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O crescimento contínuo da Uniprime Oeste 
do Paraná e o aumento do número de Coope-
rados fizeram pequena a atual Sede adminis-
trativa. Após dois anos e meio da aquisição da 
unidade própria, a Cooperativa irá inaugurar a 
sua nova Sede no dia 12 de maio, numa estru-
tura recém-construída e totalmente planejada 
para o bem-estar e melhor atendimento dos 
associados. Essa conquista é um verdadeiro 
presente para todos os Cooperados e será 
celebrada exatamente no dia que a Uniprime 
comemora 19 anos de atuação. 

A atual Sede, com 400 m², ocupada des-
de 2004, já apresentava alguns desafios para 
acolher com qualidade e conforto o fluxo 
maior de Cooperados, que cresceu significa-
tivamente nos últimos 12 anos. A nova Sede 
possui 938,88 m² e terá capacidade para sete 
caixas e oito gerentes, otimizando as opções 
e o tempo de atendimento aos Cooperados. A 
nova estrutura também oferecerá um amplo 

Venha celebrar conosco os 19 anos da sua 
Cooperativa e a inauguração da nova Sede.

19h30 | 12 de maio de 2016 | Rua Minas Gerais, 1932 
1º andar | Edifício Unique Office | Cascavel

espaço de convivência, além de acomodar a 
área administrativa. 

Situada na Rua Minas Gerais, 1932, no 1º 
andar do edifício Unique Office, o local contará 
com um elevador para acesso direto ao andar 
da Cooperativa a partir do estacionamento, que 
possui aproximadamente 50 vagas rotativas 
cobertas. De acordo com as projeções, caso se 
mantenha o atual ritmo de crescimento, a nova 
Sede da Uniprime Oeste do Paraná atenderá 
plenamente às necessidades operacionais dos 
próximos dez anos. 

Essa conquista não deixa de ter o simbo-
lismo de adquirir a casa própria. O sentimento 
agregador de possuí-la é extremamente auspi-
cioso para uma Cooperativa que está ligada ao 
crédito. Representa um avanço na sua história 
de sucesso e sedimenta a atitude de susten-
tabilidade da Uniprime a longo prazo, além de 
reforçar o sentimento de pertencimento a uma 
Cooperativa de futuro cada vez mais sólido.

Conte com a Uniprime sempre que precisar. Esta-
mos aqui para gerar efeitos positivos em sua vida fi-
nanceira, realizando sonhos e concretizando planos.

Se tem valores a receber, aqui o retorno é sempre 
maior. Se o seu caso é pagar o IR devido, converse 
com seu gerente sobre o Crédito Uniprime.

A Uniprime comemora novamente números positi-
vos e recordes em 2015, e decide o rateio das so-
bras durante a Assembleia Ordinária Geral.

Apoio em todos os 
momentos de sua vida

Indique a Uniprime em
sua declaração de IRPF 

Mais de R$ 8 milhões em 
sobras para os Cooperados 
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Cooperativa inicia os preparativos para a inauguração da nova Sede

Projeto do layout interno da nova Sede, que será inaugurada em 12 de maio.

Boletim de Resultados 
já está à disposição 
do Cooperado

Foi lançado em março o Boletim de Resul-

tados da Uniprime Oeste do Paraná, referente ao 

exercício de 2015. 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 desempenho da Cooperativa.

A prestação das contas anuais, estruturada 

em Relatório, constitui uma oportunidade de de-

monstrar as evoluções, estatísticas, índices, dentre 

outros dados financeiros referente ao exercício an-

terior. O Boletim de Resultados pode ser conferido 

no site da Uniprime e, na versão impressa, que já 

está sendo enviado via correio para os Cooperados. 
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Editorial

Na última Assembleia Geral Ordinária 
para a prestação de contas aos Cooperados, 
também foram decididas as destinações das 
sobras do ano de 2015. R$ 12.867.120 fo-
ram distribuídos diretamente aos Coopera-
dos, em cota capital e em conta-corrente. 
Além das sobras, o resumo dos nossos nú-
meros nesta edição demonstra o crescimen-
to sólido da cooperativa em contraste com 
a desalentadora retração econômica do país. 

Ainda que apresente esses auspiciosos 
números, a Uniprime é muito mais do que 
as suas sobras financeiras. A prática de ta-
xas de juros competitivas e a ausência de 
taxas de manutenção de contas permitiram 
aos Cooperados uma economia de juros que 
ultrapassaram os 20 milhões de reais no ano 
passado. O investidor, além de segurança 
e liquidez, obteve um rendimento acima da 
média de mercado dos fundos referenciados 
DI. Estes atrativos indicadores financeiros 
demonstram solidez e rentabilidade, mas 
o que realmente diferencia a Uniprime é a 
preocupação com as pessoas. O Projeto de 
Educação Financeira, ao trazer especialistas 
e professores de finanças pessoais, melhora 
nossa gestão financeira pessoal. Por outro 
lado, os debates sobre o cenário econômico 
nacional com economistas experientes per-
mitem avaliar os impactos da mesma sobre 

nossas decisões econômicas. O Prime Day 
introduz conceitos econômicos para os nos-
sos filhos, mas num ambiente que valoriza o 
convívio familiar, criando memórias afetivas 
agradáveis, que irão se refletir numa relação 
saudável com as finanças e o espírito coope-
rativo no futuro. A preocupação com o futuro 
de nossos filhos vai além, com projetos de 
sustentabilidade do meio ambiente, como 
o de destinação correta de medicamentos 
vencidos a ser brevemente lançado e a res-
trição de crédito a empresas que poluem o 
meio ambiente. Além destes exemplos, mui-
tas outras ações se coadunam no objetivo 
de manter o Cooperado no centro de nossas 
atenções e serão objeto de futuras matérias.

A inauguração da Sede própria, agen-
dada para o próximo dia 12 de maio, reflete 
a preocupação com a melhoria constante na 
atenção aos Cooperados. Um novo espaço, 
mais amplo e confortável, que permitirá não 
só a prestação de serviços, mas também um 
local de convivência entre os Cooperados. 

Boa leitura.

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

A Assembleia deste dia quatro aprovou re-
latório e balanço e definiu o destino das sobras 
de 2015. Elas cresceram 26,59%, alcançando 
a soma total de R$ 12.867.120,00, montante 
que, na média, representa R$ 4.122,00 para 
cada Cooperado.

Deduzidos os fundos obrigatórios e a corre-
ção do capital, restaram ainda R$ 8.189.269,11 
como sobras líquidas, já creditadas, de acordo 
com as regras aprovadas em plenário.

Embora estes números impressionem, o 
presidente do Conselho Hirofumi Uyeda chama 
atenção para outros diferenciais que a Coope-
rativa oferece em Cascavel e Foz. "As vanta-
gens mais expressivas, a gente colhe durante 

As decisões da AGO
todo o ano, na forma de taxas competitivas 
tanto nas aplicações quanto na tomada de 
crédito, no atendimento personalizado, na fa-
cilidade de acesso e na variedade de serviços 
financeiros", raciocina.

Outros indicadores do crescimento e so-
lidez: os depósitos à vista cresceram 19,94%, 
alcançando R$ 36.521.438,55, enquanto os de-
pósitos a prazo aumentaram 26,88%, chegando 
a R$ 205.056.819,99.

Entre as metas para o atual exercício, o 
Conselho destaca a inauguração da Sede pró-
pria, programada para este dia 12 de maio e 
ampliação da Agência Foz, além do lançamento 
de novos e inovadores serviços.
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PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

OPERAÇÕES
DE CRÉDITO 

SOBRAS À DISPOSIÇÃO
DA AGO

TOTAL
DE ATIVOS

2014 | R$ 35.067.455,42
2015 | R$ 42.685.574,55

2014 | R$ 98.768.949,23
2015 | R$ 108.208.285,28

2014 | R$ 6.679.501,36
2015 | R$ 8.189.269,11

2014 | R$ 229.727.692,96
2015 | R$ 288.940.483,22

Se você tiver imposto a restituir, quando você indica a Uniprime 
na declaração de Imposto de Renda, você recebe a restituição direto 
na conta-corrente e ainda gera mais recursos para a sua Cooperativa 
crescer. Os Cooperados que indicam a Uniprime como domicílio bancário 
poderão aumentar o seu retorno em sobras, além de ter à disposição o 
valor em crédito com a antecipação do imposto a restituir. 

O prazo para a declaração termina em 29 de abril. Para indicar a 
Uniprime, basta selecionar o código 099 na opção “Banco” no sistema 
da Receita. É importante informar também os números das Agências, 
que são: 4201 (Sede e Green) ou 4202 (Foz e Itaipu) e o número da sua 
conta-corrente.

Perdeu o recibo do IRPF do ano passado? O que fazer?

Se você declarou o Imposto de Renda no ano passado, recebeu um 
número de recibo que corresponde ao preenchimento naquele ano. Ele 
é necessário para fazer retificações, mas não impede que seja feita a 
declaração desse ano. Porém, se você o perdeu, é possível entregar a 
declaração com o campo referente ao número do recibo do ano anterior 
em branco. Ou, se você possuir E-CPF (CPF eletrônico), bastar retirar a 
segunda via no portal E-Cac, mas, se você não tem o E-CPF, a segunda 
via só pode ser solicitada pessoalmente na Receita Federal. E uma dica 
importante: os documentos e recibos referentes à sua Declaração de 
IR 2016 devem ser guardados pelo prazo de cinco anos, ou seja, até 
31/12/2021.

Por que indicar a Uniprime na declaração do IRPF?

Você já emitiu o seu Informe de Rendimentos?
Desde o dia 29 de fevereiro, o Informe de Rendimentos está disponível 
para emissão no site da Uniprime, na área do Internet Banking, 
menu conta-corrente. Caso você prefira, também é possível 
retirar o documento pessoalmente com seu gerente Uniprime.

Abaixo, alguns dos principais resultados da Uniprime Oeste do Paraná do exercício de 2015:
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comparação ao balanço anual de 2014, representando mais de 17% do mon-
tante nacional. Além do crescimento, segundo o Banco Central não há, no país, 
instituição financeira com maior número de unidades de atendimento que o 
sistema cooperativista brasileiro. São 1.060 cooperativas singulares, que so-
mam 5.432 agências. No Estado, são 56 cooperativas de crédito registradas na 
Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), 3 centrais e 53 singulares.

O desenvolvimento do cooperativismo de crédito segue em ritmo forte em 
todo o Brasil. Em 2010, o sistema contava com 4 milhões de cooperados. No 
recente balanço de 2015, o número registrado foi 8,8 milhões – uma evolução 
de 120%. Atualmente, o Paraná reúne 1,1 milhão de associados, ou seja, quase 
15% do total do País. Segundo dados do Banco Central, o Paraná contabiliza 
R$ 26,2 bilhões em Ativos administrados, uma elevação superior a 25% em 

Cooperativismo de crédito avança no Paraná

Em alusão à data, a Uniprime entregou um pequeno mimo a todas as co-
laboradoras. Este gesto, bastante singelo, busca traduzir o carinho e reconheci-
mento da Cooperativa a todas as mulheres neste dia tão importante.

Colaboradoras recebem 
homenagem no Dia da Mulher

A sua conta-corrente permanece a mesma. Verifique o número em seu talão de cheques.

099Anote também!
Sede e Agência Green: 4201 
Agências Foz e Itaipu: 4202

ATENÇÃO: Para envio de
DOC/TED, o número da sua 
Cooperativa/Banco é 099.

OPERAÇÕES
DE CRÉDITO
+ 13,71%

2014 | R$ 9.241.808.346
2015 | R$ 10.508.760.515

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

+ 19,67% 

2014 | R$ 2.951.219.484
2015 | R$ 3.531.835.261

SOBRAS À DISPOSIÇÃO
DA AGO
+ 6,19%

2014 | R$ 374.418.637
2015 | R$ 397.591.550

DEPÓSITOS
TOTAIS

+ 25,09%

2014 | R$ 8.873.564.965
2015 | R$ 11.099.579.340

TOTAL DE
COOPERADOS 

+ 16,66%

2014 | 908.360
2015 | 1.100.000

Desempenho
do Cooperativismo

de Crédito
no Paraná

Fonte: Ocepar.

Melhor do que contar vantagens, 
é poder contar com elas.
Ser um Cooperado Uniprime é poder gerar efeitos positivos 
em sua vida financeira. Estamos aqui para ajudá-los 
a tornar sonhos realidade e a concretizar planos.

Sujeito a aprovação de crédito.

Apoio ao jovem
O troféu recebido pelo Conselho de Administração atesta que a Uniprime Oeste do Paraná 
cumpre os preceitos da Lei da Aprendizagem, abrindo suas portas a jovens aprendizes.


