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O que fazer com R$ 6.679.501,00?
A destinação das sobras é um dos itens
da ordem do dia da AGO de 30 de março.

Sobras crescem 70%

12h: início da votação para
Conselhos Fiscal e de Administração
19h: fi m da votação e início da Assembleia
Auditório do Hotel Copas Verdes - Cascavel

AGO - 30 de março

Já pensou se as tarefas do seu dia a dia 
rendessem pontos que pudessem ser trocados 
em presentes? Ir à academia e ao mercado se 
tornariam atividades ainda mais interessantes, 
não é mesmo?! E é isso que acontece em sua 
Cooperativa. Ao adquirir um produto ou serviço 
cadastrado no Programa Unipremium, o Coo-
perado pessoa física é presenteado com uma 
pontuação. Esta pode ser acumulada e transfor-
mada em pontos da Multiplus, que conta com 
inúmeros estabelecimentos cadastrados, ofere-
cendo benefícios e promoções exclusivas, como 
viagens, combustível, eletrodomésticos, roupas 
e muito mais.

O Unipremium busca demonstrar a você, 
Cooperado, as vantagens da sua participação 
mais efetiva em nossa Cooperativa e, ainda, 

valoriza-o por meio de premiações. Quanto mais 
você utiliza os produtos e serviços da Uniprime, 
mais pontos acumula e maior vai ser a sua par-
ticipação na distribuição das sobras.

A Uniprime Oeste do Paraná se mantém 
sempre em busca de soluções que facilitem a 
vida e valorizem seus Cooperados. O Unipre-
mium é uma delas!

Prazo para resgate termina em março

O resgate dos pontos acumulados em 2014, 
sempre em múltiplos de 50, pode ser feito a 
qualquer momento durante o ano, mas o prazo 
fi nal vence no dia 31 de março de 2015.

Para resgatar os pontos, o Cooperado deve 
preencher um formulário disponível nas Agên-

cias Uniprime, informando o seu código Mul-
tiplus. Feito isso, os pontos acumulados serão 
computados e multiplicados por 10 (dez). Então, 
a Uniprime Oeste do Paraná repassará essa nova 
pontuação para a Multiplus. Após 15 dias úteis, 
ela fi cará disponível para o Cooperado utilizá-la 
em programas de fi delidade parceiros ou para 
resgatar prêmios.

Vale lembrar que, uma vez transferidos os 
pontos para a Multiplus, eles passarão a obede-
cer o prazo de validade e regras desse progra-
ma. Confi ra as regras, assim como os estabe-
lecimentos parceiros da Multiplus e os prêmios 
pelos quais pode trocar sua pontuação, no site 
da empresa, em: multiplusfi delidade.com.br. 
Para consultar o regulamento do Unipremium, 
acesse uniprimeoestepr.com.br.

Unipremium: transformando seu relacionamento
com a Cooperativa em vantagens e benefícios

O Governo acaba de aumentar o IOF sobre as 
operações de crédito, mas na sua Cooperativa o 
imposto foi mantido em 0,38%.

Uniprime não vai 
aumentar IOF4

A Uniprime Oeste do Paraná fi naliza os últimos 
relatórios do exercício de 2014 e os números re-
gistram crescimento recorde. 

Resultados
superam expectativas3

Uma das mais renomadas especialistas em fi nan-
ças do país, Myrian Lund, concede entrevista ex-
clusiva para o nosso Informativo.

Perspectivas da
economia para 20152
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Myrian Lund, ao proferir palestra em Cascavel,
realizada em maio de 2014, a convite da Cooperativa.

Conversamos com a planejadora financeira 
certificada pelo Instituto Brasileiro de Certificação 
de Profissionais Financeiros (IBCPF) e professora da 
FGV, Myrian Lund, que traz um panorama para este 
ano, confira:

“Cenário econômico: não há dúvida que já estamos 
num momento de recessão, cujo reflexo será sentido, mais 
profundamente, no decorrer deste ano e início de 2016 e, 
ainda, acompanhado de todas as consequentes mazelas: 
desemprego, baixo ou nulo crescimento da economia, 
taxa de juros elevada, restrição ao crédito, inflação acima 
da meta, entre outros. A inflação vai resistir e se posicio-
nar, possivelmente, em torno de 7% a.a., sendo puxada, 
principalmente, por energia, gasolina e diesel impactando 
transportes e alimentos. 

Não há necessidade, nas condições atuais e previs-
tas, de se preocupar com a segurança do país. O maior 
perigo seria o rebaixamento da nota dada pelas agências 
de risco, pois estamos praticamente no limite inferior do 
confiável. As severas e rápidas medidas de contingencia-
mento (a serem aprovadas pelo Congresso) e de geração 
de receitas (via impostos), ainda que controversas, do 
atual Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, estão trazendo 
um momento de paz e a busca da confiança no Brasil pela 
comunidade internacional.

O que esperar da economia em 2015?
Finanças Pessoais: o momento agora é de fazer a 

planilha financeira, refazer o orçamento, reduzir gastos e, 
principalmente, analisar os débitos automáticos em con-
ta corrente e os itens recorrentes no cartão de crédito. A 
reserva de emergência com as economias é fundamental 
para lidar com as altas dos preços, uma vez que os salários, 
possivelmente, não acompanharão. 

Investimentos: com a taxa de juros Selic Meta a 
12,25% a.a. e uma inflação entre 6,5% e 7,0% a.a., o ga-
nho real (ganho acima da inflação) ainda é um dos mais 
expressivos do mundo, perdendo apenas para Argentina 
e Rússia. Neste sentido, os investimentos conservadores, 
indexados ao CDI, como o RDC na Cooperativa, permanece 
como um dos melhores investimentos para este ano.”

Começamos o ano de 2015 com notícias 
preocupantes na economia: inflação em alta, 
aumento das tarifas de energia, dos preços 
controlados, dos impostos e da taxa de juros, 
desaceleração da economia com previsão de 
crescimento muito próximo de zero. Prenún-
cio de um ano difícil para o país. Entretanto, 
a Uniprime inicia o ano com uma boa notícia 
para os Cooperados: foram distribuídos R$ 2,3 
milhões de juros ao Capital, já creditados na 
Cota Capital, e para a Assembleia Geral Ordi-
nária serão destinados R$ 6,6 milhões para 
serem distribuídos. Além destes números, a 
Uniprime Oeste é a cooperativa mais eficiente 
do sistema e com o menor custo operacional. 

A austeridade administrativa não impede 
a constante busca de benefícios que valori-
zem os Cooperados. O Programa Educação 
Financeira terá sequência este ano e, além 
das palestras educativas, teremos o desen-
volvimento de cursos para Administração de 
Consultórios para profissionais autônomos 
da área de saúde. O Unipremium continuará 
a bonificar as operações e serviços da Uni-
prime com pontos Multiplus, que podem ser 
trocados por inúmeros benefícios e mantendo 
o princípio de premiar todos os Cooperados 
que utilizam os produtos disponibilizados. 

O olhar cuidadoso e humano com as pes-
soas, fundamento basilar de todas as nossas 
ações, se traduz no atendimento personaliza-
do, e se complementa com uma nova edição 
do Prime Day. Com o objetivo de melhorar a 
transparência administrativa e aproximar os 
gestores dos Cooperados, - permitindo que 
conheçam melhor a sua Cooperativa, seus 
números e projetos - serão realizados encon-
tros ao longo do ano. A nova Sede, prevista 
para o segundo semestre, ampliará o espa-
ço de atendimento, trazendo mais conforto, 
além de uma área destinada aos Cooperados 
com mesas, sofás, jornal, internet e um ca-
fezinho especial para que a Cooperativa se 
torne um agradável espaço de convivência. 
Assim, apesar das dificuldades previstas para 
este ano na economia do país, temos bons 
motivos para continuar acreditando na evolu-
ção da Uniprime.

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –
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O sistema de telefonia da Uniprime foi reestruturado recente-
mente com o objetivo de facilitar ainda mais a comunicação entre 
associados e Cooperativa. Com a alteração, foi ampliada a capaci-
dade de ramais. Os novos números já estão em funcionamento e 
os antigos ficarão disponíveis por mais alguns meses. Para evitar 
transtornos, atualize sua agenda.

Sede | 45 3220 3600
Agência Green | 45 3220 3300 

Agência Foz | 45 3521 2200
Agência Itaipu | 45 3522 9200

Uniprime: anote os novos 
números de telefone

Uniprime Oeste do Paraná
registra crescimento recorde

Cota Capital rende
mais que a poupança

O cenário financeiro no país em 2014 foi de crescimento tímido, próximo 
de zero por cento. Bem diferente do que aconteceu com a Uniprime Oeste do 
Paraná. A Cooperativa conseguiu manter e até ampliar o excelente desenvol-
vimento que vem registrando nos últimos anos.

O Patrimônio Líquido é um dos principais indicadores da solidez da Uni-
prime Oeste do Paraná, uma vez que representa os recursos próprios da Coo-
perativa e, portanto, de todos os associados. Em 2014, esse indicador teve 
crescimento de aproximadamente 25% em relação ao ano anterior, um per-
centual bastante significativo, que contribuiu para que os recursos próprios da 
Cooperativa praticamente dobrassem nos últimos quatro anos.

Mais uma vez, a Uniprime registra resultados positivos em suas opera-
ções. As sobras brutas geradas em 2014 foram de R$ 10.164.335,00, antes 
das destinações legais e provisões de risco. Já os recursos financeiros a se-
rem distribuídos aos Cooperados somam um total de R$ 8.984.903,00, ou 
seja, 70% a mais que em 2013, que foi de R$ 5.258.794,52.

A confiança dos associados na Cooperativa também foi demonstrada pelo 
crescimento dos valores de Depósitos Totais (à Vista e a Prazo), que atingiram 
R$ 189.233.259,04, um incremento de 16% em relação a 2013.

Em 30 de dezembro de 2014 foi creditado na Cota Capital o valor de 
R$ 2.305.402,64 referente aos juros sobre o capital, relativo ao ano de 2014, 
rentabilizando o Capital dos Cooperados em 10,80% ao ano, equivalente a 
100% da Selic acumulada no período, remuneração máxima permitida pelo 
Banco Central.

“É um rendimento bem superior ao percentual acumulado no ano pela 
poupança, que chegou a 6,43% e comprova que nossa Cota Capital é tam-

bém uma ótima opção de investimento”, observa o Presidente do Conselho de 
Administração, o médico Hirofumi Uyeda, lembrando que na Uniprime Oeste o 
Capital Social tem ainda ótima liquidez, já que os valores mantidos superiores 
a R$ 25.000,00 podem ser sacados pelos Cooperados.

Além disso, as sobras disponíveis para o rateio na próxima Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) são de R$ 6.679.501,00, ou seja, um aumento de mais 
de 80% em relação ao ano passado. Este valor, somado aos juros já pagos, 
totaliza R$ 8.984.903,00 que serão distribuídos proporcionalmente aos Coo-
perados que movimentaram suas contas na Uniprime no ano de 2014.

A Uniprime Oeste do Paraná também oferece muitas vantagens quando 
o Cooperado precisa contrair algum tipo de empréstimo, pois além das taxas 
competitivas e, na maioria das vezes, inferiores às praticadas pelo mercado, 
ainda tem a isenção do IOF anual, isso sem contar as sobras distribuídas pro-
porcionalmente aos juros pagos durante o ano. Prestigie sua Cooperativa, aqui 
você participa das sobras.

Depósitos à Vista

2013  |  R$ 26.445.217,81

2014  |  R$ 28.713.554,16

Patrimônio Líquido

2013  |  R$ 28.126.118,79

2014  |  R$ 35.067.455,42

Depósitos a Prazo

2013  |  R$ 136.224.055,90

2014  |  R$ 160.519.704,88

Total de Ativos

2013  |  R$ 195.745.738,02

2014  |  R$ 224.405.563,84        

Sobras à disposição da AGO

2013  |  R$ 3.700.887,49

2014  |  R$ 6.679.501,00

Saldo da Carteira de Crédito

2013  |  R$ 80.657.245,70

2014  |  R$ 98.985.933,11

Recursos financeiros a 
serem distribuídos aos 
Cooperados (sobras)

Aumento de 70%
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Comece 2015 numa boa. 
Conte com a Uniprime.

Até 12x – sem limitação de valor
Sem vínculo recebível: 2,04% a.m.
Com vínculo recebível: 1,94% a.m.
Sujeito à análise de crédito. 
Válido até 30 de abril de 2015.

Na Uniprime, o IOF
continua a 0,38%.

Bancos Uniprime Oeste do Paraná

alíquota de IOF 3,38% 0,38%

valor do IOF em um

empréstimo de R$ 20.000,00,

com prazo de 12 meses

R$ 676,00 R$ 76,00

A Uniprime Oeste do Paraná realizará, no dia 30 de março, sua As-
sembleia Geral Ordinária. Na AGO, os Cooperados poderão decidir sobre 
assuntos importantes, como: eleição dos membros do Conselho Fiscal e de 
Administração; prestação de contas relativas ao exercício anterior; destina-
ção das sobras apuradas; entre outros assuntos.

A Assembleia vai acontecer no auditório do Hotel Copas Verdes de 
Cascavel, localizado na Av. Brasil, 5929. Devido à eleição dos membros 
dos Conselhos, durante a tarde a urna eleitoral fi cará aberta para que os 
Cooperados possam votar das 12 horas até o reinício da Assembleia, que 
será às 19 horas.

Com o objetivo de melhorar o atendimento ao Cooperado, a Uniprime 
Oeste do Paraná oferece soluções que proporcionam cada vez mais como-
didade e praticidade a seus associados. Uma delas é o Internet Banking. 
Com ele, o Cooperado pode pagar seus títulos, realizar transferências in-
ternas e DOCs, pagar as guias de Darf e GPS, além de outras transações 
fi nanceiras como aplicações e o melhor de tudo, sem fi las e sem precisar 
sair de casa ou do trabalho. 

É só acessar o site da Cooperativa (uniprimeoestepr.com.br) para fazer 
a conferência de extratos com muita agilidade e segurança. Outra facili-
dade é o agendamento de títulos para serem pagos via débito em conta 
corrente na data programada.

Além do Internet Banking, caso o Cooperado desejar pode pagar seus 
boletos presencialmente nas Agências da Uniprime. E o melhor disso é que 
ao quitar os títulos na Uniprime, o Cooperado acaba gerando receitas para 
a sua própria Cooperativa, além de acumular pontos no Unipremium. Isso 
quer dizer que o associado também sairá lucrando com as sobras; já que 
este valor não retornará se for pago em qualquer outro banco ou lotérica.

Fique atento: o convênio Uniprime-BB não disponibiliza a opção de 
pagamento diretamente nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, desta 
forma a Cooperativa não se responsabilizará pela liquidação dos boletos 
que neles forem cadastrados.

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou neste dia 19 de janeiro 
que o governo aumentará a alíquota do Imposto sobre Operações Financei-
ras (IOF) sobre empréstimos para pessoas físicas, cobradas pelos bancos. 
A alíquota passa de 1,5% para 3% ao ano e se aplica a empréstimos com 
prazo de até 365 dias. Para as pessoas jurídicas, nada muda.

Com esse aumento, as cooperativas de crédito passam a ampliar ainda 
mais o seu diferencial competitivo frente ao mercado, pois o aumento não 
as afeta e elas continuam com alíquota zero para as operações realizadas 
com seus associados.

Dessa forma, aquele que obtinha crédito em um banco pagava 1,88% 
e agora passará a pagar 3,38%. Em uma cooperativa de crédito, pagava e 
continuará a pagar apenas 0,38%, que é o IOF incidente sobre a abertura 
de uma operação de crédito – cobrada por todas as instituições fi nanceiras 
do país.

Vale lembrar que as opções em crédito contratadas junto a Uniprime 
Oeste do Paraná são ainda mais vantajosas, porque, além do benefício do 
IOF reduzido, o Cooperado ainda tem de volta as sobras proporcionais ao em-
préstimo realizado. Compare como as condições de crédito adquiridas em sua 
Cooperativa são muito mais atraentes, inclusive para a opção de crédito ao 
lado. Converse com seu gerente e faça uma simulação.

AGO acontece
no dia 30 de março

Pague seus boletos on-line
ou nas Agências da Uniprime 

Uniprime não terá aumento
da alíquota do IOF sobre 
operações de crédito

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

099Anote também os números:
Sede e Agência Green: 4201
Agências Foz e Itaipu: 4202

ATENÇÃO: Para envio de
DOC/TED, o número da sua 
Cooperativa/Banco é 099.


