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Seu lar sempre seguro
Você foi criterioso ao escolher a sua casa. Os móveis, os artigos 
de decoração, cada metro quadrado dela é a materialização de um sonho seu. 
Que tal escolher a melhor proteção para essa sua conquista? Seguros Uniprime.

Para qualquer momento e necessidade, 
o bom é ter com quem contar.

O Natal é uma época mágica. Momento de 
compartilhar amor, carinho e esperança. Inspira-
dos no verdadeiro significado dessa data, Coo-
perados deixaram aflorar o sentimento de soli-
dariedade e contribuíram, mais uma vez, com a 
Campanha do Natal Solidário. 

Realizada nas agências de Foz do Iguaçu e 
Cascavel, a Campanha se encerrou neste dia 25 

Facilite a sua rotina ao agendar o 
pagamento de boletos e convênios na 
Uniprime Oeste do Paraná. Essa solução 
simplifica a sua gestão do orçamento, 
evitando transtornos com contas vencidas, 
principalmente nos casos de viagem neste 
fim do ano. Converse com seu gerente 
Uniprime para saber mais detalhes.

Comodidade 
e contas em dia?
Agende os pagamentos 
antes de viajar

de novembro com um número expressivo de ar-
recadações. Para doar, bastava o associado ir à 
Cooperativa e “adotar” uma das cartinhas que 
estavam disponíveis na árvore de Natal montada 
em cada uma das agências. Este já é o quarto 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.

A Cooperativa agradece a todos que parti-
ciparam desta bela campanha. Com a colabora-
ção dos Cooperados, será possível proporcionar 
um Natal mais feliz para diversas crianças. Já 
que tivemos um bom ano enquanto Cooperados, 
temos a oportunidade de demonstrar nossa gra-
tidão dividindo nossos méritos com quem real-
mente precisa.

Cooperando com um Natal mais solidário

Prático como dinheiro, seguro como cartão. É a for-
ma mais cômoda de levar dinheiro em suas viagens 
para fora do país.

Pague as gratificações dos colaboradores sem com-
prometer o seu fluxo de caixa. Entre em contato com 
seu gerente e contrate o Crédito 13º Salário.

Mesmo em meio à crise econômica, a Cooperativa 
reafirma sua condição de solidez financeira, com 
taxas cada vez mais atrativas.

Vai viajar? 
Conheça o VTM

Quer entrar em 
2016 no azul? 

Uniprime e o saldo 
positivo de 2015
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DADOS PARCIAIS | CONTABILIZADOS ATÉ OUTUBRO DE 2015

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 107.440.069,84

SOBRAS LÍQUIDAS
R$ 7.603.485,53

DEPÓSITOS TOTAIS
R$ 232.810.181,07

SOBRAS LÍQUIDAS +
JUROS AO CAPITAL
R$ 10.231.311,77

2015
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Editorial

Entramos na reta final de 2015. Período 
propício para a reflexão sobre o que passou, 
assim como para o planejamento de 2016. 
Novos ares sopram sobre a nossa Coopera-
tiva neste próximo ano: uma nova Agência 
Green acaba de ser inaugurada e, em breve, 
contaremos com uma nova estrutura para a 
nossa Sede, com ambientes mais modernos 
e amplos para proporcionar ainda mais co-
modidade para os Cooperados. 

De 2015, fica a certeza de estarmos 
no caminho certo. Mesmo em um cenário 
econômico bastante restritivo, a Uniprime 
Oeste do Paraná provou mais uma vez sua 
solidez financeira ao apresentar resultados 
bastante animadores. 

Na última edição deste ano, apresenta-
mos uma retrospectiva da Uniprime Oeste do 
Paraná em números, com os últimos resul-

tados da Cooperativa. Você poderá conferir 
também sobre a Campanha Natal Solidário 
em Cascavel e Foz do Iguaçu e as opções em 
produtos e serviços que a Uniprime disponi-
biliza ao Cooperado para que ele tenha um 
fim de ano mais tranquilo financeiramente. 

Desejamos a todos um excelente final 
de ano. Que o espírito da cooperação esteja 
sempre presente nos corações e nos lares de 
cada Cooperado. Voltaremos a nos encontrar 
no início de 2016. Boa leitura!

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Fechar um ano turbulento como 2015 no 
azul é motivo para muita satisfação. E quando 
os resultados têm um expressivo crescimento, 
é razão de comemoração. Em meio às tempes-
tades geradas pelos aumentos da taxa Selic, 
inflação elevada e dólar em alta, a Uniprime 

Uniprime apresenta 
resultados de 2015 até outubro

Oeste do Paraná atingiu números bastante sau-
dáveis. O cooperativismo de crédito não para 
de crescer no país e se firma como alternativa 
atraente no mercado financeiro. Estes foram os 
números alcançados pela Uniprime Oeste do 
Paraná neste ano, até o final de outubro:
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Conscientização e diversão. Em 8 de novembro foi realizada a 1ª 
Corrida em Cadeira de Rodas de Corrida e Uso Normal, realizada no 
Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel, junto com a etapa da 
Fórmula Truck.

A organização esteve a cargo da ONG Grupo Sem Limite, presidido 
pelo cadeirante Gilson de Souza Daniel, que contou com o apoio institu-
cional da Uniprime Oeste do Paraná (a marca Uniprime ocupou lugar de 
destaque no uniforme dos competidores e organizadores).

“Nosso principal objetivo é acabar com o preconceito e com o desâ-
nimo, que ainda imperam na sociedade. Com a força e o alcance que a 
Fórmula Truck possui, no Brasil e fora dele, acreditamos que atingimos 
mais de 100 mil famílias de pessoas com dificuldade até para sair de 
casa. Quando começamos este trabalho, 150 pessoas com deficiência 
costumavam nem sair de suas casas. Hoje, integradas ao Grupo Sem 

Uniprime apoia ação inclusiva durante a Fórmula Truck

A Uniprime Oeste do Paraná firmou, recentemente, parceria com a 
Safetravel para a disponibilização de seguro viagem. A empresa faz parte 
do Grupo Omint, líder no segmento de alto padrão em assistência de via-
gens. Este tipo de seguro proporciona ao Cooperado indenização no caso 
da ocorrência de riscos cobertos durante período da viagem, que engloba 
embarque, permanência e retorno do viajante. 

Registros da 1ª Corrida em Cadeira de Rodas de Corrida e Uso Normal,
realizada durante etapa da Fórmula Truck.

Curta as férias com tranquilidade
Conheça a parceria Uniprime-Safetravel
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Há produtos adequados a todos os perfis de Cooperados que viajam a 
passeio ou a trabalho. A estrutura de atendimento fornece suporte nos cinco 
continentes, 24 horas por dia, com plataforma de atendimento própria em 
até cinco idiomas, inclusive em português. Outro diferencial é a Safetravel 
contar com equipe médica exclusiva para dar suporte ao atendimento médico 
internacional. Consulte a Uniprime Oeste do Paraná e faça uma simulação.

Limites, elas vão para todo lugar, jogam basquete, handebol e têm uma 
intensa convivência social”, diz Daniel.

Simplifique a sua rotina 
e a da sua empresa
Conte com a Uniprime para ter mais 
flexibilidade ao pagar o 13º dos colaboradores 
e mais equilíbrio para o seu fluxo de caixa.

Pessoa física

Pessoa jurídica

Prazo de até 9 meses. Taxas diferenciadas para pessoas físicas 
e jurídicas que tenham recebíveis em sua conta Uniprime. 
Sujeito à análise de crédito. Campanha válida até 30/12/2015.

Seguro de cancelamento 
de viagem

Seguro de extravio 
de bagagem

Assistência médica, 
farmacêutica e odontológica

Assistência médica em caso 
de preexistência e gravidez* 
* Somente nos planos DIAMOND e GOLD.
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maneira muito segura e rápida, ele é uma ‘mão na roda’ para mim”, comenta 
o Cooperado e cardiologista Walter de Assumpção. 

Além da segurança de não precisar carregar dinheiro físico, em caso de 
perda ou roubo, um cartão adicional é disponibilizado imediatamente por uma 
Central de Atendimento 24 horas gratuita, em português. “Sempre que viajo, 
eu levo o VTM, dá para sacar o dinheiro ou usar nos estabelecimentos para 
fazer compras, como um cartão de débito. E no retorno da viagem, dá para op-
tar pela devolução do valor em espécie ou manter o valor carregado no cartão 
para uma próxima viagem”, diz Assumpção.

Imagine-se em uma viagem pelo exterior, a passeio ou a negócios. Ge-
ralmente, as experiências vividas são prazerosas e marcantes, exceto uma: 
a preocupação com o dinheiro. Para solucionar esse incômodo, a Uniprime 
Oeste do Paraná disponibiliza alguns produtos e serviços orientados para a 
segurança e a praticidade no manuseio de dinheiro durante as viagens inter-
nacionais de seus Cooperados.

Um desses produtos é o Visa TravelMoney (VTM), cartão pré-pago interna-
cional que pode ser recarregado a qualquer momento. “O VTM é muito prático, 
tenho uma filha que mora fora do país e consigo enviar dinheiro pelo cartão de 

Tranquilidade e segurança na sua viagem para fora do país

A Uniprime Oeste do Paraná promoveu no dia 7 de novembro, no Hotel Viale 
Cataratas em Foz do Iguaçu, o “1º Festival Automotivo Uniprime”; e no dia 21, 
na Associação Médica de Cascavel, a segunda edição do mesmo evento. Na pri-
meira edição do Festival realizada em Cascavel, em novembro do ano passado, 
foram mais de R$ 2 milhões em negócios financiados por meio da Cooperativa. 

Festival Automotivo Uniprime supera expectativas

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.

As concessionárias participantes saíram satisfeitas com o volume de negócios e já contabilizam um número superior ao gerado no evento anterior. 

Em sua primeira edição na Terra das Cataratas, o evento já mostrou a que veio e 
mobilizou um excelente público que pôde conhecer o que há de melhor no setor 
automobilístico de luxo. Em Cascavel, o resultado também foi sucesso e superou 
as expectativas. As marcas participantes foram: BMW, Ford, Nissan, Mitsubishi, Re-
nault, Hyundai, Peugeot, Citroën, Audi, Land Rover, Jeep, Kia, Volkswagen e Honda.

É fácil entender por que 
alguns dizem que viajar é um 
dos melhores investimentos.
Conte com a gente para tornar momentos assim 
cada vez mais frequentes. Converse com seu 
gerente Uniprime sobre o Crédito de Férias.

Sujeito a aprovação de crédito.
Até R$ 20.000,00 em até 12 parcelas.


