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Neiva: “Cooperativa respeita nossos direitos”.

Fabiano: “A maior de todas as vantagens está no relacionamento”.

Espaço confortável para os Cooperados.

Encontro reuniu grande número de Associados.

Diretoria Executiva recepcionou Cooperados e convidados.

região que concentra importantes empreendi-
mentos da área de saúde de Cascavel.

 Segundo o diretor institucional, Hirofumi 
Uyeda, que recepcionou os convidados ao lado 
da diretora administrativa Maryam Spricido e do 

convivência e à integração entre os Associados. 
Ao redor dele é que estão distribuídos todos os 
serviços oferecidos ao quadro cooperado”, diz.

Cooperados aprovam

 “O novo espaço ficou mais amplo e confor-
tável.” A avaliação é do médico-endocrinologista 
Fabiano Sandrini, que se associou à Uniprime 
Oeste há dez anos. Ele diz que detesta perder 
tempo em filas e também, por causa disso, não 
abre mão do sistema de trabalho da Cooperativa.

“O grande diferencial na Uniprime é que a 
gente se sente em casa, conhece todo mundo 
e o atendimento é ágil. Isto também precisa 
ser levado em conta, porque, no final, tempo 
ainda é dinheiro. Claro, a Cooperativa devolve 

sobras no final do ano e as taxas e os serviços 
têm custos muito competitivos, mas em meu 
modo de entender a grande vantagem está na 
facilidade e na forma de relacionamento com a 
Uniprime”, resume.

Também Cooperada Uniprime há dez anos, 
a médica-psiquiatra Neiva Maria do Rosário 
concorda com a avaliação. “A nova agência fi-
cou ótima. O local é confortável, estratégico e 
o atendimento sempre é amigo e cordial”, diz.

Neiva lembra que as taxas praticadas pela 
Uniprime Oeste são sempre competitivas, mas 
em sua avaliação a grande diferença está na for-
ma de atendimento. “Aqui não somos tratados 
como um cliente ou cifrão a mais. Somos Asso-
ciados de uma Cooperativa que respeita nossos 
direitos”, raciocina.

diretor financeiro Cláudio Jundi Kimura, o lay- 
out da nova agência incorpora a preocupação da 
Uniprime com as pessoas. “A área principal da 
agência é o Espaço do Cooperado reservado à 

Em encontro que reuniu mais de uma cente-
na de Cooperados, a Uniprime Oeste inaugurou, 
em dezembro, a nova e funcional agência Green, 
que fica no andar térreo do edifício Green, em 

Nova agência Green: mais conforto e comodidade

Ótima notícia: sua conta capital na Uniprime já foi 
corrigida em 100% da taxa Selic. Rendeu muito 
mais que a caderneta de poupança.

Duda, Léo, Lipe e o cachorrinho Pipoca. Estes são 
os nomes eleitos em votação realizada em Casca-
vel e Foz do Iguaçu. Conheça a Turminha Uniprime.

Além da assistência financeira para os Coopera-
dos, a Uniprime Oeste também disponibiliza servi-
ços que oferecem um amplo suporte às empresas.

Seu capital rendeu
100% da taxa Selic

Como se chamam 
nossos personagens

Apoio financeiro também 
para Pessoas Jurídicas 432
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Promover a qualidade de vida financeira 
do Cooperado com responsabilidade é um dos 
grandes diferenciais da Uniprime Oeste do Pa-
raná. Isto inclui oferecer taxas competitivas e 
sempre estar à disposição quando o Cooperado 
precisa. Vale tanto para pessoas físicas, quan-
to jurídicas.

No caso das empresas, a Cooperativa dis-
ponibiliza serviços que oferecem um amplo su-
porte, como: aumentar o capital de giro, ampliar 
a estrutura, adquirir equipamentos, financiar as 
gratificações de funcionários ou equilibrar o flu-
xo de caixa. Veja algumas das opções Uniprime 
para sua empresa.

Antecipação de Recebíveis: para aumen-
tar o capital de giro, recebendo agora o que o 
cliente só vai pagar depois.

Crédito Equipamentos Profissionais: para 
você e sua empresa se manterem sempre em sin-
tonia com os avanços tecnológicos em equipamen-
tos profissionais.

Crédito Imóvel: para reformar, ampliar ou 
adquirir uma nova estrutura para a sua empresa.

Crédito Empresarial (Giro): para mo-
vimentação de capital, sem necessidade de 
comprovação.

Crédito Rotativo (Conta Garantida): para 
equilibrar o fluxo de caixa e para capital de giro.

Emissão de boletos: para facilitar o con-
trole dos seus recebíveis e ainda proporcionar 
comodidade para seus clientes.

Credenciamento Cielo e Redecard: para 
garantia total dos recebimentos e controle exato 
das movimentações financeiras.
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Editorial

Com maior ou menor intensidade, a 
crise que se antevia no ano passado está 
batendo à porta de cada um de nós. Para 
expressiva parcela do setor de saúde, seu 
impacto poderá ser menos intenso ou ter 
seu efeito retardado, mas a verdade é que 
seus reflexos, como num processo de os-
mose, permeiam e contaminam toda a so-
ciedade brasileira.

No entanto, cada desafio traz consigo 
oportunidades. E uma das boas lições que se 
pode extrair desta crise econômica é o in-
centivo à criatividade. De nada adianta ficar 
lamentando e suspirando.

 O remédio contra a crise está na sua 
criatividade e no potencial que você tem, de 
envolver, motivar e engajar sua equipe. Este-
ja aberto a sugestões e não crie barreiras a 
mudanças racionais. Em momentos de crise 
é que avaliamos de forma mais contundente 

qual o valor que poderíamos estar entregan-
do ao mercado e que ainda não foi agregado 
ao nosso produto ou serviço.

Proteja os fundamentos financeiros. Mo-
nitore e maximize o fluxo de caixa, otimize 
a estrutura financeira. Participe ainda mais 
ativamente do dia a dia de sua Cooperativa.

A nossa Cooperativa segue à risca os 
princípios do chamado Crédito Consciente. 
Queremos que você aplique ou utilize seu 
dinheiro conscientemente e com seguran-
ça. Para isso, conte sempre com a orien-
tação, apoio e respaldo dos consultores de 
sua Cooperativa.

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Crédito e apoio para sua empresa crescer
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Quatro personagens e um só objetivo: estimular as crianças e os 
jovens a assumirem atitudes e valores conscientes e cidadãos.

“A Cooperativa reconhece a sua função social e encontrou na cria-
ção da Turminha uma forma lúdica de trabalhar, com os filhos de nossos 
Cooperados, temáticas como sustentabilidade, cuidado com os animais, 
uso consciente do dinheiro e solidariedade”, comenta a diretora ad-
ministrativa da Uniprime Oeste do Paraná, a médica Maryam Olympia 
Yasbick Spricido.

A escolha dos nomes da Turminha foi feita por meio de votação, 
realizada durante o Prime Day, em Cascavel e Foz do Iguaçu. No total, 
mais de 280 pessoas contribuíram com a definição dos nomes. Confira 
o perfil e as características de cada personagem que estará animando 
ações e próximos eventos.

Duda: com um jeitinho todo sapeca, a menina Duda ama animais e 
leva com ela o seu cachorro Pipoca para todo lado. A dedicação com os 
bichinhos é tanta que, volta e meia, recolhe animais de rua para doação 
e incentiva os colegas da escola a fazerem o mesmo. Apesar de traves-
sa, é bastante vaidosa, e não dispensa cuidados com seu cabelão, que 
facilmente causaria inveja em atrizes de comerciais de xampu.

Léo: é considerado pelos seus professores como “um menino à 
frente do seu tempo”. E não é por menos, desde pequeno Léo se destaca 
frente aos seus colegas, sempre cheio de ideias e propondo experiên-
cias. A mais recente delas é um sistema de economia de água que idea-
lizou para o condomínio onde mora. Muito preocupado com o futuro e o 

meio ambiente, incentiva a reciclagem para seus amigos e conhecidos.

Lipe: tecnológico, estiloso e sempre rodeado de amigos, Lipe cos-

tuma ser o primeiro da turma a ter equipamentos e roupas da moda. 

Apesar da popularidade, é bastante humilde. Por ser filho do meio, des-

de muito cedo aprendeu o sentido da palavra compartilhar. Na escola, 

participa de um projeto para ajudar crianças carentes.

Pipoca: serelepe e muito atrapalhado, Pipoca é o cachorro da Duda 
e está presente em todas as aventuras da Turminha.

Conheça um pouco mais sobre a Turminha Uniprime

Unipremium: 
aguarde novidades

O Programa Uniprime de Vantagens, o Unipremium, que valoriza a 
fidelidade dos Cooperados, continua em plena vigência. A pontuação 
(2015/2016), na proporção das operações realizadas por cada um 
dos Cooperados está sendo contabilizada. Nas próximas semanas, 
a Diretoria da Cooperativa divulgará detalhes e premiação.

Seguro Residencial: 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.
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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.

Vai parcelar 
seu IPVA?
A Uniprime tem mais vantagens 
para você, Cooperado. Consulte 
nossos atendentes.

Financiamento em até 10 parcelas.

Sujeito à análise de crédito.

do de acordo com as regras estabelecidas no estatuto social. Na Uniprime 
Oeste, o capital social tem liquidez adicional, já que os valores superiores a 
R$ 28.285,00 podem ser sacados pelos Cooperados, a qualquer momento.

Cooperativa de Crédito com fortes raízes entre profissionais e empresá-
rios da área de saúde, a Uniprime Oeste concentra sua atenção à valorização 
dos Cooperados, repassando-lhes sempre os melhores resultados possíveis. 
A correção em 100% da Selic, segundo o Presidente do Conselho de Admi-
nistração, é uma amostra desta preocupação.

Taxas, produtos e serviços competitivos, participação nas sobras e, prin-
cipalmente, um atendimento personalizado. Esses são os principais diferen-
ciais da nossa Cooperativa que, inaugurou em dezembro, nova e moderna 
agência no edifício Green em Cascavel (veja detalhes na capa desta edição), 
além de operar duas agências em Foz do Iguaçu e a Sede em Cascavel. Ainda 
neste primeiro semestre, a Cooperativa estará atendendo em seu terceiro 
endereço em Cascavel, em ampla estrutura no edifício Unique, em fase de 
acabamentos, ao lado do Hospital de Olhos de Cascavel.

O ano começou com uma ótima notícia para os profissionais e em-
presários associados à Uniprime Oeste em Cascavel, Foz do Iguaçu e mu-
nicípios vizinhos. Segundo o presidente do Conselho de Administração, 
Hirofumi Uyeda, a Cooperativa creditou, em 30 de dezembro, o valor de 
R$ 3.232.532,52 em remuneração à conta capital.

Este valor equivale a 100% da taxa Selic acumulada até o dia 30 
(13,14%), aplicada sobre o saldo médio da conta capital no exercício. Uma 
remuneração bem maior, por exemplo, que a paga pela poupança e vem a 
ser também o percentual máximo de remuneração sobre o capital permitido 
pela legislação brasileira.

De acordo com Hirofumi Uyeda, extrato com os valores individuais está 
sendo enviado a cada Cooperado. “O capital social é importante fonte de re-
cursos para operações de médio e longo prazo realizadas pela Uniprime Oeste 
e, ao mesmo tempo, um investimento com retorno seguro e compensador”, 
raciocina, lembrando que o capital social é um depósito realizado quando 
pessoas ou empresas se associam à Cooperativa, e pode ser movimenta-

* Fonte: Bacen.

7,2948%*

13,14%

CADERNETA
DE POUPANÇA

CONTA CAPITAL
UNIPRIME OESTE

REMUNERAÇÃO NOS 12 MESES DE 2015

Uniprime Oeste acresce R$ 3.232.532,52
à conta capital dos seus Cooperados


