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José Bortolas Neto, Diretor Financeiro; Maurício Alves, 
Diretor Administrativo; e Aramis Karam de Araujo, Pre-
sidente do Conselho de Administração.

Alliance: aliança que nos deixa ainda mais fortes

Aprovada por unanimidade dos Cooperados de Francisco Beltrão e 
Cascavel, a união entre as Uniprimes Oeste e Francisco Beltrão resul- 
tou em uma Cooperativa ainda mais forte e competitiva.
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Com a queda gradual da Selic, esta pode ser uma boa hora para rever 
contratos e empréstimos pré-fixados contratados junto a outros ban-
cos. Converse a respeito disso com o gerente Uniprime.

Pode ser uma boa hora para sair do pré-fixado2

Assembleia Geral aprova balanço e bons resultados em 2016
Cooperados presentes à Assembleia Geral Ordinária da Uniprime de fevereiro aprovaram, por unanimidade, relatório, prestação de 

contas e balanço do exercício 2016. O resultado do exercício totalizou o recorde histórico de R$ 1.730.685,05.
"O ano de 2016 foi marcado pela contração do desenvolvimento econômico do País, diversas mudanças políticas, aumento do desem-

prego e redução do nível de investimento das empresas diante das incertezas. Apesar deste cenário econômico desfavorável, a Uniprime 
apresentou crescimento em todos os sentidos", avaliou o Presidente do Conselho de Administração, Aramis Karam de Araujo.

De fato, com 1.018 Cooperados e área de ação que se estende a 27 municípios da 
região Sudoeste Paranaense, nossa Cooperativa exibe números sólidos e extremamente  
saudáveis.

De acordo com o balanço, o patrimônio líquido cresceu 17,6% em relação ao ano de 
2015, passando de R$ 7,3 milhões para R$ 8,6 milhões. Os depósitos à vista cresceram 
12,96% de um ano para outro, passando de R$ 4,3 milhões para R$ 4,8 milhões. Os ativos 
registraram aumento de 8,76% de 2015 para 2016, fechando o último ano em R$ 48,4 mi-
lhões, contra R$ 44,5 milhões. O resultado deu um salto de 53%, passando de R$ 1,1 milhão 
para R$ 1,7 milhão.

Em sua mensagem aos Cooperados, a Diretoria destaca que "a Uniprime está sempre 
avaliando novas estratégias que viabilizem o seu crescimento em um mercado cada vez 
mais competitivo, buscando, por meio da conquista de novos mercados e da evolução de 
nosso modelo de gestão, o fortalecimento da Cooperativa".

Números sólidos e saudáveis: resultado cresceu 53% e patrimônio líquido, 17,6%
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Editorial

Aramis Karam de Araujo
Presidente do Conselho 

de Administração

"Avaliar e propor estratégias que 
viabilizem o crescimento de nossa 
Cooperativa, num ambiente cada vez 
mais competitivo, buscando novos 
mercados e a evolução do nosso mo-
delo de gestão." Este é o compromis-
so maior, que tem norteado o dia a 
dia da administração da Uniprime.

Na Assembleia Geral Ordiná-
ria de fevereiro, o plenário aprovou, 
por unanimidade, relatório e balanço 
que demonstram uma excelente saú-
de financeira, com sobras recordes. 
Embora todos os indicadores fossem 
muito positivos, éramos a menor en-
tre as nove Cooperativas do sistema 
nacional Uniprime. Carecíamos ape-
nas ampliar a escala e o volume de 
operações.

Já na Assembleia Extraordinária 
do dia 2 de março, por unanimidade, 
nossos Cooperados aprovaram outro 
passo decisivo, que multiplica nossa 

escala, ampliando a competitividade 
e a capacidade de atender às deman-
das do quadro Cooperado. Com a for-
malização da união, as Uniprimes de 
Cascavel e Francisco Beltrão passa-
ram a chamar-se Uniprime Alliance. 

Os Cooperados de Francisco Bel-
trão logo perceberão melhorias tam-
bém do ponto de vista estrutural, com 
a nova e moderna agência que será 
construída nas imediações da atual. 
Ela estará equipada com o que há de 
mais moderno, confortável e seguro, 
para ainda melhor atender. Desta for-
ma, a Uniprime Alliance vai continuar 
sempre ao seu lado, fiel às origens, 
mas agora ainda maior e mais forte. 
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Queda dos juros favorece renegociações
O ano começou com al ívio nas taxas  

de juros. A taxa  Selic, ou taxa  básica do mer- 
cado brasi leiro, encerrou o ano de 2016 em 
13,75% ao ano, impulsionada pela inf lação 
elevada do últ imo ano, que encerrou 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 con-
secutivos de 0,75%, estabelecendo a taxa 
Sel ic 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. Essas reduções vão de encontro ao plano de retomada da
economia do governo, onde apresenta a inf lação controlada, possibi l i tando-as na taxa 
de juros.

De maneira prática, os juros mais baixos propiciam a aquisição de bens e serviços, aque- 
cendo novamente a economia brasi leira. Por outro lado, essas reduções nas taxas de 
juros abrem espaço para oportunidades de redução do custo f inanceiro, ou seja, de renego- 
ciação de empréstimos contraídos nos dois últ imos anos, principalmente em créditos 
real izados junto a bancos, os quais f ixam as taxas de juros no ato da contratação do crédito. 
     A recomendação dos economistas é para que as pessoas busquem se informar sobre 
as taxas contratadas e procurem outras opções com condições mais vantajosas neste 
momento. As Cooperativas 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 taxas
pós-f ixa na maioria de seus créditos, ou seja, acompanham as taxas de juros de mer- 
cado. Caso possua crédito em outras inst i tuições, procure seu gerente Uniprime e veja 
como economizar.
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União entre fortes:  
Agora somos 4.595 Cooperados, com R$ 416 milhões em ativos 

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 Alliance. 

"É um fato inédito, que serve de exemplo para o cooperati-
vismo brasi leiro, porque integra duas Cooperativas extremamen-
te sól idas, 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, 
Alvaro 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 no-
mearam uma Comissão para aval iar a viabi l idade e o interesse 
de ambas as partes em proceder à incorporação. 

Hirofumi Uyeda, Aramis Karam de Araujo, Alvaro Jabur, Maryam Olympia Yasbick Spricido, Júlio Cesar Pires Furtuoso, Carlos Puppi Busetti Mori e Claudio Jundi Kimura.

A Assembleia Extraordinária Conjunta integrou Cooperados das duas regiões.

Os relatórios de auditorias e das duas Comissões revelam 
números extremamente posit ivos. Aos 19 anos de sua fundação, 
a Uniprime Francisco Beltrão conta com uma agência e 1.018 
Cooperados. Seus depósitos à vista somam R$ 4,8 milhões 
(crescimento de 12,96% em 2016); seu patr imônio l íquido, R$ 
8,6 milhões (cresceu 17,20% no ano passado);  seus at ivos al-
cançam R$ 48,4 milhões (expansão de 8,76%); e as sobras re-
passadas aos Cooperados alcançaram R$ 1,7 milhão, contra R$ 
1,1 milhão em 2015.

A Uniprime Oeste, que comemora 20 anos em maio próxi-
mo, opera quatro agências em Cascavel e Foz do Iguaçu. Seus  
depósitos à vista alcançam R$ 41,4 milhões (expansão de 
20,27% em 2016); tem patr imônio l íquido de R$ 50,5 milhões 
(cresceu 18,51% em 2016); seus at ivos somam R$ 369,2 mi-
lhões (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. Área de ação da Uniprime Alliance.

CASCAVEL

FOZ DO
IGUAÇU

FRANCISCO
BELTRÃO
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Verifique o número de sua conta em seu talão de cheques.

099Anote também o número:
4203 | Francisco Beltrão

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

Alliance: o que muda no seu dia a dia

Segundo proposta do Conselho de Administração, aprovada pelo plenário e simbolizando esse momento de união entre  
os Cooperados das duas regiões, a Cooperativa passará a se chamar Uniprime Alliance. 

Outra grande conquista será a mudança, ainda este ano, para 
a nova e moderna agência ( imagem) que começa a ser construída 
nas próximas semanas, a poucos metros da atual sede. Projetado 
especialmente para a Cooperativa, o prédio oferece as condições 
ideais à valorização e conforto do quadro Cooperado. 

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

"O novo nome exprime exatamente o que se pretende: unir 
estruturas semelhantes, que têm objet ivos comuns, para for-
talecer ainda mais, ganhar em escala, racional izar custos e 
investimentos", expl icou o Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Hirofumi Uyeda. Algumas mudanças serão necessá-
rias para a integração plena entre as duas Cooperativas, den-
tre elas, a alteração do número da conta-corrente e do número 
de agência. Essas informações estarão disponíveis nos novos
talões de cheques e também junto à agência de Francisco Beltrão. 

A Assembleia Geral Conjunta aprovou também a atual ização 
do capital  social , que passa a ser de R$ 7.600,00, dividido em 
parcelas mensais de R$ 50,00. 

Essa nova regra de capital ização se apl ica aos novos Coo-
perados. Para os Cooperados que não possuem o capital  mínimo 
integral izado de R$ 4.680,00, será apl icada uma regra de transi-
ção, onde a parcela de contr ibuição mensal poderá variar de R$ 
39,00 a R$ 50,00, visando a perfazer a integral ização do novo 
valor mínimo de capital  social . Vale ressaltar que o capital  social 
é um ótimo investimento de longo prazo para o Cooperado e his-
toricamente é remunerado pela taxa Sel ic, ou seja, muito acima 
dos retornos obtidos em investimentos semelhantes. Sem contar 
que, na Uniprime Al l iance, o Cooperado não paga a taxa mensal 
de manutenção de conta.

Indique a Uniprime em sua Declaração e conte com condições exclusivas para antecipar o valor do IR. 
A GENTE COOPERA ATÉ NA HORA DE FAZER SUA DECLARAÇÃO.

BANCO 099 | Uniprime AGÊNCIA 4203 | Francisco Beltrão

                          
A

d
ia

n
t a men t o d a  Res t it

u
iç

ã
o

IM

POSTO DE REND
A

2017

A nova agência deve entrar em operação ainda este ano.

• Cooperados com perf i l  socioeconômico e prof issional equiva-
lentes, o que favorece a união entre as Cooperativas;

• Otimização de recursos através de estrutura compart 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. 

Vantagens e Oportunidades

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:


