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News

Palavra da moda, Lifestyle define o seu jeito  
de encarar a vida. Mas até onde seguir estilo faz 
bem? Melhor criar o seu? P.08

Lifestyle: qual é o seu estilo?

Nesse primeiro de julho, entraram em vigor novas 
regras, aprovadas pelo Banco Central, em relação 
a utilização do limite do cheque especial. P.02

Cheque especial com novas regras

Uma linha de crédito pessoal inovadora, na menor 
faixa do mercado, com taxas bem menores que  
o próprio empréstimo consignado. P.03

Vem aí o Crédito Pessoal Especial

Francisco Beltrão ganha agência-modelo da Uniprime Alliance 

Nosso objetivo: crescer com segurança e sem perder a essência

A nova agência de Francisco Beltrão acaba de ser inaugurada em evento que  
mobil izou a região Sudoeste Paranaense. P.04   

"Nascemos no segmento de saúde e buscamos  
crescer, sim, mas sem perder a essência e sempre 
de forma sustentável e segura, visando a preservar a  
Uniprime para as gerações futuras". P.07.
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Maryam Olympia  

Yasbick Spricido

Presidente do Conselho 

de Administração –  

Uniprime Alliance

Ao assumirmos a presidência do Conselho 

Deliberativo da Uniprime Alliance, o fazemos com 

o firme propósito de manter o rumo traçado por 

nossos fundadores e pelas Diretorias que nos  

antecederam. Com um modelo de gestão  

pautado nas boas práticas de governança, controles 

internos, profissionalismo e sustentabilidade e, 

sobretudo, contando com o apoio e participação de 

nosso quadro Cooperado, buscaremos consolidar 

e ampliar a presença de nossa Cooperativa no  

cenário regional e nacional.

Recebemos da gestão anterior, liderada 

por Hirofumi Uyeda, que responde agora pela 

Diretoria Executiva, uma Cooperativa que  

caminha para assumir integralmente o papel de uma  

instituição financeira completa. Essa postura busca  

atender plenamente às necessidades e desejos dos  

nossos associados em produtos, serviços e 

soluções financeiras com qualidade e preço justo. 

Nessa linha, nossa Uniprime Alliance, que já 

era reconhecida pela excelência do atendimento

personalizado, pelas taxas competitivas, pelos

ótimos serviços, pela melhor remuneração e pelo 

recorde de sobras, lançará nas próximas semanas 

novas linhas de crédito e novos serviços, como  

os Cartões Uniprime (black, platinum, gold, 

standard e business).

Com a inserção desses novos serviços 

oportunizaremos aos Cooperados a possibilidade  

de centralização de seus recursos na Uniprime, 

gerando um ciclo econômico virtuoso e disruptivo, 

no qual o Cooperado terá uma elevação em sua 

participação de resultados, e a Cooperativa 

aumentará cada vez mais sua capacidade de ofertar  

as melhores soluções aos seus Cooperados.  

O futuro é agora. Boa leitura!

Desde o dia primeiro de julho, estão em 

vigor as novas regras, aprovadas pelo Banco 

Central, para a utilização do cheque especial. Essa 

medida busca conscientizar a utilização do cheque 

especial somente em caráter emergencial e não 

contínuo. Para isso, as instituições financeiras 

ficam obrigadas a informar o início da utilização 

do cheque especial, ofertando condições 

mais vantajosas para parcelamento. Caso o

Cooperado não realize a cobertura do limite, a 

Cooperativa deverá refazer a proposta a cada 

30 dias. A regra do Banco Central aplica-se para 

utilizações superiores a 15% do limite disponível. 

A Uniprime comunicará os Cooperados 

por meio de notificação no APP Uniprime ou por 

SMS. Os juros do cheque especial Uniprime, 

você sabe, são os menores da praça. Mesmo 

assim, utilize-o em situações emergenciais.

Nosso compromisso

Novas regras para utilização do cheque especial 

Utilize caneca de cerâmica ao invés de copos 

descartáveis.

Na Uniprime realizamos essa substituição 

e nossos colaboradores já utilizam as canecas 

de cerâmicas. Com essa medida reduziremos o 

consumo de 33 mil copos descartáveis em apenas 

um ano. Consequentemente, preservarmos os 

recursos do planeta, diminuindo a quantidade de 

lixo no meio ambiente. 

São atitudes simples com um enorme  

impacto positivo. Que tal adotá-las também no seu 

negócio e potencializar esses resultados?

Dica Sustentável
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Crédito Pessoal Com Condições Especiais

Aquecendo Corações

A Uniprime Al l iance acaba de lançar o “Crédito Pessoal Es-
pecial”, uma l inha de crédito inovadora, com taxas reduzidas, 
valorizando o Cooperado que possui seus recebimentos (salário, 
produção da Unimed, máquinas de cartões, cobrança bancária, 
dentre outros) na sua conta Uniprime.

A tradicional campanha de inverno Uniprime Al l iance se concentrou este ano na arrecadação de cobertores e contou com resul-
tados que superaram as melhores expectat ivas. Ao f inal, mais de 400 cobertores foram repassados a Entidades Beneficentes. Em 
Cascavel, os donativos foram entregues ao Provopar. Em Francisco Beltrão, à Apae; e em Foz do Iguaçu, à Fraternidade O Caminho.

“Historicamente, o crédito pessoal oferecido pela Uniprime 
Al l iance situa-se na menor taxa de mercado, mas com o Crédito 
Pessoal Especial  a Cooperativa irá oferecer taxas bem menores 
que o próprio empréstimo consignado. É uma forma intel igente 
e justa de premiar e retr ibuir os Cooperados que operam mais 
intensamente com a Cooperativa.”, resume o Superintendente 
Douglas Daltoé.

Informe-se a respeito dessa modalidade de crédito. 
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Francisco Beltrão ganha agência-modelo

Espaço nobre é sempre do Cooperado

Toda a estrutura de uma grande inst i tuição f inanceira al iada ao requinte, conforto, respeito ao meio ambiente e atendimento 
personal izado. Assim é a nossa nova agência de Francisco Beltrão, que acaba de ser inaugurada em evento que mobil izou a região 
Sudoeste Paranaense. 

Além da forte presença de Cooperados, part iciparam  autoridades como o prefeito Cleber Fontana,  Gustavo Vicenzi, presidente 
da Associação Médica, Marcos Ventura, presidente da ABO, Wemilda Marta Fregonese Feltr in, presidente da Unimed, Marcos Aurél io 
Guerra, presidente da associação comercial , entre outros.

Em seu pronunciamento, o então presidente do Conselho de 
Administração, Hirofumi Uyeda, lembrou que a Uniprime Al l iance 
é hoje uma das cem maiores Cooperativas de Crédito em um 
universo composto por mais de mil , administra mais de meio 
bi lhão de reais em ativos e tem classif icação de r isco nível A,  
considerada grau de investimento, atestando a segurança e alta 
capacidade de resistência às mudanças de cenário econômico. 

Segundo ele, a Uniprime valoriza as relações interpes-
soais, unindo o desenvolvimento econômico ao bem-estar social 
e sustentabi l idade ambiental.

"A área mais nobre de nossas agências é o chamado  
'Espaço Cooperado', em torno do qual todas as outras estruturas 
estão dispostas para servirem ao Cooperado. Essa concepção 
serve de permanente alerta para que não nos esqueçamos nunca 
o motivo pelo qual a Uniprime Al l iance existe, que é o de servir 
ao Cooperado.", disse.  

Além de uma estrutura moderna que prior iza o conforto, a 
agência possui estacionamento privat ivo, aspectos integrantes 
do elevado padrão de qual idade de atendimento oferecidos aos 
Cooperados.

Público recorde lotou as dependências da nova agência Uniprime Alliance. 
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Homenagem aos fundadores

Ainda durante a inauguração, a Diretoria da Uniprime Al l iance reservou espaço nobre para homenagem aos sócios-fundadores 
da Uniprime em Francisco Beltrão, que ideal izaram a Cooperativa. São eles: Maurício Alves, Manoel José de Araújo ( in memoriam), 
Vera Lúcia da Si lva Wulff , Eduardo Ktasusi Toshimitsu, Arl indo Antonio Serena, Páscoa Baptist i  Minussi, Paulo Roberto Si lochi, Valdir 
Spada, Edemir João Caval l i , Marcelo Luiz Kureski, Claudine José Pontes Cambra ( in memoriam), Gabriel  Radtke Ascari , José Bortolas 
Neto, Antonio Lúcio Duarte, Redemir Goya, Jai l to Luiz Biguel ini , Ivo Baldo, Kits Abdal la ( in memoriam), Antonio Vi lmar Pereira Alves, 
Aryzone Mendes de Araújo e Aramis Karam de Araujo.  

Muito maior, mais forte

Já o Diretor da Uniprime em Francisco Beltrão, Aramis  
Karam de Araujo, lembrou e enalteceu a iniciat iva tomada pelos 
médicos-fundadores há 21 anos, que "acreditaram na força da  
cooperação mútua e dedicaram seu tempo, seu conhecimento e 
sua credibi l idade; inicialmente sem receber honorários, como foi 
o caso da nossa primeira diretoria e conselheiros fundadores".

Karam também elogiou o processo de integração entre as
Cooperativas Uniprime Oeste e Uniprime Francisco Beltrão, que

resultou na Uniprime Al l iance. Segundo ele, "muito maior, mais 
forte, mais resistente e mais moderna".

 O Diretor Administrat ivo da Uniprime Central, Carlos  
Puppi Busett i  Mori , representando o presidente Alvaro Jabur,  
cumprimentou todos os Cooperados de Francisco Beltrão  
e Diretoria pela conquista. "Esta agência material iza um sonho  
e abre novos horizontes à expansão da Uniprime Al l iance.",  
disse. 

Aramis Karam de Araujo e Hirofumi Uyeda descerram a fita inaugural. 

A justa homenagem aos sócios-fundadores, que idealizaram a Cooperativa. 
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Anote em sua agenda e programe-se:

Francisco Beltrão – PR 
22 de setembro de 2018 - 09h às 18h. 
Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1221.
Local: Estacionamento da Agência Uniprime.

Cascavel – PR 
20 de outubro de 2018 - 10h às 18h30. 
Av. Fortunato Bebber, 987 – Pacaembu. 
Local: Centro de convenções e eventos de Cascavel.

CONDIÇÕES PRIME  
PARA VOCÊ ADQUIRIR  
SEU NOVO CARRO.

*SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO.
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Crescer, com segurança e sem perder a essência

Muito ainda a crescer

Uma das 1.017 Cooperativas de Crédito em operação no Brasi l , a Uniprime Al l iance ainda tem muito a crescer, a exemplo das 
demais Entidades Cooperativas. "Segundo o Banco Central, nosso Sistema de Cooperativas responde por apenas 3,6% do Sistema 
Financeiro Nacional, enquanto na França, por exemplo, as Cooperativas de Crédito representam 60% das operações f inanceiras." 

"Temos muito espaço a crescer.", diz Maryam Spricido, lembrando a previsão do jornal ista Leonardo Pujol , em recente edição da 
revista HSM Management, em que ele sentencia: "Não são as f intechs que têm t irado o sono das inst i tuições f inanceiras tradicionais: 
uma si lenciosa inovação de ruptura, menos tecnológica e mais social , vem sendo feita pelas cooperativas de crédito, que ganham 
cada vez mais capi lar idade". 

Com cinco agências em Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco 
Beltrão e 5.500 Cooperados, a Uniprime Al l iance situa-se entre 
as 100 maiores Cooperativas de Crédito do País. Como é possível 
crescer tanto com um quadro Cooperado dessa dimensão? 

"A história de nossa Cooperativa se mantém fiel  aos propósitos 
de nossos fundadores, preservados com fidel idade 
pelas sucessivas Diretorias. Nascemos no segmento de saúde 
e buscamos crescer, sim, mas sem perder, a essência e sempre 
de forma sustentável e segura, visando a preservar a Uniprime 
para as gerações futuras.", expl ica a Presidente do Conselho 
de Administração, Maryam Olympia Yasbick Spricido.

Segundo ela, essa postura resultou em um quadro associat i-
vo mais homogêneo e part icipativo. Maryam Spricido lembra que, 

em 2017, as operações de crédito foram ampliadas em 18% 
(alcançaram R$ 141 milhões). 

Os níveis de inadimplência continuaram sendo 
os mais baixos (1,16% na Uniprime Al l iance, contra 3,2% 
que é a média nacional das inst i tuições f inanceiras, segundo 
o Banco Central do Brasi l ) . 

Segundo a Agência LFRating, a Uniprime Al l iance tem  
classif icação de Rating A1 ou grau de investimento. Ou seja, a 
Cooperativa tem grande capacidade de resistência a mudanças 
da conjuntura econômica. Os gráf icos indicam a evolução de 
outros indicadores, que comprovam o crescimento saudável e  
seguro da nossa Cooperativa.
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Como ser ou criar meu Lifestyle?
Isso vai depender muito de você. É bem complexo falarmos de um  

estilo de vida que seria o perfeito, mas que para uma parte da realidade da 
população não se encaixa. Dizer que ser vegetariano ou preocupado com as 
causas animais e da floresta possa ser um Lifestyle, tudo bem, mas isso não 
se encaixa para todos.

O que não podemos fazer é que todas as pessoas sigam tal moda, 
ou seja, e façam aquilo. Existem atitudes que sempre estão na moda e se 
forem estar presente no Lifestyle de qualquer pessoa é realmente muita 
coisa boa. O respeito, paciência, gratidão, simplicidade, preocupação com o 
outro são sentimentos e ações que transformam para melhor o mundo em 
que vivemos. 

E não é disto que a sociedade precisa? De pessoas mais humanas, 
preocupadas com aquilo que lhes cerca, que questionam normas, valores e 
que buscam ter uma vida com sentido e este sentido para grande parte das 
pessoas se dá através de uma vida com propósito. E o que é o propósito? 
Este vai depender de cada um.

Esqueça as regras e crie as suas
Será, afinal, que este estilo de fato nos importa? Ele vai deixar a nossa 

vida mais feliz? São questionamentos que devemos nos fazer diariamente. 
Será que seguir este ou aquele estilo vai me deixar uma pessoa melhor? Vai 
me dar mais sentido?

São questões complexas, mas que merecem a nossa reflexão. Num 
mundo tão consumista, cheio de regras e padrões, que tal começar a  
questionar se o dito realmente é bom para nós? Que tal cada um buscar com 
a ajuda do outras novas formas de viver e aprender? Será que este Lifestyle 
não terá mais sentido? Vale a reflexão. 

Lifestyle: qual é o seu?

De origem inglesa, Lifestyle signif ica est i lo de vida. 
Este conceito está muito relacionado ao est i lo de vida de um  
indivíduo. Essa palavra pode ter diversas interpretações. Há  
ainda quem defenda dizendo que ser Lifestyle é ter o carro do 
ano, uma casa maravi lhosa, estar na moda, comprar e usufruir.

Mas este conceito está mudando. O Lifestyle pode ser um  
est i lo de vida que qualquer pessoa ou grupo tenta seguir ou  
mudar. Somo seres humanos com vontades, anseios e propósitos 
diferentes. Não podemos pegar e colocar todos em uma caixa e 
dizer: “isto é bom para todo mundo”, porque nem sempre é.

(Por Angélica Fabiane Weise de Eu Sem Fronteiras).


