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Os Cooperados de Foz do Iguaçu ga-
nharam casa nova. A inauguração deste 
que é um dos mais modernos e confortá-
veis ambientes da região foi marcada pelo 
reconhecimento e por homenagens. Deta-
lhes nas páginas 4 e 5. 

A nova Agência Foz
A Campanha Natal  Sol idár io  

Unipr ime está chegando ao seu f inal ,  
em todas as agências Unipr ime de  
Cascavel  e Foz do Iguaçu. Para part i- 
c ipar, basta colher  uma das cart i- 
nhas que estão junto à árvore de 
Natal  montada em cada uma das 
agências. Este já  é o quinto ano em 
que a Unipr ime real iza a parcer ia 
com os Corre ios para o fornecimen- 
to das cartas de cr ianças com pe- 
d idos de presentes, endereçadas ao 
Papai  Noel . Com a sua part ic ipação, 
estaremos proporcionando um Natal 
mais fe l iz  para cr ianças carentes. 

Natal Solidário. Já colheu sua cartinha?

Prime Day: a festa de interação e integração da Família Uniprime
Público recorde participou do Prime 

Day 2016 em Cascavel e em Foz do Iguaçu 
(fotos). Uma das grandes atrações do ca-
lendário anual de eventos da Uniprime 
Oeste, o Prime Day mescla atividades de 
lazer e recreação para crianças, adoles-
centes, jovens e adultos. 

“É um dia diferente, no qual buscamos 
promover a integração e a recreação da fa- 
mília do Cooperado, agregando informa-
ções e conhecimentos práticos e úteis 
para o seu dia a dia e para as gerações 
futuras”, explica o Presidente do Conselho 
de Administração, dr. Hirofumi Uyeda.

Confira cinco sinais que podem provar 
que, ao contrário do que pensa, você não 
é tão mestre em lidar com o dinheiro.

Desafio: você lida tão bem 
quanto pensa com o dinheiro?8

Pesquisa mostra que, comprando com an- 
tecedência média de 56 dias, pode-se eco- 
nomizar até 28% em passagens aéreas. 

Veja como economizar até 
28% em passagens aéreas7

Está chegando a hora de acertar as con-
tas com a Receita. Veja como deduzir até 
12% de seu IR.

Imposto de renda pessoa 
física: veja como deduzir 
até 12% de seu IR3
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Quer uma fatia maior?
Ao longo de todo o ano, na Uniprime, você vai colhendo vantagens na forma de me-

nores taxas e melhor remuneração para suas aplicações, maior conforto, atenção prime 
e personalizada. Ao final do exercício, outra boa vantagem é representada pelo dinheiro 
que volta ao seu bolso.

Sabe como aumentar ainda mais a fat ia que lhe cabe nas sobras de cada exercí-
cio? É simples e fáci l . Concentre na Uniprime todo o movimento f inanceiro possível.  
Na Cooperativa também o dinheiro parado em sua conta-corrente é bem remunerado.  
Tudo ajuda a aumentar sua parcela nas sobras líquidas do ano. 

É mais gostoso quando 
todo mundo ganha.
2015 foi recorde em sobras líquidas: 
R$ 8.189.269,11. Tudo para dividir 
entre os Cooperados.

Na Uniprime, você ganha sempre.

Editorial

Ainda mais eficiente em momentos 
de incerteza.

Chegamos ao fim de mais um ano 
turbulento na economia do país: uma 
grave recessão que levou à diminuição 
da nossa renda, uma inflação que che-
gou a 11% e corroeu nosso poder de 
compra, e, o lado mais sombrio e ne-
fasto dessa crise - mais de 12 milhões 
de desempregados. Nesse cenário 
adverso, temos a destacar o desem-
penho da Uniprime Oeste do Paraná. 
Fecharemos o ano com sobras ainda 
maiores que no ano passado. Esse re-
sultado excepcional deve-se ao modelo 
do cooperativismo, baseado nas pes-
soas. É fundamentado na confiança, 
que é o principal motor das expecta-
tivas econômicas. Quanto mais confia-
mos e util izamos a Uniprime, maior o 
crescimento; e quanto maior o cresci-
mento, maiores os benefícios, criando 
um ciclo virtuoso. Vantagens que vão 
muito além das sobras financeiras. 
Praticamos taxas de juros menores 
que a média do mercado nos emprés-
timos, bem como facil idade e agil ida-
de. Destacamos ainda a excelência do 
atendimento; o Projeto de Educação 
Financeira; o Festival Automotivo, ne-
gociando condições especiais para os 
Cooperados adquirirem automóveis; e 

o Prime Day, espaço de convivência fa-
miliar. Tudo isso, sem cobrar taxas de 
manutenção de contas.

Inauguramos ainda as instalações 
da sede própria, que é um símbolo da 
confiança no futuro e na perenidade 
da Uniprime. Lançamos o aplicati-
vo para celulares Uniprime, que é um 
dos mais modernos instrumentos para 
acesso aos serviços da Cooperativa, 
como saldos, extratos, pagamentos, 
transferências etc. Entretanto, ao con-
trário das instituições financeiras tra-
dicionais que desenvolvem os canais 
digitais com o objetivo de evitar que 
os clientes acessem as agências, nós 
reformulamos o layout das nossas, as 
quais foram projetadas como espaços 
que valorizam a convivência entre os 
Cooperados.

Tivemos, enfim, um ano de muitas 
incertezas, mas profícuo e com bons 
resultados. Desejamos a todos um Feliz 
Natal e um Próspero 2017. Boa leitura!

Dr. Hirofumi Uyeda
Presidente –

Uniprime Oeste do Paraná
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Previdência privada também pode reduzir a mordida do IR
Já é hora de ir se preparando para o acerto de contas com o 

leão do IR. Sabia que, mais do que uma garantia de complemento 
de renda na hora de se aposentar, os planos de previdência priva-
da oferecidos pela Uniprime Oeste podem servir para pagar menos 
imposto ao Fisco?

Para quem investe em previdência privada via PGBL (Plano 
Gerador de Benefício Livre), por exemplo, o abatimento pode ser 
de até 12% sobre a renda tributável anual. É o tipo de plano re-
comendado para pessoas com renda mais alta, pois os valores 
das contribuições realizadas podem ser deduzidos do cálculo do 
imposto de renda. Converse com nossos gerentes e confira as 
vantagens exclusivas que a Uniprime disponibil iza aos seus Coo-
perados. Caso já possua o plano em outra instituição, solicite uma 
avaliação de performance de nossos especialistas.

Apesar da difícil conjuntura, a terceira edição do Festival Automotivo Uniprime, realizada nas dependências do Centro de Conven-
ções e Eventos de Cascavel, superou as melhores expectativas de público e vendas. Bons resultados também foram colhidos em Foz do 
Iguaçu, no Hotel Viale.

Em Cascavel, as revendas BMW, Audi, Mini, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Renault, Nissan, Kia, Peugeot, Ford, Toyota, Chevrolet, Volks-
wagen e Honda apresentaram a mais de 500 Cooperados visitantes e familiares suas mais novas atrações a preços diferenciados para 
o evento. 

No próprio local, os Cooperados já podiam encaminhar financiamentos por meio da Uniprime Oeste. Ao final do evento, um total de 
28 veículos zero haviam sido comercializados, perfazendo um total de mais de 3 milhões de reais em negócios, apenas em Cascavel.  
Outras vendas ainda foram concretizadas na sequência. Confira nas fotos de Cascavel e Foz os ótimos momentos desse Festival  
Automotivo Uniprime. E prepare-se desde já  para a próxima edição, no final de 2017.

Mais de 3 milhões em negócios

A força em números
Com depósitos da ordem de R$ 90 bilhões, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo reúne quase 9 milhões de associados, aten-

didos por mais de 1.000 cooperativas e 5.500 postos de atendimento, segundo estatísticas do Banco Central do Brasil.
Se os números brasileiros impressionam, o cenário mundial é ainda mais impressionante. No mundo todo, existem 60.500 coopera-

tivas de crédito, distribuídas em 109 países nos seis continentes, congregando 223 milhões de associados.
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A solenidade de entrega da nova agência Uniprime Oeste 
em Foz iniciou com homenagens. O primeiro a ser agraciado foi 
Marcelo Key Izuka, Cooperado número um de Foz do Iguaçu. Na 
sequência, a Cooperativa homenageou conselheiros e membros  
do Comitê de Crédito que, ao longo dos anos, participaram de sua 
gestão, idealizando, planejando e realizando. 

O Presidente do Conselho de Administração, Hirofumi Uye-
da, a Diretora Administrativa, Maryam O. Y. Spricido, e o Dire-
tor Financeiro, Claudio J. Kimura, entregaram homenagens aos 
Cooperados Carlos Heitor Passerino, Fabricia Nogueira da Silva,  
Gilberto Carlos Tiano, Giovani Bruscagin, Gustavo Ferst Kleiniibing,  
Marcelo Cardoso Leite ( in memoriam), Marcelo Filoco Zanoni,  
Marli de Souza Bernardes, Ricardo Gross de Almeida, Rinaldo  
Ymagava, Rodrigo Lucas de Castilho Vieira, Rogerio Stroparo,  
Sandra Palmeira Melo Gomes, Silvoney Alessi, além dos atuais  
membros do Comitê de Crédito Marco Antonio Calgaro, Nelson 
Rosa Mendes e Marcia Regina Bittencourt, a qual representa os  
Cooperados de Foz do Iguaçu no Conselho de Administração e que,  
em seu discurso, fez questão de registrar a satisfação de todos 
os Cooperados com essa conquista.

Homenagem a quem ajudou a idealizar, planejar e realizar

Os 1.062 Cooperados Uniprime Oeste do município de Foz do Iguaçu já contam com uma das mais modernas agências entre as insti-
tuições financeiras da região. A Uniprime da Rua Almirante Barroso, número 1108 concentra, no espaço de 250 metros quadrados, tudo 
o que se deseja para o atendimento personalizado, ágil e ainda mais confortável.

A entrega oficial desse novo empreendimento aconteceu no dia 14 de outubro, em um evento que contou com expressiva participação 
do quadro Cooperado e Diretoria, além do Diretor Administrativo da Uniprime Central e Ex-Presidente de nossa Cooperativa, Carlos Puppi.

Momentos que marcaram a inauguração da nova agência em Foz
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Esta foi, segundo o Presidente Hirofumi, a diretriz que orientou a concepção da nova agência. “No centro está o Espaço do Coo-
perado, um espaço destinado exclusivamente à convivência entre os Cooperados. Ele foi projetado no centro para que todas as outras 
estruturas fiquem dispostas ao seu redor, servindo de permanente alerta para que nunca esqueçamos o motivo pelo qual a Uniprime 
Oeste existe: servir ao Cooperado”, resumiu.

Espaço do Cooperado fica no centro da estrutura, para lembrar quem é mais importante

Em seu pronunciamento, o Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Hirofumi Uyeda, lembrou os primeiros anos de vida da 
Cooperativa, “quando era preciso convencer as pessoas a ade-
rirem não somente a uma nova instituição financeira, mas a um 
novo conceito e uma nova fi losofia”. Segundo ele, “foi assim, Coo-
perado a Cooperado, que a Uniprime foi crescendo e ganhando 
credibil idade. Hoje, conta com mais de 3.500 Cooperados, mais de 
300 milhões de reais em ativos e geramos 12 milhões de reais em 
sobras no último ano”.

Ainda segundo Hirofumi Uyeda, “esses números traduzem a 
grandeza e a solidez de nossa Instituição, mas o que nos define, 
ainda que esses números sejam grandiosos, são os nossos valo-
res, o apoio, a confiança, a parceria e a amizade. Muito mais que 
uma Cooperativa financeira, um encontro de pessoas. Muito mais 
que serviços financeiros e sobras, o apoio em cada momento, em 
cada fase da vida. Mais que nas cifras econômicas, acreditamos 
nas pessoas”, observa.

Mais que números, os valores, a confiança, a 
parceria e a amizade definem a Uniprime Oeste
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Precisa de mais prazo 
para as despesas de 
fim de ano?
A Uniprime possui uma linha de 
crédito específica para você saldar 
o 13º salário de seus funcionários, 
com condições especiais. 

O que esperar 
De acordo com Raphael Cordeiro, as consequências dessa que 

é, segundo ele, a pior crise enfrentada pelo País depois da década 
de 30, ainda se farão sentir ao longo deste ano. O desemprego, 
por exemplo, em sua visão, deverá continuar crescendo até o mês 
de novembro.

Ele projeta a retomada do crescimento já em 2017, mas lem-
bra que a intensidade depende da agil idade com que o País supere 
os seus quatro maiores desafios, que são as reformas fiscal, pre-
videnciária, trabalhista e polít ica. Destas, a fiscal e a previdenciá-
ria, em sua visão, são as mais urgentes. “O País não pode gastar 
mais do que arrecada e a previdência é insustentável. O brasileiro 
que se aposenta aos 54 anos está matando a aposentadoria futura 
de seus fi lhos e netos”, raciocina.

Como e onde investir
Segundo Raphael Cordeiro, todo cenário de crise gera um le-

que de oportunidades de ganho. Este ano, por exemplo, o mercado 
de ações já subiu 30% e os títulos de renda fixa de longo prazo, 
algo em torno de 20%. Já o dólar caiu perto de 18%. 

“O ponto de partida está em identificarmos o nosso perfi l de 
investidor. Encontrar a vocação, acompanhar o mercado, definir 
uma estratégia de longo prazo. A curto prazo, quem apenas se-
gue as tendências da maioria sempre acaba perdendo da média”, 
sentencia.

“O cenário hoje é um pouco mais claro do que se desenhava no início do ano. Definido o impeachment, o lado polít ico ficou um 
pouco menos relevante, embora ele ainda seja decisivo para o ajuste das contas fiscais e para trazermos a inflação e os juros a níveis 
decentes.”

O raciocínio é de Raphael Cordeiro, Professor da ISAE/FGV, Consultor Financeiro e Escritor, em palestra quando os Cooperados da 
Uniprime Oeste lotaram o auditório da Associação Médica de Cascavel e o Hotel Viale, em Foz do Iguaçu.

Segundo o Presidente do Conselho de Administração da Uniprime Oeste, Hirofumi Uyeda, a palestra é parte do programa de Edu-
cação Financeira desenvolvido ao longo do ano pela Cooperativa, com recursos próprios e com apoio do Sescoop. “Não basta oferecer 
os melhores serviços e o maior retorno em sobras. Buscamos disponibil izar também oportunidades de formação e informação para que 
nossos Cooperados multipliquem esses resultados”, explica.

"O cenário começa a clarear", diz consultor financeiro
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Outros fatores que afetam os preços 
Dia da partida, horário do voo, companhia aérea e aeroporto 

são outros fatores que também influenciam no preço da passagem 
e, portanto, devem ser considerados na busca pelo menor preço.

De acordo com estudo da “momondo”, para quem tem mais 
flexibil idade para definir a data da viagem, o melhor é embarcar na 
terça-feira, quando as tarifas são, em média, 11% mais baratas do 
que as registradas no dia mais caro, sábado. Já quem viaja entre 
18h e meia-noite pode pagar 5% a menos no bilhete em compa-
ração a voos realizados pela manhã, entre meia-noite e meio-dia.

A ferramenta “Insights de viagem” do comparador de preços 
também mostra, de acordo com o destino pesquisado, qual com-
panhia aérea cobra a passagem mais barata, em qual semana o 
preço do bilhete está mais baixo, em qual dia e horário pode ser 
encontrada a passagem mais barata e também em qual aeroporto 
o custo da passagem é menor.

O preço médio de passagens aéreas é mais baixo caso a compra seja feita, em média, 56 dias antes do embarque. Viajantes que 
decidirem realizar a compra com essa antecedência podem pagar até 28% a menos no valor da passagem se o preço for comparado ao 
da tarifa mais cara, que é cobrada no dia do embarque.

É o que aponta um levantamento global feito pelo comparador de preços de bilhetes “momondo” e divulgado pelo “Exame.com”. 
A pesquisa analisou as tarifas cobradas em 13,2 bilhões de voos nas 100 rotas mais pesquisadas no site.

O número é uma média estimada e varia conforme a rota. De São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, a antecedência ideal 
para a compra dos bilhetes é de 60 dias. Já se o voo for realizado entre São Paulo e Nova York, a compra deve ser concluída 52 dias 
antes da data da viagem.

Para auxil iar o consumidor a tomar a decisão mais acertada, a “momondo” tem a ferramenta “Insights para a viagem”, que mostra, 
conforme o destino pesquisado, qual a antecedência ideal para pagar menos na compra da passagem.

A ferramenta inclui mais de 10 mil rotas. Para usá-la, o usuário deve primeiramente buscar um destino e, depois de apresentados 
os resultados, basta clicar no l ink “Insights de viagem”, logo abaixo dos campos de busca.

Comprando com antecedência, seu voo pode custar bem menos

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.
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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
| Agência Foz

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

Quando você não puder
estar na Uniprime, a Uniprime

pode estar com você.

CHEGOU O APP UNIPRIME.
A SUA COOPERATIVA AGORA

CABE NO SEU BOLSO.

4. Você ainda não investe em sua aposentadoria
Apesar de a aposentadoria parecer um futuro muito distante, 

o poder dos juros compostos significa que quanto mais cedo você 
começar a investir, mais tranquilo chegará à sua aposentadoria. 
Assim, se você começou tarde demais, é importante conseguir 
poupar mais dinheiro e procurar alternativas que tragam mais ren-
tabil idade (consulte seu Gerente Uniprime Oeste sobre as melho-
res alternativas de previdência privada).

5. Você se assusta com a ideia de investir
Pode parecer muito complicado, mas investir seu dinheiro é 

o melhor caminho para potencializar seus ganhos – e você não 
precisa se arriscar demais para fazer isso.

1. Você não sabe o quanto ganha ou gasta
Se você não sabe o quanto entra ou sai da sua conta todo 

mês, pode acabar entrando em um verdadeiro bolo de dívidas no 
final das contas. A solução é começar a registrar suas receitas e 
despesas. É possível fazer isso usando aplicativos, uma planilha 
no computador, ou então no papel mesmo. Saber do quanto você 
precisa para sustentar seu estilo de vida é a chave.

2. Você tem dívida no cartão de crédito
Diferente de algumas dívidas necessárias para investir em  

seu futuro, as dívidas ruins normalmente são acompanhadas  
de altas taxas de juros e não ajudam a construir patrimônio.  
Assim, a solução é priorizar o pagamento de seu cartão de crédito, 
o que pode poupar muitos gastos no futuro. 

3. Você é surpreendido por suas contas todo mês
Se você vive de salário em salário, o que vai fazer se apare-

cer um gasto emergencial inesperado? Para cuidar de seu fluxo 
de caixa adequadamente, duas soluções são necessárias: ganhar 
mais e gastar menos. Há a possibil idade de fazer algum serviço 
extra para ganhar mais dinheiro, mas também é possível cortar  
os gastos para conseguir investir mais o seu dinheiro e estar pre-
parado para situações inesperadas. 

Todo mundo tem de lidar com o próprio dinheiro e, nesse pro-
cesso, alguns são melhores que os outros. Se você acha que é um 
mestre no orçamento, talvez devesse olhar os pontos levantados 
pelos colunistas do site “Business Insider” Libby Kane e Mike Nu-
delman.

Veja, a seguir, cinco sinais de que você não é tão bom com 
dinheiro quanto pensa, de acordo com os colunistas:

5 sinais de que você não é tão bom com dinheiro quanto pensa


