, emitir relatórios periódicos e fazer um 
eficiente controle financeiro, de qualquer lugar.

“O app de gestão financeira surgiu da necessidade de se criar um 
sistema que ajudasse os Cooperados na organização diária de suas finan-
ças. Cada conquista, assim como essa, representa um passo adiante, uma 
evolução na busca da satisfação das necessidades dos nossos Coopera-
dos”, comenta o diretor institucional da Uniprime Oeste, Hirofumi Uyeda. 

O lançamento do aplicativo reforça o compromisso da Cooperativa 

Além do aplicativo, a Cooperativa recentemente reformulou o seu 
site, tornando-o mais amplo, com estrutura de portal. “Estamos na Era da 
Tecnologia. Precisamos estar atentos e em sintonia com as inovações que 
possam facilitar e melhorar o dia a dia dos nossos Cooperados”, comple-
menta Hirofumi.

Uniprime Oeste lança aplicativo de gestão de finanças

Festival Automotivo supera expectativas
Imagine reunir, no mesmo local e ao mesmo tempo, nove marcas de veí-

culos de primeira linha. Poder comparar, negociar, fechar a compra e financiar 
em condições especiais. Assim foi o 1º Festival Automotivo Uniprime, realizado 
pela Cooperativa no dia 22 de novembro, nas dependências da Associação 
Médica de Cascavel. Um dia especial para pensar no carro dos sonhos.

Investimento em tecnologia

Colaboradores e Diretoria da Uniprime Oeste do Paraná e alguns dos veículos à venda durante o Festival.

Alguns dos veículos antigos expostos durante o Festival.

Ainda não tem o Uniprime Personal no seu celular ou tablet?
Baixe agora mesmo no Google Play ou na App Store.

Acompanhe seus rendimentos e gastos, gere gráficos e relatórios demonstrativos e use mesmo 
sem conexão à internet, quando estiver on-line é só sincronizar as informações.

O 1º Festival Automotivo Uniprime contou com a adesão das con-
cessionárias Euro Import (Land Rover e BMW), Chiapetti (Hyundai e Volks-
wagen), Carelli (Kia), Brizza (Mitsubishi), Slaviero (Ford), Enjin (Honda) e 
Zeni Motors (Toyota). Segundo o gerente Douglas Daltoé, o balanço inicial 
indicou 15 negócios formalizados no local, perfazendo mais de R$ 1,7 mi-
lhão em negócios financiados por meio da Cooperativa. “Outros negócios 

iniciados no Festival Automotivo deverão ser fechados nos próximos dias. O 
saldo final deve seguramente ultrapassar os R$ 2 milhões”, prevê.

Segundo o diretor administrativo Antonio Carlos de Andrade Soares, o 
resultado superou todas as melhores expectativas. “O volume de negócios 
e a aprovação de todos os Cooperados que estiveram presentes permitem 
projetar um evento ainda maior para a segunda edição do Festival, em 
novembro de 2015”, diz.

Além de oferecer uma amostra dos melhores veículos novos à venda, 
o Festival Automotivo também reservou espaço nobre para o saudosismo, 
com exposição de veículos antigos, como Aero Willys, Bel Air, Karmann- 
Ghia, Corcel e Impala; de propriedade dos Cooperados Ulisses Tasca Ro-
man, Carlos Puppi B. Mori e Família Hubie.

em ser um suporte dos associados, onde cada serviço proposto leva em 
conta a qualidade de vida financeira. Essa também é a filosofia do Projeto 
Educação Financeira, desenvolvido pela Uniprime Oeste e que originou a 
ideia da criação do app.
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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 
da Sede e PAC Green: 4201 e 
PACs Foz e Itaipu: 4202. 099

Assembleia valida mudanças 
no Estatuto Social

Assembleia Geral Extraordinária da Uniprime Oeste do Paraná reali-
zada neste dia 17 de novembro, em Cascavel, aprovou por unanimidade 
algumas alterações no Estatuto Social. Segundo o presidente do Conselho 
de Administração, Hirofumi Uyeda, as mudanças não irão modifi car o dia a 
dia da Cooperativa.

Duas das alterações aprovadas referem-se aos artigos 39 e 49 do 
Estatuto Social. Uma delas atende a indicação do Banco Central e estabe-
lece regras para a posse da Diretoria e do Conselho Fiscal. Outra altera-
ção estabelece a possibilidade de associação dos demais profi ssionais do 

Aprovadas regras
para Saque Capital

Quadro cooperativo presente na AGE realizada 
na Sede em Cascavel, no dia 17 de novembro.

Cooperativa inaugura
novo PAC em Foz

A Uniprime Oeste do Paraná inaugurou sua segunda agência na 
praça de Foz do Iguaçu, na Rua Silvio Américo Sasdelli, 1950, sala 25, 
conjunto A. Desde o dia 10 de novembro, ela passou a disponibilizar os 
serviços bancários aos associados na Vila A e regiões vizinhas. Em Foz do 
Iguaçu, a outra agência fica localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto.

Segundo o diretor institucional e presidente do Conselho de Admi-
nistração, o médico Hirofumi Uyeda, a abertura da nova agência atende 
a reivindicação dos associados que atuam naquela região, além de abrir 
espaço também à adesão de novos profissionais e empresas do segmen-
to de saúde, já que fica nas proximidades do Hospital Costa Cavalcanti – 
uma das principais instituições de saúde da cidade. O PAC Itaipu, em Foz, 
atende de segunda a sexta, das 9h às 15 horas, oferecendo os mesmos 
serviços já disponibilizados pelas demais agências, como: abertura de 
conta até a concessão de créditos, aplicações financeiras, pagamento 
de contas, etc.

Na inauguração do PAC Itaipu, realizada no dia 7 de novembro: o diretor administrativo, Dr. Antônio 
Carlos; o diretor institucional, Dr. Hirofumi e os conselheiros administrativos, Dr. Gustavo e Dra. Márcia.

O Conselho de Administração aprovou, durante a reunião do dia 5 de no-
vembro, regras para o resgate antecipado de quotas-partes da Uniprime Oeste do 
Paraná (relativas ao Artigo 9º do Estatuto Social), sem a necessidade do associado 
deixar a Cooperativa. O pedido formulado pelo Cooperado poderá ser deferido, a 
qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, observadas algumas condições. 
Para saber quais são elas, mais informações ou para fazer o download da carta de 
solicitação do Saque Capital, acesse uniprimeoestepr.com.br.

Grupo 2 da Classifi cação Brasileira 
de Ocupações do Ministério do Tra-
balho e Emprego, onde se inserem 
os médicos, odontólogos e demais 
profi ssionais da área da saúde. A 
associação de outros novos pro-
fi ssionais somente ocorre a partir 
de convite realizado formalmente 
pelo Quadro Associativo e Diretoria 
e aprovados pelo Conselho de Ad-
ministração.

Organize as fi nanças 
sem comprometer
o orçamento
Sujeito à aprovação de crédito. Para mais detalhes, 
converse com seu gerente Uniprime.


