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20 anos de excelentes resultados
O dia 12 de maio de 2017 teve um sig- 

nificado especial para o setor de saúde  
regional. Há 20 anos, um grupo de também 
20 pioneiros médicos constituíam uma 
cooperativa pautada na eficiência e dire-
cionada para o desenvolvimento de seus 
Cooperados. 

O Fundo Garantidor das Cooperativas ga- 
rante ou cobre seus depósitos em conta ou  
valor investido até o limite de R$ 250 mil 
por pessoa física e  por  pessoa ju r íd ica . 
Saiba mais na página 3.

FGCoop: toda segurança para 
o seu dinheiro

O Banco Central do Brasil acaba de di-
vulgar o ranking das Cooperativas Bra-
sileiras de Crédito, com base nos nú-
meros de março deste ano. Conheça na 
página 3.

Estamos entre as 100
maiores do Crédito

Neste dia 22 de agosto, a Unipr ime lan-
ça, em Francisco Beltrão, um plano de 
previdência pr ivada exclusivo para os 
Cooperados. Detalhes na página 3.

Plano de previdência
privada em Francisco Beltrão
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News

Os 20 anos da Unipr ime foram marcados pela 
presença de mais de 650 Cooperados.

A comemoração aos 20 anos de fun-
dação da Uniprime, no Teatro Municipal de 
Cascavel, teve como marco de emoção as 
homenagens prestadas aos Conselhos de 
Administração que, ao longo dos 20 anos, 
dedicaram-se à construção de uma Uniprime 
cada vez melhor e mais eficiente. 

O evento incluiu a palestra com o renomado fi lósofo e ensaísta Luiz Felipe Pondé, seguido do sorteio Campanha "Movimentação 
Premiada", que sorteou um automóvel e quatro televisores de 55 polegadas. A solenidade contou com a presença de mais de 650 Coo-
perados. Veja detalhes nas páginas 4 e 5.

Conselho de Administração Unipr ime Oeste.
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Editorial

Em maio comemoramos os 20 anos 
da Uniprime. Do início tímido, com parcos 
recursos, em uma sala com móveis pre-
cários, até atingirmos 4.600 Cooperados, 
440 milhões de reais em ativos e uma 
sede própria. Nestes anos, geramos e dis-
tribuímos, em sobras, 63 milhões de re- 
ais aos Cooperados, além de proporcio- 
narmos economia em tarifas bancárias. 
Muito além desses expressivos números, 
nossa trajetória de sucesso teve para- 
lelo com o sucesso individual de nos- 
sos Cooperados, participamos em cada  
um dos momentos importantes, sejam 
pessoais, sejam profissionais. Estávamos 
ao seu lado na montagem do consultório, 
na compra dos equipamentos, do car- 
ro novo, da tão sonhada casa própria,  
mas também no nascimento dos filhos, 
no financiamento da faculdade e da via- 
gem familiar, ou na angústia da doença 
na família. Mais do que nossos excelen- 
tes resultados financeiros, comemoramos 
nossos valores éticos, de respeito aos  
Cooperados, aos colaboradores e à so- 
ciedade. O absoluto respeito a esses va- 
lores é o fio condutor de nossa história, 
construída pelo esforço e colaboração de 
cada um dos Cooperados. Pautamo-nos 
pelo cooperativismo, que, mais do que 
um modelo de negócios, é uma filoso- 
fia de vida que busca unir o desenvol- 
vimento econômico e o bem-estar so- 
cial, buscando a prosperidade conjunta 
e fundamentada na reunião de pessoas. 
Em nossas comemorações, trouxemos a 
palestra do filósofo Luiz Felipe Pondé, que 
fez um reflexão sobre o marketing exis- 
tencial, desafiando os valores que a so- 
ciedade atual cultiva. Aproveitamos pa- 
ra refletir sobre o futuro da Uniprime.  

Nossa trajetória de sucesso nos autoriza  
a pensar que trilhamos o caminho cor-
reto, mas esconde o perigo de acreditar- 
mos que basta nos manter no mesmo lugar 
para chegarmos ao mesmo destino. Tal- 
vez nossos valores éticos possam ser  
atemporais, mas não podemos descuidar,  
pois eles estão interconectados aos va-
lores da sociedade, que se modificam ao 
longo do tempo. Assim, nossos esforços  
estão direcionados na sustentabilidade, 
não só econômico-financeira, mas tam- 
bém socioambiental da Uniprime. O Cré- 
dito Consciente Uniprime vai fomentar o 
financiamento de tecnologias que redu- 
zem a poluição ambiental e estimular 
a adoção de medidas que evitem o des- 
perdício de recursos ambientais em nos- 
sas atividades internas, além de assu- 
mir o compromisso de evitar financiar 
atividades que degradam o meio ambien- 
te, preservando os recursos para as fu- 
turas gerações. No aspecto social, assu- 
mimos o compromisso de não financiar 
atividades degradantes ou que explorem 
o trabalho infantil, além de desenvolver, 
em futuro próximo, projetos de respon- 
sabilidade social, participando de ma- 
neira ativa na construção de uma socie- 
dade que reflita os valores que cultiva- 
mos. Parabéns a todos os Cooperados 
pelos 20 anos da Uniprime! 

Dr. Hirofumi Uyeda
Presidente –

Uniprime Oeste do Paraná
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FGCoop: mais segurança para seu dinheiro

Entre as 100 maiores

Novo plano de previdência em Francisco Beltrão

"FGCoop" é  a  s ig la  que ident i f i ca  o  Fundo Garant idor  das 
Coopera t ivas , ins t i tu ído  pe lo  Banco Cent ra l  do  Bras i l  e  mant i -
do  por  todas  as  Coopera t ivas  de  Créd i to . 

Es te  Fundo é  d imens ionado para  garant i r  ou  cobr i r  depó- 
s i tos  em conta  ou  va lores  invest idos  na  Coopera t i -
va  a té  o  l imi te  de  R$ 250 mi l  por  pessoa f í s ica  e  por  pes-
soa ju r íd ica . É  um mecan ismo de segurança e  de  pro te-
ção dos  va lores  conf iados  às  Coopera t ivas , nos  moldes 
do  que é  o ferec ido  pe los  bancos  comerc ia is . S ign i f i -
ca  que, a lém de todas  as  demais  garant ias , na  Coopera- 
t i va  você tem cober tura  in tegra l  de  a té  250 mi l  rea is . Em abr i l 
des te  ano, o  Fundo Garant idor  das  Coopera t ivas  t inha  em ca i-
xa  R$ 657.200.000,00 ar recadados por  meio  dessa cont r ibu i - 
ção  mensa l .

O Banco Centra l  do Brasi l  acaba de divulgar  o ranking das Cooperat ivas Brasi le i ras de Crédi to, com base nos registros f i -
nanceiros de março deste ano. O ranking faz uma radiograf ia  das Cooperat ivas de crédi to do Brasi l , comparando seus núme- 
ros tendo por  base setembro 2016 e março 2017.

De acordo com o estudo, nossa Cooperat iva registrou avanços s igni f ica t ivos. Com at ivo tota l  de R$ 443.920,000,00, passa- 
mos da posição 113 para 93. Em depósi to tota l , com R$ 384.377.000,00, avançamos da 84ª. posição, em setembro do ano passado, 
para a 61ª. colocação em março úl t imo.

A Unipr ime está convidando todos os Cooperados para a 
solenidade de lançamento do Mult icoop, um plano de previ-
dência pr ivada na região. E le já  está sendo implementado com 
aprovação tota l  em Cascavel . 

Segundo o presidente Hirofumi Uyeda, o Mult icoop é um 
plano fechado, exclus ivo para os nossos Cooperados, e tem  
o respaldo e garant ia  da Seguradora Unimed. Uma de suas 
vantagens é que o Plano não tem l imite de valor  e a taxa 
de gestão é extremamente compet i t iva (0,30%, enquan-
to os valores pra t icados no mercado gi ram entre 1,5% a 4%,  
dependendo do valor ) .

Gente nossa fiscaliza
Ex-presidente da Uniprime Oeste e atual diretor administrat ivo da Uniprime Central, o médico Carlos Puppi Busett i  Mori  é nosso 

representante junto ao Fundo Garantidor das Cooperativas. Ele integra o Conselho Fiscal daquele Fundo.
 Anote mais esta razão para operar integralmente com a Uniprime. Nela, além do atendimento personal izado e de todas as ou- 

tras vantagens, você acrescenta segurança plena para seus depósitos em conta corrente ou investimentos. 
Para mais informações, acesse: www.fgcoop.coop.br 

Anote:
Para saber mais deta lhes a respei to do Mult icoop,  
part ic ipe do evento de lançamento, agendado às 
19h do  d ia  22 de  agosto , no  aud i tó r io  da  Unimed, 
em Francisco Bel t rão. 
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Uniprime: 20 anos de excelentes resultados
O dia 12 de maio de 2017 teve um signif icado especial  para o setor de saúde regional. Há 20 anos, um grupo de também 20 

pioneiros médicos consti tuíam uma cooperativa pautada na ef iciência e direcionada para o desenvolvimento de seus Cooperados. 
Ao longo desses 20 anos, a Uniprime Oeste do Paraná vem desempenhando papel fundamental como braço de apoio f inanceiro, 

além de devolver sobras anuais, que ao longo destas duas décadas total izaram R$ 63.717.585,62, real iza projetos de educação f i-
nanceira, os quais buscam o desenvolvimento econômico e a integração social  de seus Cooperados. 

Além dos retornos obtidos nas distr ibuições de sobras anuais, os Cooperados contam com condições exclusivas, entre elas,  
a isenção de tari fas de manutenção de conta, taxas de juros mais atrat ivas para operações de crédito e investimentos. 

Os fundadores 
Tudo começou no dia 12 de maio de 1997, quando estes 20 sócios-fundadores assinaram a ata de consti tuição da Cooperati- 

va de Crédito: Si lv io Castro, Sérgio Luiz Cochinski, Antonio Helsi  Hubie, Jul io Mizuta, André Muxfeldt Chagas, Jarbas Pol i , Luiz 
Carlos de Lima, Edson Takashi Akaki, Karin Erdmann, Said El Hamoui, Hirofumi Uyeda, Norio I to, Vi lson Dalmina, Adi lson Antonio 
Scopel, Luiz Carlos Toso, João Luiz Corso Bandeira, Osvaldo Pedroso Junior, I ldemar Marino Canto, Altair  Antonio Pelanda e Faustino  
Garci Alferez.

Qualidade e eficiência 
Com sede em Cascavel e agências em Foz do Iguaçu e Fran-

cisco Beltrão, a Uniprime transformou-se em um exemplo de Coo-
perativa de Crédito. Atualmente, é integrada por 4.650 Coopera-
dos, que são atendidos por 60 colaboradores, em cinco agências. 
Conta com R$ 443 milhões de reais em ativos. São números  
que exprimem a robustez e a segurança que a Uniprime apre- 
senta aos seus Cooperados. 

É a segunda colocada no ranking Uniprime em volume de 
at ivos e a primeira em eficiência. Part icipa do sistema Uniprime 
de Cooperativas, composto por oito cooperativas singulares, com 
atuação nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do 
Sul e São Paulo. O Sistema conta com 41.800 Cooperados, aten-
didos em 56 agências e é reconhecido nacionalmente pela qual i-
dade do atendimento e pela ef iciência na geração de resultados. 

Comemorações 
A passagem dos 20 anos de fundação da Uniprime, no Teatro Municipal de Cascavel, teve como marco de emoção as homenagens 

prestadas aos Conselhos de Administração que, ao longo dos 20 anos, dedicaram-se à construção de uma Uniprime cada vez melhor 
e mais ef iciente. O evento incluiu também a palestra com o renomado f i lósofo e ensaísta Luiz Fel ipe Pondé, seguido do sorteio da  
Campanha "Movimentação Premiada", que premiou os sorteados com um automóvel e quatro televisores de 55 polega- 
das. A solenidade contou com a presença de mais de 650 Cooperados.

Os premiados 
O encerramento da Campanha "Movimentação Premiada" (promoção com o Cert i f icado de Autorização nº. 06/0193/2016, do 

Ministério da Fazenda), no Teatro Municipal de Cascavel, sorteou um automóvel e quatro televisores de 55 polegadas. Os Coo-
perados Marcelo Alberto Gorski Borges, Milton El ias de Ol iveira, Rosangela Aparecida Stratmann Fagundes e Rafael Krentz Frias 
foram os ganhadores dos televisores, enquanto Uriel ly Tayna da Si lva Lima foi  agraciada pela sorte com um automóvel Honda Fit 
EXL automático 1.5. Nas fotos, momentos importantes das comemorações.
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Urielly Tayna da Silva Lima ganhadora do automóvel Honda Fit EXL automático. Rosangela Aparecida Stratmann Fagundes ganhadora de um dos televisores sorteados.
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Dr. Claudio, diretor financeiro. Dra. Maryam, diretora administrativa. Dr. Hirofumi, 
presidente do conselho administrativo.

Luiz Felipe Pondé, em sua palestra, falou sobre Marketing Existencial, apresentando 
uma visão curiosa e instigante do ser. 

Conselho de Administração Unipr ime Oeste.
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O fim da emissão de 2° via de boletos vencidos!
A Federação Brasi le i ra de Bancos (Febraban)  está implementando uma nova pla taforma para o s istema de cobrança (boletos) 

nacional . As mudanças buscam melhorar  os n íveis  de segurança dos boletos e a pra t ic idade de pagamento.
O apr imoramento – que está em fase de implantação – i rá v iabi l izar  o pagamento de boletos vencidos em qualquer banco, is to 

mesmo, não será mais necessár io a tual izar  ou emit i r  uma segunda v ia do boleto vencido para pagamento. Esta nova modal idade 
de operacional ização da cobrança será possível  porque os boletos em circulação deverão ser  registrados, ou seja, conter  o CPF ou 
CNPJ do pagador e estarem registrados em um banco de dados nacional .

Assim, quando você for  real izar  o pagamento de um boleto, a  inst i tu ição f inanceira arrecadadora poderá a tual izá- lo no momen-
to do pagamento, gerando maior  comodidade e segurança para todos os envolv idos no processo. As mudanças serão gradat ivas, 
mas a té o f im deste ano. A regra se apl icará para qualquer valor  de boleto, conf i ra o cronograma de implementação abaixo:
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Sua participação aquece e conforta
Este inverno está menos r igoroso para muitas pessoas carentes do Oeste e do Sudoeste, graças à doação de nossos Cooperados 

que part ic iparam da campanha “Cooperar  é também doar calor  e conforto”. Nas fotos, momento em que a Unipr ime repassou as 
doações deposi tadas em nossas agências.

PAC Francisco Beltrão – Inst i tuto Sensibi l izar. 

PAC Foz do Iguaçu – Núcleo Criança de Valor. 

PAC Sede Cascavel - Provopar. 

PAC Mato Grosso – Provopar de Cascavel.

PAC Green Cascavel – Provopar.
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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.

Você pode ter dinheiro depositado em fundos e não saber. Entenda
Quem declarou Imposto de Renda nos exerc íc ios entre 1967 e 1983 tem grande probabi l idade de ter  

d inheiro apl icado nos chamados Fundos 157.

Você, seus pais ou avós declararam imposto de renda entre 
1967 e 1983? Pode ser que vocês tenham algum dinheiro perdido 
apl icado nos chamados Fundos 157.

A Comissão de Valores Mobil iár ios avisa que, depois de um 
período de manutenção, o sistema que possibi l i ta consultar o 
Fundo 157 está disponível no site da autarquia (http://www.cvm.
gov.br). Nele, é possível veri f icar se existem apl icações a serem 
resgatadas no Fundo.

O Fundo 157, cr iado pelo Decreto-Lei nº 157, de 10/2/1967, 
foi  um dos primeiros fundos de investimento do mercado. 

Ele era uma opção dada aos contr ibuintes com a f inal idade 
de ut i l izar parte do imposto que t inham a pagar na Declaração 
Anual de Imposto de Renda para comprar cotas de fundos admi-
nistrados por inst i tuições f inanceiras de l ivre escolha do apl i-
cador.

O dinheiro, uma renúncia f iscal enorme do governo, patro-
cinou a primeira onda de aberturas de capital  do f im dos anos 
1960 e ao longo dos anos 1970, pois havia um grande volume 
de recursos.

As pessoas poderiam apl icar inicialmente até 10% do im-
posto a pagar, percentual que depois subiu para 12%, valor que 
voltaria na forma de cotas do fundo.

Aplicações: quem declarou IR nos exercícios entre 1967 e 1983 pode possuir apl i-
cação no Fundo.

Alguns desses fundos continuam exist indo até hoje. Em geral, são as maiores carteiras de ações dos grandes bancos, que so- 
breviveram às crises e fusões dos últ imos 40 anos, absorvendo as carteiras de outras inst i tuições, inclusive.

Em muitos casos, os investidores morreram sem lembrar que t inham o dinheiro apl icado e os herdeiros não sabem. Outros, 
perderam os comprovantes da apl icação.

Mas o registro nos bancos continua exist indo. Por isso, o sistema da CVM pode ser uma boa opção para quem pode ter a apl icação.
A Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI)  ressalta: somente quem declarou Imposto de Renda nos exer-

cícios entre 1967 e 1983 pode possuir apl icação no Fundo. (Fonte: Exame-Abri l ) .

Paraná cresce 2,5% no primeiro trimestre de 2017
 
O Inst i tuto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social  ( Ipardes) apresentou a evolução da economia do estado do Paraná 

para o primeiro tr imestre deste ano, o qual apresentou um crescimento de 2,5%, enquanto o PIB do Brasi l  registrou retração de 0,4%.
Após oito tr imestres em queda, o estado voltou a apresentar um crescimento expressivo, inf luenciado pelo bom desempenho  

da agropecuária do nosso estado, que cresceu 14,6% em relação ao mesmo período de 2016, e pela indústr ia, que expandiu em 3,1%.
A retomada de crescimento do nosso estado apresenta novas oportunidades de expansão. Outro fator que está auxi l iando as  

empresas e os investimentos é a redução gradativa das taxas de juros (atualmente, está em 9,25%), a qual o mercado e o gover- 
no sinal izam chegar em 8% ainda em 2017.

Uma anál ise regional e setorial  permite aos prof issionais da saúde e empreendedores estabelecerem uma visão mais clara so-
bre a economia e sobre as oportunidades de mercado. Cabe ao empreendedor identif icar oportunidades e criar diferenciais para 
seu negócio.


