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crédito representa, hoje, 3,49% do Sistema Fi-
nanceiro Nacional. Segundo ele, o Sistema Na-
cional de Crédito Cooperativo é composto por: 
1.097 cooperativas (1.060 singulares, 35 cen-
trais e duas confederações); 4.470 postos de 
atendimento; 8,3 milhões de cooperados (que 
vivem em 5.144 municípios, ou seja, 91,8% do 
total nacional); As cooperativas de crédito estão 
presentes em 2.453 municípios (44% das cida-
des brasileiras).

de 2015. O Banco Central divulgou que a Região 
Sul, por exemplo, se destaca com 13,5% da po-
pulação da região, que já é associada ao Siste-
ma Nacional de Crédito Cooperativo. A pesquisa 
também apresenta os estados de Mato Grosso do 
Sul e Rondônia como os líderes de crescimento 
em suas carteiras de clientes, que representam 
atualmente 6,2% e 4,8%, respectivamente.

Além disso, o Bacen também divulgou que 
o percentual de depósitos em cooperativas de 

O percentual da população brasileira a 
fazer parte de uma cooperativa de crédito 
aumentou – desde 2012 – em 27%, segundo 
dados divulgados pelo Banco Central do Brasil 
durante reunião ordinária do Conselho Consul-
tivo Nacional do Ramo Crédito (Ceco), realizada 
na sede da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras, em Brasília.

A pesquisa considerou os números disponí-
veis no banco de dados do Bacen até dezembro 

Cooperativas de Crédito cresceram 27% em 4 anos.

para uso exclusivo dos associados. 
O evento de inauguração reservou espaço 

nobre para homenagem aos pioneiros que aju-
daram a escrever a história da Uniprime Oeste, 
entre eles o médico Luiz Carlos de Lima, asso-
ciado número 1 de nossa Cooperativa.

O novo espaço, adquirido e já integral-
mente pago pela Cooperativa, ocupa um an-
dar inteiro e, segundo o presidente Hirofumi 
Uyeda, foi projetado priorizando o conforto e a 
comodidade do quadro Cooperado. Tem quase 
mil metros quadrados de área e inclui elevador 

Público recorde participou das comemora-
ções alusivas aos 19 anos de fundação da Uni-
prime Oeste do Paraná, que iniciaram em Foz 
com palestra técnica e tiveram seu ponto alto 
com a inauguração da sede própria em Casca-
vel, na noite da quinta-feira, dia 12 de maio.

Uniprime Oeste do Paraná comemora 
19 anos inaugurando sua sede própria.

Isoladamente eles representam pouco, mas so-
mados, podem comprometer 20% de sua renda.

Os 19 anos de fundação da Cooperativa foram co-
memorados em Foz, com palestra de Myrian Lund.

Os especialistas acham que comprar a moeda só 
é recomendável para quem vai viajar ao exterior.

Supérfluos que podem 
comprometer sua renda

Foz comemora
com palestra

Comprar dólar:
sim ou não? 432
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Pois é, o dólar não é recomendado como inves-
timento. Os especialistas aconselham a comprar a 
moeda apenas se for viajar. Nesse caso, a compra 
deve ser feita aos poucos, para diluir o risco do pre-
ço. Para quem quer ter algum investimento atrelado 
ao dólar, há a opção dos fundos cambiais e fundos 
nacionais que aplicam na moeda estrangeira.

Diante da economia em recessão e do cenário 
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Editorial

Acabamos de apresentar aos nossos 
Cooperados a nova sede própria da Unipri-
me Oeste Paraná. A adequação de espa-
ços, equipamentos e de estrutura física se 
faz necessária para um atendimento cada 
vez mais personalizado. Agora contamos 
com um maior espaço de atendimento, 
além de uma ampla e convidativa área de 
convivência: o Espaço do Cooperado. 

Como dissemos no ato inaugural, esta 
nova sede traduz o amadurecimento, a 
maioridade plena de nossa Uniprime. É um 
símbolo que materializa nossa confiança 
no futuro e, principalmente, na perenidade 
da Uniprime, e foi construído com o esfor-
ço de todos.

A crise econômica que atinge o país 
não tem desencorajado nossos esforços, 
e continuamos acreditando e trabalhan-
do para o engrandecimento da Uniprime. 
Assim, estamos ampliando nosso quadro 
de funcionários, melhorando ainda mais 

o atendimento aos Cooperados, além de 
cumprirmos nossa responsabilidade so-
cial. Estamos investindo na reformulação 
de todas as agências, e as obras na agên-
cia de Foz do Iguaçu já se iniciaram. Em 
breve, lançaremos a reformulação do Uni-
premium e novas palestras do Projeto de 
Educação Financeira. 

É por acreditarmos que o trabalho é o 
único caminho para enfrentar a crise que 
continuamos a desenvolver nossos proje-
tos, mantendo sempre o pragmatismo ne-
cessário para preservar o motivo pelo qual 
a Uniprime existe: servir ao Cooperado!

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Comprar dólar na crise: sim ou não? 

político conturbado, 2016 traz (segundo o consenso 
entre os especialistas) uma única certeza: a de que 
a renda fixa continuará a brilhar entre as alternati-
vas de investimento.

Devem ser bons investimentos: Tesouro Di-
reto, CDB e Fundos de renda fixa; LCI e LCA.

Devem ser menos remuneradores: Poupan-
ça; Bolsa; Dólar; Fundos imobiliários; Imóveis.
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O aprendizado geral sobre finanças é uma necessidade irreversível, 
principalmente por estarmos vivendo uma fase onde a globalização, a vida 
cada vez mais longa e a teimosia da inflação no país criam um cenário to-
talmente diferente daquele dos últimos anos. Myrian Lund foi a palestrante 
convidada do evento comemorativo aos 19 anos da Uniprime em Foz. O 
evento reuniu quase uma centena de associados.

Ela é coordenadora de cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), mas destacou que profissionais da área da saúde têm maior facili-
dade para absorver conceitos financeiros, tornando os resultados de sua 
dedicação muito gratificantes. 

Com mais de 20 anos de atuação na área, Myrian Lund chama a aten-
ção para a importância de reservar um tempo para fazer a gestão de suas 

O plano de previdência Uni+Prev possui taxa de carregamento zero e 
rentabilidade superior à do mercado. Outra vantagem está na flexibilidade 
quanto ao valor das contribuições e em permitir, ainda, que o responsável 
(em caso de menores de 18 anos) usufrua da dedução de imposto de 
renda até o limite de 12% da renda bruta anual.

Educação financeira: é preciso 
conhecer para entender melhor.

Você já conhece a 
previdência privada Uni+Prev?

finanças, independente da correria de suas rotinas. “Normalmente não se 
tem tempo. O trabalho absorve toda a atenção e isto é um problema quan-
do se pensa a longo prazo”, explicou Lund.

Dica para quem quer começar: reserve ao menos 10% de seus ga-
nhos atuais como provisão e investimento para o futuro. É necessário ajus-
tar o foco dos sonhos, definir investimentos e estratégias para alcançá-los. 
Dentro do planejamento orçamentário, também é importante prever uma 
aposentadoria tranquila, detalhando cada uma das alternativas para isso. 
Segundo Myrian Lund, o mais importante é começar a investir o quanto 
antes, contribuindo com a Previdência Social e também em uma opção 
privada. “É importante ter uma alternativa à Previdência Social, uma vez 
que esse benefício já sofreu alterações em diversos países”, alertou.

Saldo de previdência acumulado
é sempre revertido aos beneficiários

Repasse integral da rentabilidade

Menores taxas permitem
maior retorno ao participante

O plano é exclusivo para vinculados 
à Uniprime Oeste do Paraná
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A nova Sede da Uniprime Oeste do Paraná está pronta para rece-
ber todos os Cooperados (veja detalhes no encarte desta edição). Mas 
isto não quer dizer que a antiga estrutura tenha sido desativada, muito 
pelo contrário, agora temos mais uma unidade para dividir o fluxo e seu 
atendimento, que já era prime, ficou ainda melhor. Se você prefere ser 
atendido na nova agência, converse com o gerente e indique a sua nova 
agência de relacionamento. Ou tudo pode continuar como antes.

Parece que o tema não combina com crianças, mas não é bem assim. 
Os pequenos precisam entender valores e fazer o melhor uso dos recursos 
de que dispõem. Algumas dicas podem ajudar no começo:

Educação financeira não precisa ser um tabu. Fale naturalmente so-
bre dinheiro com as crianças. Comece explicando conceitos básicos, como 
salário e gastos diários.

Mesada? Sim. Depois de conversar com as crianças sobre dinheiro e 
alguns conceitos básicos, já é possível definir uma mesada (ou, se preferir, 
“semanada”). Reforce que a responsabilidade por aquela verba é dele. Se 
acabar, não dê mais dinheiro.

Nos últimos anos, o brasileiro colocou dentro do orçamento familiar 
uma grande fatia de gastos com serviços como planos de celular, pacotes 
de internet, TV a cabo e streaming. Agora, em tempos de crise, é necessário 
reavaliar esses custos adicionais que, isoladamente, parecem não pesar, 
mas que podem ultrapassar os 20% da renda total quando somados.

O consultor de programas de educação financeira Ricardo Figueiredo 
afirma que a hora é de reavaliar todos os custos com serviços e bens.

O antigo endereço Uniprime
em Cascavel continua atendendo.

Supérfluos podem comprometer até 20% da renda.

Educação financeira infantil:
porque ninguém nasce sabendo.

Algumas dicas importantes podem ajudar você na hora de reavaliar o 
orçamento e priorizar seus gastos. Confira:

• TV a cabo: pagar por vários canais e assistir sempre os mesmos. Nor-
mal! Talvez a troca por um pacote básico e mais barato faça a diferença.

• Planos de telefonia: é importante ficar atento à conta de telefone e anali-
sar gastos adicionais. Muitas vezes, o consumidor paga e nem usa uma série de 
benefícios, ligações de longa distância gratuitas e facilidades (desnecessárias).

• Serviços de streaming de vídeo: os serviços de streaming de vídeo, 
que ficaram populares com a entrada da Netflix no mercado, também en-
tram como um gasto que deve ser analisado.

• Música paga pela internet: os serviços de música pagos e utilizados 
na internet podem ser, na maioria das vezes, dispensáveis.

• Viciados em novos equipamentos: para Figueiredo, as pessoas 
devem estar alertas para não confundir necessidade com desejo pessoal. 
“Quando compramos um celular ‘top de linha’, devemos sempre nos per-
guntar por que estamos levando este e não aquele outro mais barato e com 
as funções que necessitamos”.

O consultor ressalta a importância de cada família ter suas reservas e 
alerta para os riscos que a negligência com relação a essa precaução pode 
trazer. “Devemos nos readaptar para passar pela crise sem comprome-
ter nossa qualidade de vida”.

R. Minas Gerais, 1932, 1º andar | Edifício Unique Office
Horário de Atendimento: 9h às 16h | 45 3333 2900

R. Mato Grosso, 2274 | Centro 
Horário de Atendimento: 9h às 16h | 45 3220 3600

NOVA SEDE

ANTIGA SEDE

O valor da mesada. Para chegar ao valor, pense na renda da família e no 
tipo de gastos da criança. A mesada pode (e deve) ser diferente do valor do 
vizinho, da prima e dos coleguinhas. Ela deve acompanhar o estilo de vida e os 
hábitos das crianças, mas, claro, deve estar dentro da sua realidade financeira.

Gastos sob controle. A criança agora tem dinheiro na mão e o seu 
desafio é incentivar o controle para que a mesada não acabe antes da hora. 
Um caderninho de despesas pode ser útil e bem divertido.

Incentive a poupar. Além de usar bem a mesada, é importante in-
centivar positivamente desde cedo o hábito de poupar. Ensinar educação 
financeira é estimular uma relação saudável com o dinheiro.

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

099Anote também os números:
4201
4202

| Sede, Agências Mato Grosso e Green
| Agências Foz e Itaipu

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


