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Um por todos
Participar de uma cooperativa é colaborar com
o outro em prol de um mesmo fi m. É saber que
o coletivo é mais forte que o indivíduo. Que no
Dia Internacional do Cooperativismo possamos
ampliar essa cooperação, inspirando a sociedade
a trabalhar junto por melhores oportunidades.

Julho | Mês Internacional do Cooperativismo

Embora o frágil cenário econômico vivido 
pelo país, com refl exos negativos em praticamen-
te todos os setores, a Uniprime Oeste do Paraná 
segue a passos fi rmes, mantendo a caminhada 

Uniprime registra crescimento de 29,73%
nas sobras do primeiro semestre

de resultados positivos em suas operações.
Os números do primeiro semestre já conta-

bilizam sobras brutas de R$ 5.838.834,74, antes 
das destinações legais. Já os Juros ao Capital pro-

visionados de 2015 totalizaram R$ 1.439.424,43. 
Neste contexto, as sobras acumuladas no perío-
do, somam R$ 4.339.410,31, o que equivale a um 
crescimento de 29,73% em relação aos mesmos 
primeiros seis meses de 2014, quando elas so-
maram no período, R$ 3.391.004,23.

Outros números que também são relevantes 
para avaliar a saúde fi nanceira de sua Cooperativa: 
total de ativos, R$ 252.555.517,02; operações de 
crédito: R$ 102.988.345,56; depósitos totais (saldo 
em conta corrente e aplicações): R$ 212.575.757,86; 
patrimônio líquido: R$ 34.930.251,87.

A esses resultados animadores, a Uniprime 
Oeste do Paraná agrega taxas competitivas e, na 
maioria das vezes, inferiores às praticadas pelo 
mercado, além da isenção do IOF e das signi-
fi cativas sobras distribuídas proporcionalmente 
às operações realizadas durante o ano. São ra-
zões que justifi cam e premiam sua participação 
no dia a dia Uniprime.
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News

Conheça a linha de crédito específi ca para fomen-
tar sua atividade profi ssional, para você se manter 
sempre em sintonia com os avanços tecnológicos.

Crédito para
Equipamentos Profi ssionais4

Ao contratar o Crédito Pessoal da Uniprime Oeste 
do Paraná, o Cooperado economiza aproximada-
mente 24% em relação ao cliente bancário.

A Uniprime é a melhor 
opção em crédito3

O programa Unipremium continua creditando van-
tagens a cada operação que você faz com a Uni-
prime. O que vai mudar é a premiação.

Mudanças
no Unipremium2
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Editorial

Inflação em crescimento, dólar alto, eco-
nomia retraída. Analistas de mercado alegam 
que o panorama se projeta pouco animador 
para os próximos meses, mas que não há ra-
zões para se preocupar. Externamente, o país 
já começa a ser visto como em processo de 
superação da crise. Aqui na Uniprime Oes-
te do Paraná os indicadores parecem estar 
alheios a qualquer retração, onde se desta-
cam números apenas crescentes, como os 
índices de 42,10% de rentabilidade sobre o 
capital, 22,47% de eficiência e de inadim-
plência de apenas 0,77%. Porém é importan-
te frisar que essa estabilidade e solidez da 
Cooperativa não é ocasional. Elas vêm sendo 
construídas ao longo dos últimos 18 anos. 
Chegamos até aqui, sempre a passos firmes 
e buscando caminhar em chão sólido. 

Sabemos que, mesmo com as instabili-
dades econômicas, precisamos estar prepa-
rados para ser o seu suporte financeiro segu-
ro, ser alguém em quem você pode confiar, 

a qualquer momento. Estamos aqui para ser 
o seu apoio, para ajudá-lo a tornar realida-
de suas conquistas. Por isso a cooperação, 
a amizade e a confiança são características 
tão importantes nessa relação. Esse laço de 
parceria é o que nos une. 

Num cenário de retração, muito se fala 
em economizar e em “frear” o consumo, mas 
este também pode ser um ótimo momento 
para se pensar em investimento. E este será 
o tema da próxima Palestra que integra o Pro-
jeto Educação Financeira, que acontecerá em 
setembro. Saber como investir pode acres-
centar mais dinheiro às suas economias.

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Unipremium trará mais 
benefícios para os Cooperados

Saber investir é tão importante quanto sa-
ber poupar. Buscando apontar os melhores ca-
minhos para as diferentes situações e necessi-
dades em previdência privada, a Uniprime Oeste 
promove em agosto nova Palestra do Projeto 
Educação Financeira.

O evento tem como tema central a Previdên-
cia Privada e trará à região Silas Devai. Ele tem 
grande experiência no setor. Atuou nas áreas de 
operações, desenvolvimento de produtos e negó-

Mudanças recentes no sistema operacional 
da aquisição de pontos junto à empresa Mul-
tiplus inviabilizaram a manutenção da parceria 
com a Uniprime Oeste, que deu origem à forma-
tação inicial do Unipremium.

A Diretoria da Cooperativa está avaliando 
as diferentes alternativas de premiação e em 
breve deverá anunciar as novidades a serem 
implementadas ao Unipremium.

Neste meio tempo, a Cooperativa Uniprime 
Oeste continua contabilizando os pontos gera-
dos a cada transação, seguindo a tabela de pon-
tuação. O objetivo do programa de premiação é 
beneficiar todos os Cooperados, na proporção de 
suas movimentações. Todos os pontos gerados 

cios, de corporações como Citibank, Cigna, Bra-
silprev, Accenture e IBM.

Participa da Fenaprevi, entidade que con-
grega as principais seguradoras de vida e previ-
dência do país. Hoje é Superintendente de Vida e 
Previdência da Seguros Unimed.

Anote em sua agenda: palestra dia 25 (19h30) 
no Hotel Vialle, em Foz do Iguaçu e dia 26 de agos-
to (19h30), no Copas Verdes, em Cascavel. Garanta 
seu espaço. Busque logo o ingresso na Uniprime.

em 2015 serão acumulados e, posteriormente 
resgatados. Aguarde novidades a respeito.

Previdência Privada: qual a melhor opção?
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Uniprime Sistema Financeiro Nacional*

Cheque Especial 4,40% a.m. 11,80 % a.m.

Crédito Pessoal 
(Não Consignado) 2,90% a.m. 4,80% a.m.

Valor da Parcela

Uniprime Sistema Financeiro Nacional*

R$ 10.000,00 em 24 parcelas R$ 584,13 R$ 710,67

IOF R$ 38,00 R$ 338,00

Retorno Distribuição 
de Sobras Anual R$ 168,00 R$ 00,00

Custo Total no Final do 
Contrato (24 meses) R$ 13.889,12 R$ 17.394,19

Já está confirmado. Será no dia 3 de outubro mais uma 
edição do Prime Day em Cascavel e Foz do Iguaçu. O evento 
acontecerá das 13h até 18h e a exemplo das últimas edições, 
trará atrações para toda a família do Cooperado. Marque em sua 
agenda e participe.

Prime Day em outubro, programe-se

* Fonte: Banco Central do Brasil – Taxas média de juros de operações de crédito.

* Fonte: Banco Central do Brasil – Valor da parcela fixado com base na taxa média de juros de 
operações de crédito.

Transforme em dinheiro 
à vista o que você tem 
para receber a prazo 

A Uniprime é a melhor 
opção em crédito

Quando o orçamento da empresa aperta, muitos empresários se es-
quecem de uma das linhas de crédito mais acessíveis, que é a Antecipação 
de Recebíveis. Trata-se de transformar duplicatas de venda a prazo, ven-
das parceladas no cartão de crédito ou mesmo os cheques pré-datados 
de clientes em capital para saldar as contas atuais. É antecipar dinheiro 
futuro – que a empresa irá receber – em dinheiro presente.

Uma grande vantagem da antecipação, quando comparada a outras li-
nhas de crédito, é que o empresário não está pegando algo emprestado de 
alguém, mas sim usando algo que já é da empresa, simplesmente anteci-
pando datas e pagando por isso. Por este motivo, as taxas de antecipação 
acabam sendo menores que os empréstimos disponíveis.

Após a aprovação do crédito, os valores são liberados diretamente na 
conta corrente da sua empresa e a cobrança dos recebíveis é feita pela 
Uniprime. A operação poderá ser liquidada em até 12 meses e o limite va-
ria de acordo com o tipo de atividade da sua empresa. Para mais detalhes, 
converse com seu gerente.

Antecipação de Recebíveis
(desconto de cheques pré-datados e duplicatas – PF e PJ):

• Mais comodidade: administração do título fica sob responsabilidade
da Cooperativa, que o deposita somente na data indicada.

• Mais flexibilidade: aumento da liquidez do fluxo de caixa,
facilitando a gestão da empresa.

• Mais agilidade: rapidez na contratação do crédito
e recebimento imediato dos pagamentos a prazo.

As cooperativas de crédito vêm se tornando uma excelente alternativa, 
principalmente em momentos de instabilidade econômica. A Uniprime além de 
possuir isenção de taxa de manutenção de conta, possui taxas de juros abaixo 
das praticadas no mercado bancário, conforme apresentado no Quadro 1 abaixo.

A diferença entre os juros é visível, mas torna-se ainda mais real quando 
sentida no bolso do consumidor. No Quadro 2, apresentamos uma simulação de 
Crédito Pessoal, no valor de R$ 10.000,00, parcelado em 24 meses.

Utilizando o Crédito Pessoal da Uniprime, segundo 
esta simulação, o Cooperado irá economizar R$ 3.505,07.

Após o pagamento das 24 parcelas, na Uniprime o valor total ficou em 
R$ 13.889,12, após a dedução do retorno oriundo das sobras anuais. Já o 
crédito pessoal oferecido pelo sistema bancário totalizou R$ 17.394,19, ge-
rando uma diferença de R$ 3.505,07, ou seja, o Cooperado Uniprime econo-
miza aproximadamente 24% em relação ao cliente bancário. E agora, você 
ainda tem dúvidas que adquirir os produtos da sua Cooperativa pode ser o 
mais vantajoso para você? Para mais detalhes sobre os serviços para o seu 
perfil, converse com seu gerente Uniprime.
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Nos últimos tempos, um assunto que tinha ficado meio esquecido no 
Brasil por vários anos voltou a preocupar. É a inflação. Confira algumas das 
principais perguntas e respostas sobre o tema.

O que é inflação? É o aumento generalizado e contínuo dos preços dos 
produtos e serviços comercializados em uma economia. Acontece aos poucos, 
ao longo do tempo – ou seja, não é motivada apenas por um aspecto pontual.

Como se mede a inflação? A média da variação de preços de produ-
tos normalmente consumidos pelas famílias ao longo de um mês representa 
a inflação. Existem vários índices de inflação, calculados por instituições 

Tudo o que você precisa 
saber sobre a inflação

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.

Aguarde até novembro. A Uniprime Oeste do Paraná está pre-
parando um evento com condições exclusivas em taxas de crédito 
e com a parceria das grandes marcas do mercado de veículos.

21 de novembro de 2015 | A partir das 9h
Associação Médica de Cascavel | Rua Jequitibá, 559

Não compre carro agora

diferentes. O índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA, ou Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE.

Para que serve a meta da inflação? Basicamente, para dar previsi-
bilidade aos agentes da economia – empresas, investidores e consumidores, 
por exemplo. Entre outras funções, a meta é uma referência para contratos 
que sejam corrigidos pela inflação e de que o governo não deixará os preços 
saírem do controle. 

O Brasil cumprirá a meta de inflação neste ano? Ainda não é pos-
sível saber, mas muitos economistas apostam que não. Nos últimos 12 me-
ses (até abril), o IPCA acumulado já estava em 8,17%, bem acima do teto da 
meta, que é de 6,5% ao ano. 

E por que a inflação está em alta? Há dois motivos principais. Pri-
meiro, porque houve um aumento nos chamados “preços administrados”, 
tarifas que são controladas pelo governo – caso da energia elétrica ou da 
gasolina, por exemplo. Fora isso, o dólar está subindo neste ano, o que au-
menta o custo dos produtos importados e acaba tendo impacto sobre a in-
flação de maneira geral. 

Quem controla o cumprimento da meta? A responsabilidade, basi-
camente, é do Banco Central. Para colocar a inflação dentro da meta, sua 
principal arma é a taxa básica de juros, a Selic. Se a inflação está muito alta, 
o Banco Central eleva os juros – pois assim dificulta o acesso da população a 
bens e serviços, esfriando a demanda e a alta dos preços. 

Como a inflação interfere no meu bolso? Uma taxa de inflação ele-
vada significa preços mais altos para adquirir os mesmos produtos. Então, 
prepare-se: seu custo médio de vida deve aumentar (e talvez sua receita não 
aumente na mesma medida). 

Qual é a consequência da inflação nos investimentos? A principal 
consequência é a perda de ganhos reais nas aplicações financeiras – ou seja, 
o rendimento que você obtém acima da inflação. O ganho real é o que garante 
o crescimento do seu patrimônio. Portanto, inflação acima da meta é sinônimo 
de uma necessidade maior de pesquisar investimentos que rendam mais, para 
garantir algum rendimento. (Fonte: Portal Como Investir, com adaptações).

Crédito para alavancar 
o seu negócio

Precisando de crédito rápido e sem burocracia para investir em sua em-
presa? A Uniprime oferece condições muito vantajosas para os Cooperados 
que pretendem implantar ou ampliar seu empreendimento. O Crédito Equi-
pamentos Profissionais permite financiar até 100% do valor dos aparelhos, 
sejam eles novos ou usados.

Acesso facilitado para você ampliar ou abrir a sua clínica.
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A liberação do financiamento poderá ser parcial, de acordo com a necessi-
dade do Cooperado, e ainda com a possibilidade de amortizar as parcelas, pa-
gando parcial ou totalmente o saldo devedor a qualquer momento, sem multas 
e com desconto de 100% dos juros futuros. Eis alguns diferenciais do crédito:

• Taxas de juros competitivas;
• Retorno de parte dos juros pagos na distribuição anual de sobras;
• Possibilidade de financiar até 100% do equipamento novo ou usado,

mediante comprovação;
• Liberação do crédito poderá ser parcial, de acordo com a necessidade

do Cooperado;
• Pagamento em até 72 parcelas.


