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Como aumentar a sua fatia
no rateio das sobras?

No dia 2 de abril, foi creditado na conta corren-
te dos Cooperados a parte referente às sobras do 
exercício de 2014, proporcional à movimentação de 
cada um. Com isso, os associados puderam com-
provar mais uma vez que integrar sua vida financei-
ra à Uniprime é garantia de retorno adicional. 

Confira algumas dicas de como maximizar ain-
da mais os seus investimentos e as sobras futuras: 
a) A Cota Capital (10,80%) costuma render mais que 
a poupança (6,43%). Que tal reinvestir as sobras na 
própria Cooperativa? b) Além do rendimento maior 
que o da poupança, manter o salário e os recebíveis 
e pagar os boletos na Uniprime gera um acréscimo 
proporcional de sobras, além de render pontos no 
Unipremium. A Portabilidade Salarial pode ser uma 
solução se você ainda recebe o salário em outro 
banco. c) Com as taxas competitivas praticadas pela 
Cooperativa, somadas ao acréscimo proporcional de 
sobras a cada exercício, dar preferência para pro-
dutos e serviços da sua Cooperativa é muito mais 
vantajoso. Consulte seu gerente e faça as contas.

va da saúde, especialmente em Cascavel, Foz do 
Iguaçu e municípios vizinhos.

As sobras líquidas do exercício 2014 à dispo-
sição da Assembleia alcançaram R$ 6.679.501,36, 
contra R$ 3.700.887,49 no exercício 2013. Aca-
tando a sugestão do Conselho de Administração da 
Uniprime, os Cooperados presentes à Assembleia 
decidiram que os valores de R$ 5.424.835,76 fos-
sem creditados à conta corrente dos associados.

“Com isto, estamos retribuindo e valorizando 
a participação efetiva”, disse o presidente Hiro-
fumi Uyeda, explicando que a proposta aprovada 
estabelece percentuais diferentes para cada tipo 
de operação. Embora os valores sejam variáveis 
e proporcionais à movimentação de cada um, eles 
correspondem à média de R$ 3.584,00 por Coope-
rado. Isto corresponde a mais de dez vezes o valor 
médio distribuído por outras instituições locais do 
gênero.

Outra proposta aprovada pelo plenário 
criou um Fundo de Contingências no valor de 
R$ 1.254.665,60. “A criação deste Fundo de Con-
tingências é uma tranquilidade a mais para o futu-
ro”, explicou o presidente Hirofumi.

2.841 Cooperados. Mais de R$ 6 milhões em 
sobras à disposição. Indicadores extremamente 
saudáveis, entre eles, 42,10% de rentabilidade 
sobre o capital; 22,47% de eficiência; 0,77% de 
inadimplência. 

Estes foram alguns dos números discutidos e 
avaliados pela Assembleia Geral Ordinária de nossa 
Cooperativa neste dia 30 de março, em continui-
dade à Pré-Assembleia realizada no dia 25 em Foz 
do Iguaçu.

O encontro aconteceu nas dependências do 
Hotel Copas Verdes e cumpriu extensa agenda, que 
incluiu a eleição dos Conselhos de Administração e 
Fiscal, avaliação e aprovação da prestação de con-
tas e decisão sobre o destino a ser dado às sobras 
do exercício anterior.

Crédito em conta no dia 2 de abril

Segundo o presidente do Conselho de Admi-
nistração da Uniprime Oeste, Hirofumi Uyeda, o 
ritmo de crescimento dos números da Cooperativa 
reflete o grau de crescente participação do quadro 
cooperado e a solidez de toda a cadeia produti-

À esquerda, a Pré-Assembleia do dia 25 de março, em Foz do Iguaçu. À direita, equipe de colaboradores Uniprime durante a Assembleia do dia 30, em Cascavel.

Assembleia Geral define destino às sobras de 2014

A composição dos próximos Conselhos Fiscal e de 
Administração foi decidida durante Assembleia do 
dia 30 de março. Confira detalhes na página 4.

Assembleia elege
os novos conselheiros4

Os 18 anos da Uniprime Oeste vão ser comemora-
dos com palestras nos dias 12 e 13 de maio, com 
o renomado economista José Pio Martins.

Anote este compromisso 
em sua agenda3

Indique a Cooperativa em sua Declaração de IR e 
antecipe a sua Restituição para colocar em prática 
seus projetos hoje mesmo. 

Use o 099 no seu 
Imposto de Renda2
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No ano passado, com o pífi o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 0,1% 
no ano, a Uniprime teve um desempenho ex-
cepcional, alavancado pela participação cres-
cente dos Cooperados na utilização dos pro-
dutos e serviços ofertados pela Cooperativa. 
Esta aderência se traduziu num crescimento 
das sobras distribuídas durante a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO). Foram distribuídos
R$ 5,4 milhões na conta corrente dos asso-
ciados, além de R$ 2,3 milhões distribuídos 
na Cota Capital.

Quanto mais o Cooperado utiliza a Uni-
prime, mais ela se fortalece e redistribui os 
seus ganhos. Não descuidamos, porém, de 
economizar para o futuro e, durante a AGO, 
foi criado um Fundo de Contingências, de
R$ 1,2 milhão, para servir de anteparo a per-
calços que eventualmente possam ocorrer 
neste novo ambiente econômico hostil. Vale 
ressaltar que estes valores não saíram das 
sobras, mas representam a devolução de 
nosso antigo Fundo Garantidor, que foi subs-
tituído pelo Fundo Garantidor das Cooperati-
vas de Crédito (FGCoop). 

Este novo Fundo, regulamentado pelo 
Conselho Monetário Nacional, aumentou a 
segurança de todos os Cooperados e garan-
te até R$ 250 mil por CPF. Os ganhos fi nan-
ceiros representam parte do que a Uniprime 
representa. Mas os ganhos que podem ser 
considerados os mais importantes que a 

Cooperativa pode oferecer são a ideia de 
unidade e cooperação, que propicia o fomen-
to às atividades da área de saúde, como: o 
crédito facilitado em taxas competitivas; o 
Programa de Educação Financeira; o Prime 
Day; o Unipremium; a ausência de taxas de 
manutenção das contas; o horário diferencia-
do de atendimento; o retorno social pela ma-
nutenção dos recursos fi nanceiros na região 
onde vivemos e, em especial, o atendimento 
personalizado.

A despeito de todas as más noticias que 
a economia brasileira tem gerado nos últimos 
meses, os bons resultados da Uniprime nos 
permitem um alívio na sequência de atribu-
lações que temos vivido ultimamente. Assim, 
o novo Conselho de Administração, eleito na 
última AGO, tem a responsabilidade de man-
ter a Uniprime no caminho do crescimento 
sólido que sempre a caracterizou. Manter o 
dinamismo próprio sem descuidar da pru-
dência necessária para enfrentar o ambiente 
de negócios mais hostil que se prenuncia é o 
grande desafi o da nova gestão.

Editorial

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná
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Receba a restituição pela
Uniprime e aumente as sobras

O prazo para a Declaração do Imposto de 
Renda termina neste dia 30 de abril. Os Coo-
perados que deixaram para declarar de última 
hora ainda terão a oportunidade de indicar a 
Uniprime Oeste do Paraná, caso tenham imposto 
a restituir. Para isso, basta selecionar o código 
099 na opção “Banco”, do sistema da Receita. 
É importante informar também os números das 

Agências, que são: 4201 (Sede e Agência Green) 
ou 4202 (Agências Foz e Itaipu) e o número da 
conta corrente. 

Ao selecionar a Cooperativa na Declaração 
do IR, o associado poderá aumentar o seu retorno 
em sobras, além de ter à disposição o valor em 
crédito com a antecipação do imposto a restituir.
Converse com seu gerente para mais detalhes.
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Cooperativa vai comemorar 
seus 18 anos com Palestra  
“Conjuntura Econômica”

Taxa Selic sobe novamente: quais as
perspectivas para a economia ao longo de 2015

Em alusão ao aniversário da Cooperativa, será realizado em Cascavel e 
Foz do Iguaçu, nos dias 12 e 13 de maio, a palestra ministrada por José Pio 
Martins, com o tema “Conjuntura Econômica”. Os ingressos estarão disponí-
veis para retirada nas agências Uniprime até o dia 8 de maio. 

Pio Martins é economista, reitor da Universidade Positivo, comentarista 
econômico da Rádio CBN Curitiba e Gazeta do Povo e autor dos livros Educa-
ção Financeira ao Alcance de Todos e Seu Futuro.

As palestras dão continuidade à ampla programação que a Uniprime Oes-
te do Paraná irá desenvolver ao longo deste ano, visando a formação gerencial 
e fi nanceira dos Cooperados.

Em março, o Banco Central (BC) aumentou a taxa Selic de 12,25% para 
12,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC fará uma nova 
reunião em junho e, conforme pesquisa Focus, divulgada em 6 de abril, já há a 
previsão de novo aumento de 0,5 ponto percentual em junho, elevando a Selic 
para 13,25%. Com isso, ela alcançará o maior patamar desde janeiro de 2009, 
quando estava em 13,75% ao ano. Porém, segundo o mesmo estudo, a taxa não 
deverá ultrapassar os 13,50% este ano.

O mercado já previa que a Selic chegaria a esse patamar porque a infl ação 
está muito pressionada: a conta de luz fi cou mais cara, os combustíveis e o 
transporte público também. Com uma taxa mais alta de juros, o Banco Central 
tenta controlar o crédito e o consumo, atuando assim para tentar segurar a in-
fl ação.

Neste cenário, segundo a economista Myrian Lund, “os investimentos con-
servadores, indexados ao CDI, como o RDC na Cooperativa, permanece como 
um dos melhores investimentos para este ano”. Isso acontece pois o rendimento 
de CDIs, CDBs, fundos DI e títulos públicos são negociados pelo Tesouro Direto e 
aumentam conforme a Selic é elevada.

Myrian também explica que estamos em um momento de recessão na eco-
nomia, porém “não há necessidade, nas condições atuais e previstas, de se preo-

19h30 | 12 de maio
Associação Médica | Cascavel
Rua Jequetibá, 559

19h30 | 13 de maio
Hotel Viale Cataratas | Foz do Iguaçu
Avenida das Cataratas, 2420

Anote em sua agenda

Evolução da taxa básica de juros – Selic Em % ao ano | Fonte: Banco Central do Brasil
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cupar com a segurança do país, pois felizmente o ‘dever de casa’, compatibilizar 
receitas e despesas, está sendo feito, antes que danos maiores ocorressem”.

Na conjuntura das fi nanças pessoais, Myrian também pondera que “a re-
serva de emergência com as economias é fundamental para lidar com as altas 
dos preços, uma vez que os salários, possivelmente, não acompanharão os au-
mentos. Juntar a família, discutir e planejar os objetivos de vida para que todos 
participem dessa nova empreitada – que é restringir gastos agora, é uma forma 
de não inviabilizar os sonhos de médio a longo prazo”.

Sujeito à aprovação de crédito.

• Prazo maior para parcelamento
• Pagamento do imposto à vista
• Não precisa emitir guia
   atualizada todo mês

Tranquilidade para 
acertar as contas
com o leão



uniprimeoestepr.com.br4

Foi lançado em março o Boletim de Resultados da Uniprime Oeste do 
Paraná, referente ao exercício de 2014. A publicação do informativo, além de 
ser uma exigência legal, é também uma forma de colocar à disposição dos 
associados todas as informações que permitem a correta avaliação do de-
sempenho da Cooperativa.

A prestação das contas anuais, estruturadas em Relatório, constitui uma 
oportunidade de demonstrar as evoluções, estatísticas, índices, dentre outros 
dados financeiros referente ao exercício anterior. O Boletim de Resultados de 
2015 pode ser conferido no site da Cooperativa e, na versão impressa, ele está 
disponível nas agências Uniprime.

Caro Cooperado, qual foi a última vez que você fez sua atualização ca-
dastral em nosso banco de dados? Se foi há mais de seis meses, procure 
a Cooperativa e coloque em dia seus dados conosco.

Não apenas por ser exigência do Banco Central, mas esta ação visa 
trazer maior rapidez e eficiência na comunicação entre a Cooperativa e 
seus associados. Fazendo a atualização cadastral, o associado tem maior 
agilidade no atendimento, como por exemplo, na liberação de uma propos-
ta de crédito e na geração automática do limite de crédito.

Para atualizar o cadastro, o Cooperado deve ter em mãos documentos 
como: o comprovante de endereço e a declaração do imposto de renda, 
para quem for pessoa física.

Para quem for pessoa jurídica é necessário o balanço patrimonial da 
empresa, o faturamento dos últimos seis meses e o DRE (Demonstração do 
Resultado do Exercício). A atualização faz parte das atividades rotineiras e 
garante a integridade das informações cadastradas, proporcionando ainda 
mais segurança ao Cooperado.

Oferecer momentos de descontração e alívio emocional nesta véspera de 
Páscoa às pessoas em tratamento no Ceonc e na ala de Pediatria do Hospital 
Universitário. Este foi o objetivo das apresentações que a Companhia Risolo-
gistas – Doutores do Riso realizou no dia 2 de abril, em Cascavel. 

A iniciativa integra o calendário anual de atividades de caráter sócio- 
comunitário promovidas pela Uniprime Oeste do Paraná. A ação iniciou com 
café da manhã no Ceonc e à tarde a equipe de Doutores do Riso visitou a ala 
pediátrica do Hospital Universitário, brindando as crianças com apresentações 
e brinquedos. A RPC, afiliada da Rede Globo, fez a cobertura da ação e a ma-
téria pode ser conferida no link: http://bit.ly/1IHbTzb.

Balancete Anual está à 
disposição dos Cooperados

Atualize seus dados e ganhe 
agilidade no atendimento

Uniprime leva humor
a crianças nesta Páscoa 

A sua conta corrente permanece a mesma. Verifique 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.

Durante a Assembleia Geral do dia 30 de março, foram eleitos 
os novos conselheiros da Uniprime Oeste do Paraná. O Conselho 
Fiscal para a gestão de 2015 e 2016 tem como efetivos: Evandro 
Armando Tavares Luzzi, Milton Ito e Cristiane Gisselda Gobo. Como 
suplentes: Marcelo Palma de Oliveira, Gilberto Carlos Tiano e Mari-
nês Toigo Gottlieb.

O novo Conselho de Administração terá para os próximos três 
anos como presidente Hirofumi Uyeda; como vice, Antônio Carlos de 
Andrade Soares e como conselheiros efetivos: João Luís Corso Ban-
deira, Carlos Puppi Busetti Mori, Agostinho Bryk Junior, Clênio Perei-
ra Godoy, Manoel Estrela Obregon Junior, Marcia Regina Bittencourt 
e Walter de Assumpção. Como conselheiros suplentes: Júlio Cesar 
Empinotti, Ademir Cellio e Nelson Rosa Mendes.

Confira os novos conselheiros
Fiscal e de Administração


