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Aliança entre fortes. Agora somos 4.595  
Cooperados, com R$ 416 milhões em ativos

Reunidos em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta no dia 2 de março, Coope-
rados da Uniprime Oeste com sede em Cascavel e Uniprime Francisco Beltrão aprova- 
ram, por unanimidade, a união entre as duas Cooperativas. O processo se deu por meio 
da incorporação da Uniprime Francisco Beltrão pela Uniprime Oeste do Paraná.  

"É um fato inédito, que serve de exemplo para o Cooperat iv ismo brasi le iro,  
porque integra duas Cooperat ivas extremamente sól idas, rentáveis e saudáveis que 
resolveram juntar as mãos para ot imizar estrutura, racional izar custos e ampl iar  
serviços", disse, na ocasião, o Presidente da Cooperativa Central Uniprime, Álvaro  
Jabur, que fez questão de part icipar da Assembleia com o Diretor Administrat ivo da 
Central, Carlos Puppi Busett i  Mori .

A decisão de unir as duas Cooperativas é o ponto de chegada de um longo processo iniciado em maio do ano passado quando, 
também em Assembleia, os Cooperados das duas Uniprimes nomearam uma Comissão para aval iar a viabi l idade e o interesse de  
ambas as partes em proceder à incorporação. Mais detalhes nas páginas 6 e 7.

Luiz  Fel ipe Pondé, um dos mais respei-
tados f i lósofos brasi le i ros, será uma das  
a trações da festa de 20 anos de funda- 
ção da Unipr ime, d ia 12 de maio, no Tea- 
t ro Munic ipal  de Cascavel . 

Em maio, palestra com  
Luiz Felipe Pondé

Com a queda gradual  da Sel ic , esta pode  
ser  uma boa hora para rever  contra tos  
e emprést imos pré-f ixados. Veja mais  
e  converse a respei to com o gerente  
Unipr ime.

Pode ser uma boa hora  
para sair do pré-fixado

Em Cascavel  e Foz, restam poucas sema- 
nas para ret i rar, preencher e deposi tar  
cupons para concorrer  ao Honda Fi t  LX  
CVT Automát ico e a 4 (quatro)  te lev isores  
Samsung 65".

Retire seus cupons e 
concorra ao Fit e 4 TVs
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Hirofumi Uyeda, Aramis Karam de Araujo, Álvaro  
Jabur, Maryam Olympia Yasbick Spric ido, Júl io Cesar 
Pires Furtuoso, Car los Puppi Busett i  Mori  e Claudio 
Jundi Kimura.
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Editorial

Os números que apresentamos em 
nossa Assembleia Geral e que resu- 
midamente exibimos nesta publicação 
traduzem o grau de participação de nos-
sos Cooperados. Nosso modelo de Coo-
perativismo é baseado nas pessoas, fun-
damentado na confiança. Quanto mais 
confiamos e utilizamos os serviços Uni-
prime, maiores os benefícios, que vão 
muito além das sobras financeiras, por-
que também se expressam em taxas e 
juros menores, agilidade e atendimento 
personalizado durante todo o ano.

Sob essa ótica e considerando a con-
juntura econômica nacional extrema- 
mente recessiva, os resultados de 2016  
ganham proporções ainda mais gratifi- 
cantes. Crescemos positivamente em 
todos  os indicadores. Comemoramos a 
inauguração de nossa sede própria em 
Cascavel e da ampla e moderna agência 
de Foz do Iguaçu.

Ampliamos os serviços e consoli- 
damos nossa presença no mundo di- 
gital com o lançamento do aplicativo  
Uniprime, uma ferramenta que incorpo-
ra tecnologia de ponta, extremamente 
segura, ágil e prática. 

Ainda no exercício de 2016, planta-
mos as bases de um processo de expan-
são sustentável, que ganhou contornos 
definitivos neste início de 2017, com a 

decisão, em plenário, da união entre a  
Uniprime Oeste e a Uniprime Francisco 
Beltrão.

A aliança entre duas Cooperativas 
sólidas e fortes abre novas oportunida-
des de expansão e crescimento, man-
tendo o foco no setor de saúde. Graças à 
racionalização e à economia de escala, 
poderemos crescer exponencialmen-
te mantendo a essência de uma Coo-
perativa que nasceu, especializou-se 
e entende como ninguém as nuances  
da cadeia da saúde. 

Esse processo de união entre as 
duas Cooperativas não trará alterações 
ao dia a dia dos Cooperados de Foz do 
Iguaçu e Cascavel, os quais continua-
rão a contar com todos os serviços e 
vantagens que, a partir de agora, tam- 
bém serão estendidos aos Cooperados 
de Francisco Beltrão. Ganhamos todos 
com uma Cooperativa ainda mais forte 
e saudável.

Dr. Hirofumi Uyeda
Presidente –

Uniprime Oeste do Paraná

Expediente

Uniprime News
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Avanços e conquistas do exercício de 2016 
Cooperados presentes à Assembleia Ordinária de março, na Associação Médica de Cascavel, aprovaram, por unanimidade,  

o balanço do exercício 2016, o qual, entre outros números, registra crescimento de 30% no total  de depósitos à vista e a prazo.
"Graças à part icipação sempre crescente de cada um dos Cooperados, superamos a dif íci l  conjuntura econômica vivida pelo  

país, alcançando números surpreendentes e extremamente animadores", resumiu, na ocasião, o Presidente do Conselho de Admi- 
nistração, Hirofumi Uyeda.

Novas agências oferecem toda a atenção e conforto ao Cooperado

Segundo Hirofumi Uyeda, o exercício passado foi  marcado não só pelos bons resultados f inanceiros, mas também por investi-
mentos estruturais como a nossa sede própria, que ocupa todo um andar do edif ício Unique em Cascavel, e pela inauguração da nova 
agência de Foz do Iguaçu, além de iniciat ivas de ordem social  e educativa. Entre essas ações, destacam-se as palestras, cursos e 
treinamentos do projeto de Educação Cooperativista, o Crédito Consciente Uniprime, o Festival Automotivo e o Prime Day, espaço de 
convivência famil iar, entre outros. 

As novas e modernas agências Uniprime ganharam um layout 
inovador, com espaços que valorizam a convivência entre os Co- 
operados. Ao contrário de outras instituições, que visam a contabilizar 
números, a Uniprime Oeste busca pessoas, estimulando a integra- 
ção, a frequência e a convivência entre os seus Cooperados.

Mas a Cooperativa, segundo o Presidente do Conselho de  
Administração, também entende que a agenda diária nem sem-
pre permite a convivência presencial . Por isso, mantém perfeita 
sintonia com as inovações e tendências que revolucionam os 
serviços f inanceiros em todo o mundo. O Apl icat ivo Uniprime, 
lançado em 2016, incorpora os mais avançados recursos do uni-
verso digital-virtual em segurança, simplicidade e ef iciência. É 
uma ferramenta tão ou mais moderna e segura que as desenvol-
vidas para os grandes bancos mult inacionais.

Na vanguarda do universo
digital, com toda  a segurança 

Permite às pessoas f ís icas, entre outros serviços, consultas, 
inclusão de lançamentos, transferências, pagamento com leitura 
de código de barras, TEDs e DOCs, reimpressão de comprovantes  
e operações de crédito. Para atender as pessoas jurídicas, um 
novo internet banking com novas funcional idades está em fase 
f inal de estruturação.
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Números que somam as vantagens ao longo do ano
"Do ponto de vista financeiro, os benefícios que conseguimos repassar ao quadro Cooperado vão muito além das sobras, porque 

também se expressam em taxas e juros menores, agil idade e atendimento personalizado durante todo o ano", raciocina o Presidente.
Ele apresentou à Assembleia Geral estatísticas que permitem visualizar e quantificar parte das vantagens financeiras reais geradas 

repassadas nas diferentes operações de crédito efetuadas pelos Cooperados. O estudo técnico realizado sobre as condições disponibi-
lizadas pela Cooperativa, em algumas modalidades convencionais de crédito que possibil itam a comparação com as condições dispo-
nibil izadas pelo mercado bancário, apontou a geração de uma economia, em 2016, equivalente a R$ 20.536.981,00 aos Cooperados. 
"Embora não seja possível avaliar todas as modalidades de crédito disponibil izadas aos Cooperados, são números de uma economia 
real", pondera o Presidente da Uniprime.

Sobras já creditadas em sua conta-corrente neste dia 10

Aos resultados colhidos durante o ano, a Uniprime acresce as sobras do exercício. Neste ano, de acordo com a proposta do Conselho 
de Administração, aprovada por unanimidade dos Cooperados, 82% do resultado líquido gerado em 2016 está sendo devolvido, propor-
cionalmente, às operações. 

Muda a integralização do Capital Social

Também por unanimidade, o plenário desta Assembleia aprovou mudanças nas regras de integralização do capital social. Elas valem 
para os Cooperados que vierem a ingressar na Cooperativa e para os que ainda não concluíram a integralização. 

Antes, a integralização do capital era feita com R$ 100,00 mais 120 parcelas de R$ 39,00. A partir de agora, serão R$ 100,00 ini-
ciais, mais 150 parcelas de R$ 50,00.

Corrigido pela Selic, o capital social vem a ser um excelente investimento. Sem contar que, na Uniprime, o Cooperado não paga a 
taxa mensal, a qual, na maioria dos bancos, representa um montante bem superior ao valor da capitalização. Em vez da taxa mensal que 
é uma despesa sem retorno, o Cooperado forma seu capital social que é um investimento com excelente retorno.

Aos 20 anos de sua fundação, a Uniprime Oeste tem o quarto maior quadro associado entre as dez Cooperativas singulares que integram 
o Sistema Uniprime brasileiro. Porém, é a primeira em rentabilidade sobre o capital (com 45,01%) e tem o menor índice de despesas sobre 
o ativo (com 2,35%).

Os ativos totais cresceram 27%, alcançando o total de R$ 369.268.348,50. Seu patrimônio líquido, indicador que evidencia a soli- 
dez e a capacidade de atendimento ao quadro Cooperado, ultrapassa  R$ 50 milhões, com crescimento de 18% em 2016. Em um ano que 
o sistema financeiro nacional se contraiu, reduzindo as operações de crédito, em média, em 3,5%, a Uniprime investiu em operações 
de crédito, com crescimento de sua carteira em 10%. Graças à seletividade de seu quadro Cooperado e à segurança nas práticas 
gerenciais, o índice de inadimplência manteve-se estável. Os depósitos totais cresceram 30% em 2016, alcançando R$ 313.837.167,00.

Outros números que espelham a Uniprime

O valor totalizou R$ 11.960.910,00, um crescimento da ordem de 13,75% em relação ao exercício anterior. Deduzindo a correção do capital 
social, restaram em sobras líquidas para rateio R$ 9.088,352,19. Os valores já foram creditados em conta-corrente no dia 10 de março. "A 
Uniprime alcança resultados cada vez mais vantajosos, gerando bons frutos que são colhidos por todos", disse o Presidente Hirofumi Uyeda.

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO 2017

R$ 9 MILHÕES. 

As sobras líquidas, depois de deduzidos os  
fundos legais e estatutários, alcançaram

É o resultado de austeridade na gestão, 
de otimização de recursos e de boas 
práticas gerenciais, as quais permitiram 
à Cooperativa superar o cenário 
econômico extremamente frágil.  
Este foi o melhor resultado da história 
da Uniprime Oeste.

2014 | R$ 6.679.501,36

2015 | R$ 8.189.269,11

2016 | R$ 9.088.352,19
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Eleitos novos Conselheiros Fiscais 

A Comissão Eleitoral da Uniprime, composta pelos Cooperados Júl io Mizuta e Sérgio Bichat de Almeida Rodrigues, coordenou o 
processo de votação que elegeu o novo Conselho Fiscal da Cooperativa.

A chapa eleita tem, como vogais efet ivos, Evandro Armando Tavares Luzzi (Coordenador da chapa), Mil ton I to e Andrea Ishikawa 
Shiratori  e, como suplentes, Gi lberto Carlos Tiano, Rosangela Terezinha de Castro Cagnin e Sandro Toledo Carvalho.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Bem comum de todos os Cooperados, 
o patrimônio líquido revela a solidez da 
Cooperativa e sua crescente capacidade 
de suprir as necessidades financeiras 
dos Cooperados. Em 2016, alcançou

com crescimento de 18% em relação  
ao ano anterior.

R$ 50 MILHÕES,

2014 | R$ 35.067.455,42

2015 | R$ 42.685.574,55

2016 | R$ 50.050.541,41

R$ 119 MILHÕES

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
A Uniprime encerrou o exercício de  
2016 com        

aplicados em operações de crédito, valor 
10% superior ao registrado em 2015.  
É uma cifra expressiva, num cenário  
em que o sistema financeiro nacional  
reduziu o crédito em 3,5%. A Cooperativa 
cumpriu sua missão de atender com 
qualidade às necessidades financeiras  
de seus Cooperados. 

2014 | R$ 98.768.949,23

2015 | R$ 108.208.285,28

2016 | R$ 119.412.499,14

Os depósitos totais, somando à vista  
e a prazo, cresceram 30% em 2016,  
em comparação com o exercício de 
2015. Em 2014, eram de R$ 189 milhões.  
Em 2015, passaram a R$ 241 milhões  
e alcançaram

R$ 313 MILHÕES 

em 2016.

DEPÓSITOS TOTAIS

2014 | R$ 189.265.509

2015 | R$ 241.578.258

2016 | R$ 313.837.167

A boa gestão das operações de crédito 
e o bom desempenho relativo aos 
depósitos à vista e a prazo refletem 
diretamente sobre os ativos totais, que 
superaram os 

em 2016. Indicam o processo contínuo 
de fortalecimento da Cooperativa ao 
longo dos anos.

R$ 369 MILHÕES 

TOTAL DE ATIVOS

2014 | R$ 229.727.692,96

2015 | R$ 288.940.483,22

2016 | R$ 369.268.348,50
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Aliança entre fortes 
Reunidos em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta neste dia 2 de março, Cooperados da Uniprime Oeste com sede em Cascavel 

e Uniprime Francisco Beltrão aprovaram, por unanimidade, a união entre as duas Cooperativas, que passam a ser uma só, chamada 
Uniprime Al l iance. 

"É um fato inédito, que serve de exemplo para o Cooperativismo brasi leiro, porque integra duas Cooperativas extremamente sól i-
das, rentáveis e saudáveis que resolveram juntar as mãos para ot imizar estrutura, racional izar custos e ampliar serviços", disse, na 
ocasião, o Presidente da Cooperativa Central Uniprime, Álvaro Jabur, que fez questão de part icipar da Assembleia com o Diretor Admi- 
nistrat ivo da  Central, Carlos Puppi Busett i  Mori .

A decisão de unir as duas Cooperativas é o ponto de chegada de um longo processo iniciado em maio do ano passado quando, tam-
bém em Assembleia, os Cooperados das duas Uniprimes nomearam uma Comissão para aval iar a viabi l idade e o interesse de ambas 
as partes para proceder à incorporação.

Vantagens e oportunidades

Segundo o Presidente do Conselho de Administração, Hirofumi 
Uyeda, os estudos e levantamentos indicaram que a união gera  
ganhos e novas oportunidades a todos os Cooperados. Entre as  
oportunidades identif icadas, as Comissões destacaram: 

• Cooperados com perf i l  socioeconômico e prof issional 
equivalentes, o que favorece a união entre as Coope-
rat ivas;

• Otimização de recursos por meio de estrutura compar-
t i lhada;

• Estrutura de Gestão (Bacen - Governança Corporativa 
2017);

• Rateio dos custos (softwares, estrutura operacional) ;

• Aumento da capacidade de investimento;

• Ganho em escala (cobrança, tecnologia, marketing, 
controles);

• Aumento do portfól io de serviços aos Cooperados;

• Elevação de l imites operacionais;

• Manutenção de entrega de bons resultados f inanceiros 
aos Cooperados;

• Ampliação de atendimento regional, maior cobertura 
para os Cooperados.

Hirofumi Uyeda, Aramis Karam de Araujo, Álvaro Jabur, Maryam Olympia Yasbick 
Spric ido, Júl io Cesar Pires Furtuoso, Car los Puppi Busett i  Mori  e Claudio Jundi 
Kimura.

A Assembleia Extraordinária Conjunta integrou Cooperados das duas regiões.
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Aliança entre duas Cooperativas fortes

Os relatórios de auditorias e das duas Comissões revelam nú-
meros extremamente positivos. Aos 19 anos de sua fundação, a 
Uniprime Francisco Beltrão conta com uma agência e 1.018 Coope-
rados. Seus depósitos à vista somam R$ 4,8 milhões (crescimen-
to de 12,96% em 2016); seu patrimônio l íquido, R$ 8,6 milhões 
(cresceu 17,20% no ano passado); seus ativos alcançam R$ 48,4 
milhões (expansão de 8,76%) e as sobras repassadas aos Coope-
rados alcançaram R$ 1,7 milhão, contra R$ 1,1 milhão em 2015.

A Uniprime Oeste, que completa 20 anos em maio próximo, 
opera quatro agências em Cascavel e Foz do Iguaçu. Seus depó-
sitos à vista alcançam R$ 41,4 milhões (expansão de 20,27% em 
2016); tem patrimônio l íquido de R$ 50,5 milhões (cresceu 18,51% 
em 2016); seus ativos somam R$ 369,2 milhões (acréscimo de 
27,8% em 2016, em relação a 2015) e as sobras totais alcançaram 
R$ 14,6 milhões em 2016, contra R$ 12,8 milhões no ano de 2015.

Alliance potencializa estruturas, amplia horizontes

Segundo proposta do Conselho de Administração, aprovada pelo plenário e simbolizando esse momento de união entre os Coope-
rados das duas regiões, a Cooperativa passará a chamar-se Uniprime Al l iance.

"O novo nome exprime exatamente o que se pretende com a incorporação: unir estruturas semelhantes, que têm objet ivos co-
muns, para fortalecer ainda mais, ganhar em escala, racional izar custos e investimentos", expl icou o Presidente.

Esta é a principal mudança que será percebida. O novo nome será amplamente divulgado, tão logo seja homologado pelo Banco 
Central do Brasi l .

"As duas Cooperativas nasceram e cresceram especial izando-se em bem atender preferencialmente médicos, odontólogos e área 
de saúde e devem manter esta essência. Com a Uniprime Al l iance, ainda teremos um potencial  enorme a desenvolver e atender", diz 
Hirofumi Uyeda.

Área de ação da Uniprime Alliance.

CASCAVEL

FRANCISCO
BELTRÃO

FOZ DO
IGUAÇU

Queda dos juros favorece renegociações
O ano começou com al ívio nas taxas de juros. A taxa Sel ic, ou taxa básica do mercado brasi leiro, encerrou o ano de 2016 em 13,75%  

ao ano, impulsionada pela inf lação elevada do últ imo ano, que f inal izou o ano de 2016 em 6,30% ao ano.
Em virtude da recessão econômica, a inf lação recuou fortemente neste ano, abrindo espaço para cortes acentuados na taxa de juros  

pelo Banco Central do Brasi l , o qual já real izou dois cortes consecutivos de 0,75%, estabelecendo a taxa SELIC em 12,25% ao ano.
As projeções de mercado apontam que devemos chegar ao f inal de 2017 com a taxa Sel ic em 9% ao ano. Estas reduções vão de  
encontro com o plano de retomada da economia do Governo, que apresenta a inf lação controlada, possibi l i tando-as na  
taxa de juros. 

 De maneira prát ica, os juros mais baixos propiciam a aquisi-
ção de bens e serviços, aquecendo novamente a economia brasi- 
leira. Por outro lado, estas reduções na taxa de juros abrem es-
paço para oportunidades de redução do custo f inanceiro, ou seja,  
de renegociação de empréstimos contraídos nos dois últ imos anos,  
principalmente em créditos real izados junto a bancos, os quais  
f ixam as taxas juros no ato da contratação do crédito.

A recomendação dos economistas é para que as pessoas bus-
quem se informar sobre as taxas contratadas e procurem outras  
opções com condições mais vantajosas neste momento. As Coo- 
perativas de crédito se apresentam como uma excelente opção para  
essa readequação f inanceira.

Buscando manter suas condições sempre competit ivas, a 
Uniprime uti l iza, na maioria de seus créditos, taxas pós-f ixadas,  
ou seja, a empresa acompanha as taxas de  juros de mercado.  
Caso você possua crédito em outras inst i tuições, procure seu 
gerente Uniprime e veja como economizar.
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Verifique o número de sua conta em seu talão de cheques.

099
Anote também os números:
4201
4202
4203

| Agências Unique, Mato Grosso e Green
| Agência Foz 
| Agência Francisco Beltrão

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

Luiz Felipe Pondé, uma das atrações do 20o aniversário
Um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, o filósofo e conferencista Luiz Felipe Pondé vai ser uma das grandes atrações da festa 

de 20 anos de fundação da Uniprime Alliance, neste dia 12 de maio (19 horas), no Teatro Municipal de Cascavel.
Sua palestra será seguida do sorteio da promoção "Movimentação Premiada Uniprime". É importante lembrar que esse sorteio inicial- 

mente estava previsto para ser realizado na sede, no edifício Unique, mas foi transferido  ao Teatro Municipal, logo após a palestra de Pondé. 
     Ele cursou Filosofia na USP e fez Doutorado em Saint-Denis, na França. Recebeu título de Pós-Doutor da Universidade de Tel Aviv em 
Israel. É professor da Faap e da PUC de São Paulo e assina uma coluna na Folha de São Paulo, onde aborda temas como comportamento, 
religião, ciências, entre outros. Um de seus livros mais conhecidos é “Guia Politicamente Incorreto da Filosofia” (2012).

A palestra intitulada "Marketing existencial" vai abordar paradigmas do mundo moderno, apresentando reflexões sobre o comporta-
mento humano.

Quer ganhar um Honda Fit  
ou 4 TVs 65"? 

Restam poucas semanas para retirar, preencher e depositar nas 
urnas os cupons da Campanha "Movimentação Premiada", e assim  
concorrer, gratuitamente, ao sorteio de um Honda Fit LX CVT Auto-
mático e a 4 (quatro) televisores Samsung, 65 polegadas.

Essa promoção exclusiva para pessoas físicas foi lançada em 
2016, segue todas as normas legais vigentes e os cupons devem ser 
retirados nas agências Unique, Green, Mato Grosso e Foz do Iguaçu. 
     De acordo com as regras (veja a íntegra no site da Uniprime),  
cada operação realizada pelo Cooperado ligado às agências de 
Cascavel e Foz gera pontos e cada lote de mil pontos dá direito a 
um cupom.

A premiação visa a estimular ainda maior participação do quadro Cooperado e também integra as comemorações alusivas ao 
vigésimo ano de Fundação da Uniprime. Terá seu ponto alto com o sorteio dos prêmios. Vale ressaltar que esse sorteio, inicialmente 
agendado para ser feito na sede da Uniprime, foi transferido para o Teatro Municipal de Cascavel e acontecerá em seguida à palestra de 
Luiz Pondé.

               C O M U N I C A D O

A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS 
PROFISSONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES E EMPRESÁRIOS 
DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ - UNIPRIME OESTE DO PARANÁ,
COMUNICA aos seus cooperadores que foi alterado o horário e local do 

sorteio dos prêmios da promoção "MOVIMENTAÇÃO PREMIADA UNIPRIME" 

autorizada pela SEA - SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO DO

MINISTÉRIO DA FAZENDA, através do nr. de certificado 06/0193/2016, no dia 

12/05/2017 para:

LOCAL: Rua Rio de Janeiro, 905, Centro, Cascavel-PR, no hall de entrada do
Teatro Municipal.

HORÁRIO: 21H30min (Vinte e uma horas e trinta minutos)

Hirofumi Uyeda

Presidente


