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Os pontos que você acumulou como Pes-
soa Física no Programa Unipremium e os de- 
mais pontos que estão sendo acrescidos 
agora, a cada operação realizada com a Coo-

perativa, já podem ser trocados por cupons pa-  
ra concorrer a um Honda Fit LX CVT Automáti-
co e, ainda, a 4 televisores Samsung 55”. Sai- 
ba mais a respeito na página 3 desta edição.

Movimentação Premiada:  
este Honda Fit pode ser seu.

Cooperados de Foz ganham uma ampla e moderna agência.

Diferente do cenário nacional, os números deste primeiro semestre são extremamente saudáveis para nossa Cooperativa. As sobras líquidas  
somam R$ 5,1 milhões, aumento de 20,71% em relação ao mesmo período do ano passado. A rentabil idade sobre o capital alcançou 48,70%, 
um dos melhores índices do País. Mais números na página 4.

A Uniprime Oeste prepara uma confor-
tável novidade para os 1.030 Cooperados  
de Foz do Iguaçu e municípios vizinhos.  
No edifício Antonio de Oliveira, da rua Al-
mirante Barroso, 1108, seguem aceleradas 
as obras de reforma, melhorias e decora-
ção da nova agência Uniprime Oeste.

Segundo o presidente do Conselho de 
Administração, Hirofumi Uyeda, a exem-
plo da sede em Cascavel, inaugurada em 
maio, a nova agência atende à fi losofia de 
trabalho da gestão Uniprime Oeste, de en-
tregar o melhor para os Cooperados em um  
ambiente acolhedor, confortável e seguro.

De acordo com a conselheira administra-
tiva de Foz do Iguaçu – a doutora Marcia 
Regina Bittencourt –, além da melhor 
localização central e proximidade a esta- 
cionamentos, a nova agência terá mais que 
o dobro do espaço da atual que fica na Pe-
dro Basso. Contará com ampla sala de re-
cepção e convivência para os Cooperados, 
além de comportar ampliação de caixas e 
gerências. Tudo para tornar ainda melhor 
o atendimento prime aos Cooperados. A 
inauguração com coquetel para o Coope-
rados está marcada para as 19h30 do dia 
14 de outubro.

Depósitos totais
aumentaram 28,80%

Sobras até agora
são 20,71% maiores

Ativos cresceram 
27,11% no semestre+
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Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada neste dia 30 de maio, o plenário 
indicou os integrantes da comissão de es-
tudos para avaliar a viabil idade de a Uni-
prime Oeste do Paraná incorporar a Unipri-
me de Francisco Beltrão.

Embora em saudável situação econô-
mico-financeira, a Cooperativa do Sudoeste 
opera em escala reduzida, o que torna cada 
vez mais difícil atender às exigências de 
estrutura determinadas pelo Banco Central.  
A primeira avaliação indica que a incor-
poração traria à nossa Cooperativa o ex-
pressivo potencial de aporte financeiro da 
região de Francisco Beltrão, abrindo novos 
horizontes de expansão geográfica. Com 
sobras também expressivas e ativos ini-
ciais da ordem de R$ 45 milhões, a Coo-
perativa de Francisco Beltrão é integrada 
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Editorial

Depois de inaugurar a sede própria 
em Cascavel, como você acompanhou 
em detalhes na edição anterior desta 
publicação, a hora agora é de cumprir-
mos a programação de investimentos 
para Foz do Iguaçu, onde nossa Coo-
perativa conta hoje com a expressiva 
participação de 1.030 empresas e pro-
fissionais. 

Os recursos que estamos investin-
do em nossa nova agência de Foz ma-
terializam a resposta e contrapartida 
da Uniprime Oeste à participação dos 
Cooperados e, ao mesmo tempo, cum-
prem o nosso compromisso de entregar 
serviços e atendimento prime. 

Além de destacar esta boa notí-
cia, temos a satisfação de anunciar os 
primeiros números do balanço deste 

primeiro semestre. Como você vê na 
página 4, graças a uma polít ica geren-
cial marcada pela busca da eficiência 
e austeridade, estamos conseguindo  
superar a fase de turbulência na qual o 
País está mergulhado. Conseguimos até 
avançar mais: os indicadores chegam 
a superar resultados anteriores, numa 
demonstração clara de que estamos 
nos mantendo no rumo ajustado para  
o futuro.

Dr. Hirofumi Uyeda
Diretor Institucional –

Uniprime Oeste do Paraná

Assembleia extraordinária autoriza.

Tendências, economia e previdência.

apenas por Cooperados da área de saúde 
e o processo permitiria o rateio de custos 
operacionais, com benefícios recíprocos. 
Convocada a seu pronunciar, a Assembleia 
Extraordinária elegeu uma comissão que  
vai proceder a amplo e detalhado levan- 
tamento da situação. Os estudos serão 
depois avaliados pelo quadro Cooperado, 
que é quem vai dar a palavra final, que 
precisa também ser respaldada pelo 
conjunto das duas Cooperativas.

A Comissão de estudos é integrada  
pelos diretores executivos Hirofumi Uyeda,  
Maryam Olympia Yasbick Spricido e  
Cláudio Jundi Kimura, pelo representante  
do Conselho Administrativo Carlos Puppi  
Busetti Mori, pelo superintendente Evandro  
Carlos Gaspareto e pelo gerente de con- 
troladoria Elton Alexandre Scramoc.

Cenários econômicos e tendências, 
composição da carteira de investimen- 
tos e, ainda, previdência como ferramen-
ta de sucessão patrimonial. Estes foram 
os temas da palestra oferecida pela Uni-
prime Oeste ao quadro de Cooperados, 
nestes dias 10, na Associação Médica, em  
Cascavel e 11 de agosto, no Hotel Golden  
Park, em Foz do Iguaçu.

Os eventos, que contaram com ex-
pressiva participação do quadro Coo- 
perado, integram o Programa de Educa-
ção Financeira desenvolvido pela Uni-
prime ao longo de todo o ano e trouxe- 
ram à região, três autoridades de renome 
nacional: Silas Deval, Eduardo Loverro 
e Eduardo Yuki.
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A campanha “Movimentação Premiada Uniprime” tem seu regu-
lamento aprovado pelo Ministério da Fazenda, sob número Seaf/MF 
06/0193/2016, e destina-se a todos os Cooperados pessoas físicas. 
Através dela, todos os pontos que o Cooperado acumulou com o Uni-
premium, e cada ponto que ele for juntando nas operações realizadas 
na sequência, darão direito a cupons para o sorteio de quatro televi-
sores e um automóvel.

A cada soma de 1.000 (hum mil) pontos, o Cooperado terá direito 
a um cupom para concorrer aos prêmios. As diferentes operações e 
ações realizadas com a Cooperativa têm uma pontuação específica. 
Depósitos, pagamentos, aplicações, presença em cursos, palestras, 
Assembleias e atualização cadastral valem pontos, sempre de acordo 
com as regras que constam no regulamento.

Alguns exemplos de como funciona o sistema de pontuação: saldo 
médio mensal de R$ 100 até R$ 1.000 dará direito a 20 pontos; saldo 
médio acima de R$ 10.000 dará direito a 70 pontos. Aplicações finan-
ceiras de R$ 1.000 até R$ 10.000 fazem jus a 30 pontos. Presença em 
Assembleia, cursos ou palestras vale 100 pontos. Cada boleto pago no 
Internet Baking rende 20 pontos. Veja todos os detalhes do regulamento no 
endereço http://www.uniprimeoestepr.com.br/movimentacaopremiada.

Os cupons já estão disponíveis desde o dia 06 de junho e 
permanecerão à disposição até as 16h do dia 28 de abril do ano que 
vem. O sorteio está marcado para o dia 12 de maio, às 19h, na sede 
da Cooperativa, em Cascavel.

Mobile Banking: a Uniprime com você, o tempo todo.

Prêmios que valorizam 
ainda mais sua participação.

Anote o nome de seu novo app, que vai fazer com que a Uniprime  
Oeste esteja sempre ao alcance de sua mão. As nove Coope- 
rativas do Sistema Uniprime estão lançando no Brasil o “Uniprime 
Mobile Banking”, um aplicativo de ponta com os mais avança- 
dos recursos do universo digital.

Ele foi desenvolvido pela Diebold, empresa de renome respon-
sável pelos aplicativos dos maiores bancos nacionais e interna-
cionais, atendendo às mais rigorosas especificações de segurança 
e operacionalidade.

Segundo o superintendente Evandro Carlos Gasparetto, a ideia é 
oferecer praticidade, segurança e conforto. “Queremos que o associado 
continue frequentando e sendo atendido de forma personalizada em 
nossas agências. Mas quando sua presença física não for possível, 
o aplicativo caminhará ao seu lado, levando às suas mãos nossos 
serviços”, diz Evandro.

O aplicativo, que estará à disposição dos Cooperados nos próximos 
dias, permite a realização de serviços básicos a distância, transferên-
cias entre contas, TED, DOC, pagamento mediante leitura de código  
de barras, conferência de saldo, extrato, entre outros. Uma solução 
para quem precisa de um tratamento ainda mais rápido para enca- 
rar a rotina agitada de trabalho. 

Os Cooperados que precisarem de apoio, contarão em cada 
agência com a orientação das equipes de gerentes e atendentes que 
estão preparados para orientar e auxiliar na instalação e funciona-
mento do aplicativo. 

Realização

Samsung Smart
LED 55”

04 TVs  
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RESGATE SEUS PONTOS E CONCORRA 

A PRÊMIOS. SE VOCÊ É UM COOPERADO

PESSOA FÍSICA, PRESTE ATENÇÃO!

UNIPREMIUM AGORA É
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Resultados do primeiro semestre superam melhores expectativas.

Seu dia pode ser bem mais produtivo. Veja como evitar as armadilhas.

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.

O balanço do primeiro semestre, encerrado em 30 de junho, 
exibe resultados extremamente saudáveis para a Uniprime Oeste. 
“São números importantes, porque refletem a solidez de nossa Coo-
perativa e, ao mesmo tempo, espelham a participação crescente de 
nosso quadro de Cooperados, que resultam em rendimentos sempre 
melhores, apesar da difícil conjuntura vivida pelo País”, raciocina a 
diretora administrativa Maryam Olympia Yasbick Spricido.

Entre os resultados, Maryam destaca que os ativos totais alcan-
çaram R$ 321 milhões, representando um crescimento da ordem  
de 27,11% em relação ao mesmo período do ano anterior;  
os depósitos totais somaram R$ 273 milhões, aumento equivalente

a 28,80%; o total da carteira de crédito subiu 14,43%, alcançando 
R$ 113 milhões; as sobras já somam R$ 5,1 milhões, acréscimo de 
20,71%.“Estes números são consolidados por outros indicadores 
que também evidenciam a excelência, integridade e perfil financei-
ro do quadro cooperado”, observa o diretor financeiro Cláudio Jundi 
Kimura, lembrando que a Uniprime contabiliza um dos mais baixos 
índices de inadimplência do País (0,46% do total da carteira de cré-
dito). “Isto, aliado às boas práticas gerenciais, nos leva a outro nível 
de destaque: a rentabilidade sobre o capital é de exatos 48,70%, 
um dos índices mais elevados entre as instituições financeiras do 
País”, diz Cláudio Kimura.

Ser produtivo é duplamente benéfico: além de trazer melhores 
resultados, você consegue ter jornadas mais curtas e investir na 
sua vida pessoal.

Para administrar bem o seu tempo, porém, é preciso desviar de 
uma série de armadilhas. Segundo recente pesquisa do site Career-
Builder com 5 mil profissionais e executivos dos Estados Unidos, 
75% das pessoas perdem pelo menos duas horas do expediente com  
distrações.

Desenvolvida com o propósito de facilitar e agilizar tarefas,  
a tecnologia aparece no estudo como a grande vilã da concentração.

Celulares e mensagens de texto são o motivo mais citado pelos 
entrevistados para sua improdutividade, com 55% das menções.  
Internet e redes sociais também estão no topo do ranking, com 41%  
e 37%, respectivamente.

Os smartphones, em particular, são ímãs para os distraídos: 83% 

dos trabalhadores deixam o aparelho sob seu campo de visão e 
66% dizem que acessam o gadget várias vezes ao dia enquanto 
trabalham. Os principais usos não-profissionais dos celulares vão 
de aplicativos de mensagens (65%) a jogos (24%).

De acordo com Rosemary Haefner, chefe de recursos humanos 
no CareerBuilder, a solução não é se desconectar da tecnologia,  
mas saber usá-la com responsabilidade. 

“Nós precisamos usar esses aparelhos no trabalho, mas esta-
mos a um clique de distrações ligadas às nossas vidas pessoais, 
como as redes sociais”, diz ela em nota. “A conectividade não é 
algo ruim, mas precisa ser gerenciada”. 

Mas é importante reconhecer que a tecnologia não é a única 
culpada pelo baixo rendimento no trabalho. Alguns fatores como 
a fofoca (39%) ou o bate-papo excessivo com os colegas (27%),  
existem desde muito antes da invenção do primeiro computador. 


