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Cooperados da Uniprime Oeste do Paraná 
participaram, nos dias 12 e 13 de maio, das 
palestras Conjuntura Econômica, realizadas, 
respectivamente, em Cascavel na Associação 
Médica e, em Foz do Iguaçu, no Hotel Viale. O 
evento teve como palestrante o renomado eco-
nomista, professor e reitor da Universidade Po-
sitivo, José Pio Martins e foi promovido em alu-
são ao aniversário de 18 anos da Cooperativa.

Esta ação integra uma ampla programação 
que a Uniprime Oeste do Paraná está desen-
volvendo, desde o início deste ano, visando a 
formação gerencial e financeira dos Coopera-
dos, trata-se do Projeto Educação Financeira e 
que contará com mais palestras e formações 
ao longo deste ano.

Segundo o presidente do Conselho de Ad-
ministração da Uniprime Oeste, Hirofumi Uyeda, 
o Projeto Educação Financeira integra um am-
plo programa pelo qual a Cooperativa procura 
oferecer ferramentas para o sucesso pessoal e 
empresarial de seus associados.

Buscar as respostas

Economista e autor de dois livros sobre 
educação financeira, Pio Martins definiu o ce-
nário econômico brasileiro como pouco anima-
dor. Segundo ele, as metas estabelecidas pelo 
governo em relação ao PIB e à taxa de inves-
timentos não serão atingidas. O País deveria 
investir algo em torno de 25% do PIB, mas não 

chegará a 17% este ano. A inflação deve pas-
sar dos 9% em 2015 e a taxa Selic irá além 
dos 14%.

Além de abordar aspectos macroeconômi-
cos, o palestrante deteve-se em apontar cami-
nhos para o sucesso econômico das pessoas. 
“Não costumo dar conselhos sobre investi-
mentos pessoais, porque não existe uma recei-
ta única. As finanças pessoais dizem respeito a 
um plano para a vida, que tem a ver com a for-
ma como ganha, como gasta e como conserva 
ou investe o dinheiro. A resposta às perguntas 
e um conhecimento mínimo é que irão definir 
um bom plano de investimentos. Não adianta 
buscar atalhos, pedindo conselhos e dicas de 
investimento”, disse.

Uniprime comemora 18 anos 
com palestras sobre finanças e economia

O professor José Pio Martins atraiu mais de uma centena de Cooperados no auditório da Associação Médica, em Cascavel.
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Segundo especialistas, este tipo de investimento 
tem se mostrado uma das aplicações mais atraen-
tes no cenário econômico atual.
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dinheiro render 4

Por que é mais vantajoso dar preferência para os 
serviços da sua Cooperativa? O que fazer para oti-
mizar a sua participação?

Diferencial em ser 
um associado Uniprime 3

Controle eficiente dos gastos e o apoio para você 
fazer as melhores escolhas e tornar realidade cada 
um dos seus sonhos com tranquilidade.

Crédito deve 
ser consciente2

A cooperação. O apoio.
A amizade. A confiança.

18 anos de parceria
e conquistas.

É tempo de evoluir.
Pense Uniprime.

O que
nos une?
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No aniversário da Uniprime comemora-
mos 18 anos de conquistas e parcerias. Ao 
longo destes anos, estivemos presentes em 
momentos importantes de nossos Cooperados, 
na compra da casa própria, na montagem do 
consultório, na aquisição de equipamentos pro-
fissionais e do carro novo. Hoje somos mais de 
2.800 Cooperados, possuímos mais de R$ 200 
milhões em ativos e geramos mais de R$ 10 mi-
lhões em sobras. Se esses números não deixam 
dúvidas do sucesso econômico da Uniprime, o 
que temos a comemorar vai muito além deles.

Muito mais do que uma conquista finan-
ceira, uma obra coletiva que valoriza as pessoas 
e, com destaque especial para: a cooperação, a 
confiança, o apoio, a parceria e a amizade. Es-
ses são os nossos verdadeiros ativos. Assim, em 
comemoração ao aniversário da Uniprime, pros-
seguimos com o Projeto Educação Financeira 
e convidamos o economista José Pio Martins, 
reitor da Universidade Positivo para falar de ce-
nários econômicos e finanças pessoais, e divul-
gamos o uso do crédito consciente, alerta para 
o uso racional das linhas de crédito, em especial 
nestes tempos de juros e inflação em alta. Para 
os que já estão com as contas ajustadas, traze-

mos uma matéria sobre investimento em RDC, 
uma aplicação segura e conservadora que tem 
obtido excelente rendimento.

O Programa Unipremium, que permitia a 
troca por pontos do Programa Multiplus foi mo-
dificado em virtude do término da parceria com 
o referido Programa. O contrato não foi renovado 
em função do desinteresse da empresa gestora 
do Programa, tendo em vista que a Uniprime te-
ria que aumentar em mais de dez vezes o volu-
me de transações. Desse modo, e para manter o 
princípio da equidade, em que todos são bene-
ficiados igualmente na razão de suas movimen-
tações, o Conselho de Administração decidiu 
pelo sorteio de um prêmio. Todos os Coopera-
dos participarão, recebendo cupons de acordo 
com a sua movimentação. Quanto mais se ope-
ra com a Cooperativa, maiores as chances de 
ganhar, porém todos terão chance de concorrer 
e serem premiados.
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Por que o crédito consciente 
é importante para a sua vida financeira?

No dicionário, a palavra consciente corres-
ponde a: ter responsabilidade, ter discernimen-
to. Pensando assim, um crédito consciente não 
significa deixar de comprar, mas sim fazê-lo 
com critério e seriedade. Neste caso, antes de 
usar o crédito, é pensar: “eu preciso disso?”, 
“eu posso pagar?”. Se a resposta for afirmativa, 
a sua Cooperativa está aqui para isso: orientar 
você na organização da sua vida financeira, 
facilitando o acesso às conquistas, dentro das 
suas possibilidades.

Os produtos e serviços da Uniprime Oeste 

do Paraná têm a finalidade de promover o seu 
bem-estar, seu crescimento pessoal e profis-
sional. A atitude da Cooperativa em relação a 
você é de suporte, apoio e colaboração. Cada 
serviço proposto leva em conta a sua qualida-
de de vida financeira.

O crédito consciente produz efeitos positi-
vos na vida do Cooperado, torna sonhos realida-
de, ajuda a concretizar planos. Use seu dinheiro 
conscientemente e com segurança. Para isto, 
conte sempre com a orientação, apoio e respal-
do da sua Uniprime Oeste do Paraná.
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A Uniprime Oeste do Paraná realizou neste ano mais uma campanha 
de doação de roupas e cobertores para instituições benefi centes. As arre-
cadações foram feitas nas agências da Cooperativa, dos dias 14 a 29 de 
maio. Sensibilizados com a ação, os Cooperados contribuíram com roupas, 
agasalhos e cobertores que irão benefi ciar dezenas de famílias carentes. 

 Depois de separadas, as doações foram encaminhadas, neste dia 2 de 
junho, para a Capela São Sebastião do Bairro 14 de Novembro, em Cascavel 
e para a entidade Criança de Valor, em Foz do Iguaçu. 

Solidariedade em alta
entre os Cooperados

Quais os benefícios ao optar por 
produtos da sua Cooperativa?

As atividades da Uniprime Oeste do Paraná não se restringem apenas 
às movimentações de fi nalidade econômica e fi nanceira. A Cooperativa in-
veste também em projetos e ações de cunho social, como a Campanha de 
Páscoa, do Agasalho e de Natal.

Taxas competitivas e IOF reduzido. Os serviços da Uniprime são reco-
nhecidamente mais vantajosos quando comparados aos dos bancos, isso 
sem contar o atendimento personalizado para o Cooperado. Porém, se lá 
no passado foi adquirido um empréstimo, por exemplo, de outra instituição 
fi nanceira, o que fazer? Com a Portabilidade Bancária, o Cooperado pode 
migrar seus fi nanciamentos para a Cooperativa, a juros mais competitivos e 
ainda ter a vantagem de não pagar a taxa de manutenção de conta, normal-
mente cobrada pelos bancos.

Além da transferência de empréstimos, a Portabilidade Bancária permite 
que o recebimento da sua aposentadoria e salário sejam migrados para a 
Cooperativa. Outro diferencial é que ao recebê-los pela Uniprime, o Cooperado 
tem acesso facilitado ao crédito pré-aprovado/consignado, com garantia dos 

recebíveis. Com ele, além de economizar 3% de IOF (percentual a mais prati-
cado pelos outros bancos) na liberação da operação, a qual já tem taxas atra-
tivas, o associado recebe ainda a devolução de sobras sobre os empréstimos.

Para receber o salário na Uniprime Oeste do Paraná, o Cooperado de-
verá encaminhar um documento de solicitação de transferência para a ins-
tituição fi nanceira com a qual trabalha atualmente. A modifi cação será feita 
automaticamente. A Portabilidade Salarial, segundo o Procon, é totalmente 
grátis para aquele que a requisitar. Caso for solicitado o pagamento de al-
gum valor para fazer essa migração, é necessário comunicar imediatamente 
o órgão de defesa do consumidor.

Juros competitivos

IOF diferenciado

Isenção de taxa de
manutenção de conta

Participação nas sobras

Atendimento
personalizado

Campanha do Agasalho Uniprime

Sempre é tempo
de cooperar

Com o Crédito de Férias, você planeja suas
viagens e conta com a gente para torná-las 

realidade. Converse com seu gerente
Uniprime para conhecer mais detalhes.

Sempre tem espaço
para mais um carimbo

R$ 10.000,00 em 12 parcelas de R$ 954,00*.
* Valor simulado com garantia ou vínculo de

recebível. Sujeito à aprovação de crédito. 
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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.

O Unipremium – Programa de Vantagens da Unipri-
me Oeste do Paraná está passando por modificações para 
melhor atender a seus participantes. A partir de agora os 
pontos não serão mais convertidos em milhas Multiplus. O 
contrato não foi renovado em função do desinteresse da 
empresa gestora do Programa Multiplus, tendo em vista 
que a Uniprime teria que aumentar em mais de dez vezes 
o volume de transações. A Diretoria da Cooperativa está 
analisando as novas possibilidades em premiação para os 
associados, com o objetivo de trazer benefícios ainda me-
lhores para todos. Entre em contato com o seu gerente para 
esclarecer possíveis dúvidas em relação ao Unipremium. 
Em breve, mais notícias sobre a mudança.

Saiba como anda o processo 
de mudança do Unipremium

Um dos maiores receios ao usar o Internet Banking é quanto à se-
gurança. Muitos resistem às facilidades dos serviços on-line porque não 
se sentem completamente protegidos ao usá-lo. O Internet Banking da 

O RDC – Recibo de Depósito Cooperativo é uma aplicação financeira 
com remuneração vinculada ao CDI, que permite ao Cooperado saber com 
antecedência quais serão os rendimentos auferidos pela aplicação. É indi-
cado para quem busca aliar os melhores prazos e rentabilidade em suas 
aplicações à segurança e à tranquilidade.

Além da remuneração mensal, vale lembrar que a Uniprime Oeste do 
Paraná distribui sobras aos aplicadores, o que maximiza o rendimento al-
cançado no decorrer do período. Em recente entrevista a este Boletim, a 
economista Myrian Lund confirma este tipo de aplicação como um dos mais 
propícios para o cenário atual da economia: “os investimentos conserva-
dores, indexados ao CDI, como o RDC na Cooperativa, permanecem como  
um dos melhores investimentos para este ano”. Para mais detalhes sobre o 
RDC, consulte seu gerente.

RDC tem se mostrado um dos 
investimentos mais atraentes 
no cenário econômico atual 

Como ter segurança ao 
fazer transações financeiras 
pela internet

* Valor simulado aplicado em 01/01/2015, com rentabilidade RDC líquido de IR calculado a 15%. 
Comparativo válido para aplicações acima de 720 dias. Para o cálculo da rentabilidade líquida de 
IR + sobras foi utilizada como base o rendimento das sobras de 2014 (113,10% do CDI). Análise 
comparativa dos primeiros 4 meses de 2015.

Uniprime Oeste do Paraná é muito seguro, desenvolvido pela Tecnocred, 
em parceria com a Eversystems, multinacional com experiência em ela-
boração de sistemas da área. A segurança das movimentações também 
é garantida pela criptografia e pela navegação em ambiente com certifi-
cação digital. Além disso, todas as transações são conferidas diariamente 
e, se o Cooperado preferir, também pode verificá-las com a equipe de 
colaboradores da Uniprime.

Algo importante a ter em mente é que o alvo dos cibercriminosos é 
sempre o cliente, e não a instituição financeira. Para eles, é muito mais 
fácil invadir computadores das pessoas do que tentar acessar os sis-
temas dos bancos, que são gerenciados por equipes especializadas e 
contêm várias camadas de segurança.

Por isso, quem utiliza o Internet Banking deve tomar alguns cui-
dados para acessar com segurança o site da Cooperativa e tirar pro-
veito das facilidades que ele oferece.

• Certifique-se de que você se encontra em uma área segura do 
Internet Banking da Uniprime, verifique a existência de um pequeno ca-
deado fechado na tela do programa de navegação. Note também que no 
início do campo "endereço" surgem as letras "https";

• Evite atalhos para acessar o Internet Banking da Uniprime Oeste do 
Paraná, especialmente os obtidos em sites de pesquisa. Procure acessá-lo 
sempre da página da Cooperativa;

• Evite realizar operações em equipamentos de uso público, eles po-
dem estar com programas antivírus desatualizados ou preparados para 
capturar os seus dados.

Comparativo RDC X Poupança*
Aplicação inicial de R$ 100.000,00

Período
RDC a 93% 

do CDI
Poupança

RDC líquido de 
IR com sobras

Janeiro R$ 100.734,61  R$ 100.605,80 –

Fevereiro R$ 101.385,36  R$ 101.197,56 –

Março R$ 102.212,66  R$ 101.720,65 –

Abril R$ 102.977,21  R$ 102.361,70 R$ 103.625,57

Diferença -R$ 615,51 R$ 1.263,87


