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Informações cadastrais 
a) Identificação: empresa 
b) Nome: Unimed de Londrina - Cooperativa de Trabalho Médico 
c) Setor/Atividades: Setor de Atuação: Presta serviços de saúde suplementar 
d) Endereço: R Senador Souza Naves, 1333 - 86010-160 - Londrina (PR) 
e) Telefone geral: (43) 3375-6161 
f) Número de colaboradores: 370 
g) Nome do responsável pela inscrição: Fabianne Piojetti  
h) E-mail do responsável pela inscrição: responsabilidadesocial@unimedlondrina.com.br 
i) Telefone do responsável pela inscrição: (43) 3375-6209 
j) Nome do responsável pelo projeto: Fabianne Piojetti  
k) E-mail do responsável pelo projeto: responsabilidadesocial@unimedlondrina.com.br 
l) Cargo do responsável pelo projeto: Especialista em Responsabilidade Social 
 
Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Controle da Poluição  
b) Título: Bosque da Vida  
c) Número de funcionários renumerados: 05 + colaboradores da ONG MAE  
d) Número de voluntários: Todos os voluntários da ONG MAE Meio Ambiente Equilibrado 
e) Quantas pessoas já foram beneficiadas: Diretamente 1.600 / Indiretamente toda a comunidade 
f) Parceiros: O projeto é inteiramente financiado pela Unimed Londrina 
g) Resumo do case: O Projeto Bosque da Vida visa plantar uma árvore no nascimento de 
cada bebê dos clientes da Unimed Londrina e distribuir mudas de árvores frutíferas no 
momento do teste do pezinho do bebê, realizado na Central de Serviços Unimed. O 
objetivo é neutralizar a emissão de Gases de Efeito Estufa gerados pela Unimed Londrina 
e sensibilizar nossos clientes quanto aos cuidados com o meio ambiente. Como resultado 
deste projeto, frente ao número médio de nascimentos de bebês filhos de clientes da 
Unimed Londrina, são plantadas anualmente cerca de 1.200 árvores em locais de 
preservação ambiental de Londrina e região, além da entrega do mesmo número de 
árvores no momento do teste do pezinho do bebê realizado na Central de Serviços. 
Estimamos o plantio de 2.400 árvores ano em locais de preservação ambiental além da 
sensibilização quando aos cuidados com meio ambiente e ações de consumo consciente 
realizadas com os colaboradores da Unimed Londrina. 
h) Descreva outras boas práticas adotadas: A Unimed Londrina desenvolve desde 2005 uma 
política de gestão ambiental que busca estabelecer uma relação de consenso entre 
ambiente econômico, meio ambiente e sociedade na busca do desenvolvimento sustentável. 
A política ambiental da Unimed Londrina baseia-se em três pilares: Educação Ambiental 
e Consumo Consciente; Reciclagem e diminuição do volume de lixo e Neutralização de 
carbono. Em 2008 a Unimed Londrina identificou a necessidade de fechar o ciclo de 
atuação ambiental. A cooperativa, além da promoção do consumo consciente, educação 
ambiental e da redução, reaproveitamento e reciclagem do lixo produzido por ela, 
precisava neutralizar suas emissões de carbono, visto que um determinado nível de 
consumo de recursos naturais será inevitável no processo de produção, distribuição e 
venda de seus serviços. Surgiu então o projeto Bosque da Vida, case deste prêmio. 



 
 

 

 
 

 

 

PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA 2009 
 

 

 

 

CATEGORIA: CONTROLE DA POLUIÇÃO 

 

 

 

PROJETO BOSQUE DA VIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Londrina – agosto / 2009 

 

 2 



 
 
 

PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA 2009 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA: CONTROLE DA POLUIÇÃO 

 

 

 

PROJETO BOSQUE DA VIDA 
 

 

 

 

 

Área responsável: Responsabilidade Social 

Nome: Fabianne Piojetti Silva Santos 

 

 

 

 

 

 

Londrina – agosto / 2009 

 3 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA COOPERATIVA  

1.2 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES  

1.3 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS  

1.4 NÚMERO DE ASSOCIADOS E FUNCIONÁRIOS  

1.5 REGIÃO DE ATUAÇÃO  

1.6 CAPITAL SOCIAL E MOVIMENTO ECONÔMICO DOS ASSOCIADOS NA 

     COOPERATIVA (FATURAMENTO)  

     1.6.1 Capital Social: 

     1.6.2 Movimento Econômico (Faturamento) 

1.7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COOPERATIVA 

2. PROJETO BOSQUE DA VIDA 

2.1 A ORIGEM  

2.2 A SOLUÇÃO  

2.3.OS RESULTADOS  

2.4. ANEXOS  

 

05 

05 

06 

06 

13 

13 

 

13 

13 

13 

14 

15 

15 

16 

20 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 



1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Denominação: Unimed Londrina  
CNPJ: 75.222.224.0001-47  
Inscrição Estadual: Isenta 
Forma Jurídica: Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho Médico 
Endereço: Rua Senador Souza Naves, 1333 – 86010-160 - Londrina / Paraná 
Sede e Foro: Londrina - Paraná 
 
1.1 BREVE HISTÓRICO DA COOPERATIVA  
 

A História da Unimed Londrina   

A história da nossa Cooperativa 

começa na união de 57 médicos que 

tinham como ideal melhorar as 

condições do exercício profissional 

da medicina e garantir melhor 

atendimento aos pacientes. Foi com 

esse propósito que a singular 

Unimed de Londrina foi fundada em 

11 de março de 1971.  

Na foto: reunião precursora da 

Unimed Londrina, da esquerda para 

direita, Pedro Krelling, Luiz Ninho Gimenez, Orlando Vicentini, Luis Parellada, Carlos da Costa 

Branco, José Antômio de Queiroz, Arthur Van Den Berg, Murilo Henrique de Carvalho, 

Henrique Alves Perreira Junior e Aparecido Greco. 

Curiosidades  

 

A fundação da Unimed data de 11 de março porque nessa data foi assinada a primeira ata de 

reunião. Porém, o funcionamento da cooperativa só começou em setembro deste mesmo ano. 

 

O primeiro colaborador registrado, em setembro de 1971, foi o advogado Ambrósio Jorge, que 

pertencia à Samcil, uma das duas empresas de medicina de grupo que fecharam, porque 

seus proprietários passaram para o quadro de cooperados da Unimed Londrina. 

 

A Unimed começou efetivamente a funcionar em 4 de outubro de 1971, com mais de 100 

médicos cooperados. E, em 1973, já estava completamente estruturada e alcançando a 
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liderança de mercado. O prestígio dos médicos pioneiros da cooperativa, que tinham 

consultórios bem freqüentados e bem conceituados na opinião pública, venceu a 

desconfiança das empresas que poderiam ser clientes. A resistência também foi superada 

graças à possibilidade, criada pelo governo, de as empresas deixarem de recolher as taxas do 

INPS, desde que tivessem seu próprio serviço de assistência médico-hospitalar. 

 

No início, todos os planos eram de custo operacional, onde os clientes pagavam pelo que 

gastavam. Não havia ainda possibilidade de garantir o atendimento médico hospitalar em 

troca da pequena mensalidade praticada. As primeiras empresas clientes foram a Retificadora 

Nakashi, a Folha de Londrina, os Supermercados Viscardi, a Cipasa Comércio de Veículos, a 

Sercomtel, a Norpave Veículos, a TV Coroados, a Florâmica, os Refrigerantes Rio Preto e a 

Sapataria São Pedro. 

 

Hoje, a Cooperativa conta com mais de 1000 médicos cooperados e 148 mil usuários. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES: 

 

A Unimed Londrina presta serviços de saúde suplementar. 

 

1.3 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

1.3.1 Planos de Saúde - Individuais e familiares 
  

A Unimed Londrina oferece três tipos de planos para pessoa física, com ampla cobertura, 

preços diferenciados e atendimento com mais de 1000 médicos cooperados. 

 

1.3.1.1.Plano Referência 

É um plano com ampla cobertura, sem limite de consultas, exames e procedimentos, de 

acordo com a lei 9656/98 (Lei de Regulamentação dos Planos de Saúde). 

 

1.3.1.2 Plano Participativo 

È um plano com mensalidade menor, cobertura ampla, sem limite de consultas, exames e 

procedimentos. O cliente possui cobertura integral para cirurgias e internamentos e contribui 
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30% em exames, consultas e procedimentos ambulatórios, com um valor máximo de R$ 55,00 

por guia. 

   

1.3.1.3 Plano Unimais  

È um plano exclusivo para famílias, com ampla cobertura, sem limites de consultas, exames e 

procedimentos. Tem redução na mensalidade de acordo com a inclusão de mais membros da 

família (cônjuge/filhos). O cliente tem cobertura total em cirurgia e internamentos, contribuindo 

com 50% em consultas, exames e procedimentos ambulatoriais. É um plano local, mas possui 

atendimento nacional em urgências e emergências. 

   

1.3.2 Planos de Saúde – Empresariais 
 

A Unimed Londrina possui planos diferenciados, com coberturas e preços de acordo com o 

perfil de cada empresa. 

  

1.3.2.1 Plano Referência 
Plano para pessoa jurídica, com ampla cobertura, sem limite de consultas, exames e outros 

procedimentos. 

  

1.3.2.2 Plano Uniforme 

Plano para pequenas e médias empresas, com ampla cobertura, sem limite de utilização em 

consultas, exames e outros procedimentos.  Possui menor mensalidade e o cliente participa 

com parcela nas guias de consultas, exames e outros procedimentos. 

  

1.3.3 SOS Unimed 

 

O SOS Unimed é um serviço orientado ao atendimento em casos de acidentes e emergências 

médicas, prestando atendimento no local da ocorrência e proporcionando soluções rápidas e 

eficazes, 24 horas por dia. 

 

Reúne uma equipe especializada de médicos, paramédicos e enfermeiros em UTIs Móveis 

aparelhadas com mais de 300 equipamentos e medicamentos, que atende solicitações em 

qualquer local nos perímetros urbanos de Londrina e Cambé.  Central de atendimento: 0800 

72 55555. 
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1.3.3.1 Área Protegida 

Shoppings, escolas, clubes, hotéis e outras empresas podem contratar o SOS Unimed para 

proteger funcionários, clientes, alunos, associados e hóspedes que passarem mal ou sofrerem 

acidentes dentro do seu espaço físico. Este é o serviço de Área Protegida Unimed, que 

funcionam 24 horas por dia e 365 dias por ano. 

 

1.3.4 DOM 
 

O DOM é o serviço de atendimento domiciliar oferecido para clientes que possuem o plano de 

saúde da Unimed Londrina. O paciente pode ser tratado em sua casa, com o carinho da 

família, infra-estrutura e equipe especializada. Existe uma equipe técnica interdisciplinar 

constituída por médico, enfermeiro, assistente social, auxiliar de enfermagem, psicólogo, 

nutricionista, fisioterapeuta e farmacêutico. Além disso, o serviço de atendimento domiciliar 

também conta com o apoio de laboratórios, clínicas de imagem e do SOS Unimed.  

 

O DOM conta com as seguintes modalidades de atendimento: 

  

1.3.4.1 Terapia Endovenosa 

 É destinada a pacientes com diagnóstico definido, que necessitam de tratamento com 

medicação endovenosa por tempo definido pelo médico titular. A equipe multidisciplinar 

realiza as visitas de acordo com a necessidade do paciente. Nesta modalidade, a Unimed 

fornece os medicamentos, materiais e equipamentos necessários ao tratamento do paciente. 

  

1.3.4.2 Fototerapia 

É destinada a recém-nascidos com diagnósticos de icterícia. 

  

1.3.4.3 Acompanhamento Domiciliar 

É destinado a pacientes com doenças crônicas e degenerativas, que necessitam de 

orientações e cuidados de enfermagem, tais como: curativos,dieta enteral, mudança de 

decúbito,higiene,troca de bolsa de colostomia, cuidados com traqueostomia, etc. No 

Atendimento Domiciliar, todos os medicamentos, materiais e equipamentos são de 

responsabilidade da família. O objetivo desta modalidade é capacitar o CUIDADOR a realizar 

os cuidados e as orientações com o paciente. 
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1.3.4.4 Monitoramento 

 Esta modalidade é destinada a pacientes provenientes do Acompanhamento Domiciliar, com 

doenças crônicas e degenerativas, que estejam clinicamente estáveis e o cuidador apto a 

realizar os cuidados. Neste tipo de atendimento a equipe intercala visita no domicilio num mês 

e contato telefônico no outro, a fim de monitorar o paciente, prevenindo agudizações. O 

cuidador é orientado a entrar em contato com a equipe do DOM, em casos de dúvidas e 

intercorrências. 

  

1.3.4.5 Fisioterapia 

 Esta modalidade é destinada ao atendimento de pacientes com seqüelas,acamados e sem 

condições de locomoção. 

 

1.3.5 Serviço Social 
 

O Serviço Social tem por finalidade atuar na rede de relações sociais dos clientes internos e 

externos da Cooperativa, através de atividades sócio-educativas, psicossociais e/ou técnico-

consultivas, buscando humanização, promoção de saúde e qualidade de vida. 

 

1.3.5.1 Serviço de Visita Hospitalar 

O objetivo do serviço é oferecer ao paciente internado e seus familiares a sensação de 

segurança, apoio e atendimento diferenciado. 

 

Atribuições desenvolvidas no Serviço de Visita Hospitalar: 

• Promover a aceitação frente ao processo de tratamento e oferecer apoio social;  

• Orientar sobre coberturas contratuais;  

• Verificar nível de satisfação do cliente internado quanto ao atendimento do prestador;  

• Desenvolver trabalho multidisciplinar com as Auditorias de Enfermagem e Médica;  

• Visitas domiciliares em casos de internações prolongadas, reinternações e pós-

alta/óbito;  

• Indicar clientes visitados aos serviços existentes na cooperativa (DOM e Medicina 

Preventiva);  

• Orientar quanto aos recursos da comunidade;  
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• Visita Unibaby para entrega do kit e orientações específicas (Inclusão no plano, teste 

do pezinho e orelhinha);  

• Visitas festivas em datas comemorativas. 

  

Hospitais Visitados 

  

Londrina Região 

Hospital Evangélico Hospital Cristo Rei de Ibiporã 

Irmandade Santa Casa de Londrina Hospital Santa Terezinha de Ibiporã 

Hospital Mater Dei Santa Casa de Cambé 

Hospital Infantil Hospital São Franscisco de Cambé 

Hospital da Mulher Santa Casa de Arapongas 

Hospital do Coração Hospital João de Freitas de Arapongas 

Hospital do Câncer Hospital Santa Rita de Arapongas 

Hospital Araucária Hospital São Rafael de Rolândia 

  

  

1.3.6 Medicina Preventiva 
 

Para promover a qualidade de vida de seus clientes, a Unimed Londrina oferece programas 

preventivos com o objetivo de estimular mudanças de atitudes, orientar quanto a hábitos 

saudáveis, minimizar efeitos de comportamentos de risco e estimular o melhor controle de 

doenças crônicas, sempre respeitando a realidade de cada cliente. 

 

Os programas são desenvolvidos por uma equipe interdisciplinar que funciona como apoio ao 

tratamento prescrito pelo médico. A equipe é composta por profissionais da saúde: assistente 

social, educador físico, enfermeira, nutricionista e psicóloga, orientados por uma 

coordenadora médica. Os clientes participam de atividades semanais realizadas em grupos e 

planejadas a partir de suas necessidades.  

 

Dentre os programas estão: Unibaby Gestante, Bem Me Quer, Reviver, Reeducação 

Alimentar (crianças adolescentes e adultos), Educação em Saúde e Medicina Preventiva nas 

empresas. Todos os serviços oferecidos são gratuitos e exclusivos para clientes Unimed. 
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Breve descrição dos serviços oferecidos: 

 

1.3.6.1 Reviver: 

São desenvolvidas ações de prevenção e de educação sobre diferentes aspectos que 

envolvem a saúde e a qualidade de vida na terceira idade. Por meio de atividades 

diversificadas (dinâmicas, vivências, palestras e atividade física), o programa se propõe a 

estimular a manutenção da saúde e controle de doenças. O programa também procura 

incentivar a recuperação da auto-estima do idoso e sua inserção social, despertando-o para 

conceitos como cidadania, autonomia e liderança.  

 

1.3.6.2 Bem Me Quer: 

O programa tem como objetivo orientar e apoiar o cliente no controle dos sintomas das 

doenças e na prevenção de complicações. A participação nos grupos possibilita ao cliente 

conhecer melhor a sua doença, as rotinas de tratamento e os cuidados especiais com a 

alimentação. Para auxiliar no processo de mudanças, o grupo é estimulado a desenvolver 

habilidades para o controle das emoções e abandono de comportamentos de risco.  

 

1.3.6.3 Unibaby Gestante: 

O programa oferece orientações necessárias para melhor compreensão do processo de 

gravidez e maternidade. 

 

1.3.6.4 Reeducação Alimentar Adulto 

O programa oferece orientação nutricional para estimular melhores hábitos alimentares e 

mudanças no estilo de vida dos participantes. Para auxiliar no processo de mudanças, a 

intervenção psicológica esclarece a relação entre obesidade e fatores emocionais como 

ansiedade, depressão e auto-estima, orientando estratégias comportamentais para 

gerenciamento emocional. 

 

1.3.6.5 Reeducação Alimentar para Adolescentes 

Considerando os comportamentos característicos do adolescente, o programa estimula 

práticas nutricionais que favoreçam uma alimentação mais saudável e,com isso, um peso 

corporal mais adequado. Indicado para clientes com idade entre 13 e 17 anos, que 

apresentam sobrepeso ou obesidade.  

Obs: a participação exige o consentimento dos pais ou do responsável. 
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1.3.6.6 Reeducação Alimentar para Crianças 

O programa orienta hábitos alimentares da família que favoreçam o controle adequado de 

peso corporal da criança, bem como a saúde de toda família. Para participar do programa é 

imprescindível que cada criança seja acompanhado por um responsável.  

 

1.3.6.7 Educação em Saúde 

Este programa realiza orientações sobre prevenção de doenças em geral e hábitos saudáveis 

de vida. Durante as reuniões são expostas várias medidas preventivas para manter e 

melhorar a qualidade de vida dos participantes. 

 

1.3.7 Unidade de Tratamento Oncológico 

 

Implantada em maio de 2008, a Unidade de Tratamento Oncológico foi criada em parceria 

com o Instituto de Câncer de Londrina para oferecer aos clientes da Unimed Londrina toda a 

infra-estrutura necessária para procedimentos de quimioterapia.  

 

O local oferece também os serviços de medicina preventiva da cooperativa – com 

atendimento realizado por equipe multiprofissional – e o serviço de área protegida do SOS 

Unimed, que garante acompanhamento em casos de urgência e emergência. 

 

1.3.8 Clinica de Vacinação 

 

Inaugurada em de maio de 2009, a Clínica de Vacinação da Unimed Londrina oferece uma 

gama de vacinas à comunidade londrinense, especialmente aquelas não disponíveis na rede 

pública de saúde. A nova unidade de negócio vai ao encontro das iniciativas para reduzir 

custos assistenciais, uma vez que a imunização pode diminuir a incidência de doenças 

passíveis de prevenção. 

 

Todas as vacinas oferecidas no local estão previstas no Calendário de Vacinação Oficial e 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Aquelas não constantes são administradas mediante 

prescrição médica. 
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1.4 DADOS NUMERICOS 

 

1.4.1 Número de cooperados: 1.052 médicos – referência: mês de junho/2009. 

 

1.4.2 Número de funcionários: Início: 09 colaboradores, hoje: 370 colaboradores. 

 
1.5 REGIÃO DE ATUAÇÃO 

 

1.6 CAPITAL SOCIAL E MOVIMENTO ECONÔMICO DOS ASSOCIADOS NA 
COOPERATIVA  
 

1.6.1 Capital Social: em dezembro/ 2008 = R$ 13.235.619,91 
 
1.6.2 Faturamento da Cooperativa: 

Faturamento de prestação de serviços em saúde constituido da seguinte forma: 

- Contraprestações em pré-pagamento; 

- Contraprestações em custo operacional; 

- Participação nos serviços utilizados pelos benefeciários; 

- Receitas de Intercâmbio; 

- Receitas Financeiras. 

Onde 75% do faturamento total referem-se aos contratos na modalidade de pré-pagamento. 
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FATURAMENTO 

ANO VALOR 

2003        140.162.910,31  

2004        161.521.594,00  

2005        193.161.265,95  

2006        221.318.126,56  

2007        242.489.203,02  

2008         274.972.176,05 

 

Faturamento
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1.7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COOPERATIVA 
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2. PROJETO BOSQUE DA VIDA 
 

O Projeto Bosque da Vida planta uma árvore no nascimento de cada bebê dos clientes da 

Unimed Londrina e distribui muda de árvores frutíferas no momento do teste do pezinho do 

bebê, realizado na Central de Serviços Unimed. O objetivo é neutralizar a emissão de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) gerados pela Unimed Londrina e sensibilizar seus clientes quanto aos 

cuidados com o meio ambiente.  

 

Como resultado deste projeto, frente ao número médio de nascimentos de bebês filhos de 

clientes da Unimed Londrina, são plantandas anualmente cerca de 1.200 árvores em locais de 

preservação ambiental de Londrina e região, além da entrega do mesmo número de árvores 

no momento do teste do pezinho do bebê. Estimamos o plantio de 2.400 árvores ano além da 

sensibilização quando aos cuidados com meio ambiente e ações de consumo consciente 

realizadas com os colaboradores da Unimed Londrina. 

 

Este projeto foi lançado em maio de 2008 e em sua fase inicial estendeu a entrega de árvores 

a outros públicos da Unimed Londrina como colaboradores, cooperados, prestadores de 

serviços, secretárias de médicos cooperados e comunidade alcançando o número de 820 

árvores frutíferas de pequeno porte distribúidas em pouco mais de um mês do lançamento do 

projeto (Anexo A). O primeiro plantio das árvores do projeto foi realizado em junho 2008 e o 

segundo plantio foi realizado março de 2009 (Anexo B). 

 

2.1 A ORIGEM 
 

A Unimed do Brasil e a Fundação Unimed lançaram em maio de 2007, uma pesquisa para a 

realização do inventário das emissões dos gases do efeito estufa do Sistema Unimed, com o 

objetivo de levantar os impactos ambientais gerados pelas atividades de suas 377 

cooperativas. 

 

A iniciativa faz parte da Política Nacional de Responsabilidade Social Unimed e é um 

importante instrumento de conscientização, frente ao cenário atual das mudanças climáticas, 

resultantes do aquecimento global, que denotam a urgência em se promover ações voltadas à 

diminuição dos nossos impactos e a sustentabilidade da sociedade e do meio ambiente. 
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A Unimed do Brasil enviou um questionário para a elaboração do inventário, direcionado aos 

presidentes das singulares e federações, com a proposta de que o profissional de 

Responsabilidade Social se envolvesse no processo de preenchimento dos dados. As 

informações solicitadas diziam respeito ao consumo de energia elétrica, gás, água, 

combustível e transporte aéreo.  

 

O levantamento nacional para realização do inventário com base nas pesquisas respondidas 

pelas cooperativas foi realizado pela Max Ambiental, que segue a metodologia descrita no 

Protocolo Carbono Neutro. As emissões das atividades selecionadas pela empresa foram 

calculadas de acordo com o Greenhouse Gás Protocol, desenvolvido pelo World Business 

Council for Sustainable Development (Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento 

Sustentável).  

 

Os dados apresentados mostram o volume total das emissões do Sistema Unimed em 2006, 

que somaram 12.557,21 tCO2e (toneladas de CO2), com maior concentração no consumo de 

diesel (veículos e outros) e gasolina (veículos), sendo necessário o plantio e manutenção de 

62.787 árvores nativas do bioma da Mata Atlântica para sua neutralização. 

 

2.2 A SOLUÇÃO 
 

Neste contexto, visando neutralizar suas emissões de GEE a Unimed Londrina criou o Bosque 

da Vida, um projeto que visa plantar uma árvore no nascimento de cada bebê de seus clientes 

além de distribuir mudas de árvores frutíferas de pequeno porte no momento do teste do 

pezinho do bebê, realizado na Central de Serviços Unimed. Com esta ação além de 

neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa, a Unimed busca sensibilizar seus 

clientes quanto aos cuidados com o meio ambiente e o plantio de uma árvore. 

 

Frente ao resultado da pesquisa realizada pela Unimed do Brasil, a singular de Londrina 

realizou a mensuração do seu próprio impacto na emissão de gases de efeito estufa. Para 

tanto contratou a empresa Ambiente Neutro, situada em Londrina especializada na 

mensuração, redução e compensação das emissões dos gases de efeito estufa.  

 

Mediante análise dos dados informados pela Unimed Londrina, a empresa Ambiente Neutro 

realizou análise da emissão de carbono, estimando que a Unimed Londrina é responsável 
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pela emissão de 52,99 toneladas de CO2. As principais causas de emissões neste período, 

em ordem de maior impacto foram o consumo de combustíveis de veículos próprios e viagens 

de aviões realizadas por colaboradores da Unimed Londrina, em segundo lugar o consumo de 

energia elétrica e em terceiro lugar a soma de alguns fatores, dentre eles o consumo de água, 

papel e plástico. Em anexo (Anexo C) apresentamos um gráfico explicativo da porcentagem 

de cada poluidor frente ao resultado geral da análise realizada pela Ambiente Neutro. 

 

Frente às emissões de gases gerados pela Unimed Londrina a Ambiente Neutro fixou o 

plantio e manutenção de 266 árvores, distribuídas em 21 espécies arbóreas nativas. O 

reflorestamento compensará aproximadamente 52,98 ton CO2. Considerando que em um 

projeto de reflorestamento com espécies mistas há uma perda normal de mudas que varia 

entre 10 a 20% e a abordagem conservativa empregada aos nossos projetos, o número final 

de árvores a serem plantadas é de 320 árvores.   

 

Baseada neste laudo a Unimed Londrina estabeleceu o plantio relacionando o nascimento de 

filhos de seus clientes, e desta forma o número de árvores estimado em 320 árvores passa a 

ser 1.200 árvores ano, 266% acima do recomendado para a neutralização 

 

A partir dos valores calculados do total de GEE emitidos e da indicação da quantidade de 

árvores necessárias para a neutralização, a Unimed Londrina procurou no mercado local, 

empresas que realizam o plantio e manutenção de árvores garantindo a neutralização. Desta 

forma foi firmada a parceria entre a Unimed e a ONG Meio Ambiente Equilibrado (MAE), 

organização não-governamental, com sede em Londrina atuante na defesa do meio ambiente 

e cidadania. A MAE ofereceu a possibilidade de plantio e manutenção durante 5 anos das 

árvores necessárias para a neutralização das emissões GEE gerados pela cooperativa em um 

de seus projetos prioritários de reflorestamentos, o Projeto “na Pegada do Parque” (Anexo D).  

 

Foi estimada uma quantidade de espécies arbóreas nativas a serem plantadas, formando uma 

área de reflorestamento capaz de captar da atmosfera os gases emitidos. Somente espécies 

florestais que ocorrem naturalmente na região do plantio são utilizadas no reflorestamento. 

Essas informações são obtidas por meio de levantamentos florestais já realizados e 

encontrados em bibliografia especializada. 
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O reflorestamento segue um modelo no qual são plantadas espécies de dois estágios 

sucessionais: pioneiras e secundárias, organizadas com base na capacidade de crescimento 

e desenvolvimento de arquitetura de copa. As espécies de maior índice de crescimento em 

altura e projeção da copa são usadas em maior proporção no reflorestamento em relação 

àquelas com taxas médias e baixas de crescimento. Apesar do rápido crescimento e de 

serem tolerantes à insolação direta, as pioneiras são pouco longevas, portanto, na segunda 

etapa serão plantadas espécies secundárias tardias e climáticas, ambas de crescimento lento, 

dependentes de sombra para um bom estabelecimento, porém longevas. 

 

Todas as mudas plantadas no reflorestamento são produzidas no sistema de tubetes, em 

substrato orgânico, enriquecido com adubo químico de liberação lenta. O transplante das 

mudas para as áreas de reflorestamento é realizado após um período de cuidados nos 

viveiros, que, em geral, varia de 4 a 8 meses, sendo o plantio realizado em linhas, em solo 

revolvido mecanicamente e em covas feitas no tamanho do tubete com um furador manual.  

 

A manutenção será realizada no período de 5 anos, tempo necessário para que a árvore 

atinja porte arbóreo e a neutralização efetiva de CO2. Tal procedimento inclui capina ao redor 

das mudas por 3 meses, além de irrigação por 1 mês e acompanhamento permanente 

durante todo o período.  

 

Quanto à distribuição das mudas de árvores na Central de Serviços Unimed no momento do 

teste do pezinho, foi firmada uma parceria entre Unimed e IAP – Instituto Ambiental do Paraná 

que doa todas as mudas que são distrivuidas. As mudas entregues nesta fase do projeto são 

Pintangueiras e a opção para esta ação é por árvores frutíferas de pequeno porte (Anexos E).   

 

As mudas doadas pelo IAP são produzidas no Viveiro Municipal de Ibiporã, cidade vizinha à 

Londrina e transportadas quinzenalmente para a Central de Serviços Unimed, onde recebem 

cuidados até serem entregues aos clientes. As mudas são embaladas em caixa apropriada, 

acompanhadas de cartão explicativo com o passo a passo do plantio (Anexo F). 

 

Ações que respaldam o projeto Bosque da Vida:  
 

O projeto Bosque da Vida faz parte da política de Gestão Ambiental da Unimed Londrina, 

complementada em três grandes pilares: 
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1. Educação Ambiental e consumo consciente; 

2. Reciclagem e diminuição do consumo e volume de lixo; 

3. Neutralização. 

 

Este programa, por meio destes três pilares busca estabelecer uma relação de consenso 

entre ambiente econômico, meio ambiente e sociedade na busca do desenvolvimento 

sustentável.  

 

Em relação à educação ambiental e o consumo consciente a Unimed Londrina realiza a 

distribuição de cartilhas educativas sobre meio ambiente em escolas da cidade (Anexo G). 

 

Esta ação nasceu em 2004 quando a cooperativa lançou sua primeira cartilha contendo 

informações básicas sobre cuidados com o planeta. No primeiro momento foi entregue aos 

colaboradores e familiares após uma apresentação teatral também voltado ao tema meio 

ambiente, especialmente desenvolvida para o lançamento da cartilha com o título “Batalhão 

da Preservação”. Frente ao êxito da iniciativa, o projeto foi estendido para as escolas públicas 

e privadas da cidade de Londrina. Na seqüência foram editadas mais duas cartilhas 

complementares “Saúde e Meio ambiente” e “Manual da Coleta Seletiva de Lixo” (Anexo H). 

 

Em relação ao consumo consciente, reciclagem e diminuição do volume de lixo, a Unimed 

mantêm uma campanha permanente na cooperativa, voltada aos seus colaboradores pela 

utilização consciente de energia elétrica, água, papel e plástico, fontes geradora de gases de 

efeito estufa, conforme evidenciado no laudo da empresa Ambiente Neutro.  

 

Entendo que mais do que neutralizar é necessário gerar cada vez menos impactos ambientais 

os colaboradores são incentivados ao consumo consciente por meio de comunicação 

intensiva, blitz educativas e adesivos espalhados por toda a cooperativa (Anexo I). 

 

Visando diminuir o consumo de plástico a Unimed Londrina presenteou todos os 

colaboradores com canecas para substituição do copo descartável (Anexo J). 
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2.3 O RESULTADO 
 

Baseado na média de nascimento mês de bebês filhos de clientes da Unimed Londrina, o 

resultado extimado para o Projeto Bosque da Vida é o plantio anual de 1.200 árvores em 

locais de preservação ambiental de Londrina e região, além da distribuição do mesmo número 

no momento do teste do pezinho do bebê.  Como resultado final, o número de árvores 

estimado entre plantio e entrega é de 2.400 árvores ano. 

 

Além do plantio outro resultado do projeto é a sensibilização dos clientes que recebem as 

mudas de árvores, acreditamos que esta ação potencializa a reflexão e os cuidados do cliente 

com o meio ambiente. A cooperativa realizou vários contatos com clientes que receberam as 

mudas no teste do pezinho e todos plantaram suas mudinhas e estão acompanhando o seu 

crescimento, em anexo foto de uma das mães que recebeu a muda e realizou o plantio 

(Anexo K). 

  

Lançado em maio de 2008, em sua fase inicial estendeu a entrega de árvores a outros 

públicos da Unimed como colaboradores, cooperados, prestadores de serviços, secretárias de 

cooperados e comunidade alcançando o número de 820 árvores frutíferas de pequeno porte 

distribúidas em pouco mais de um mês do lançamento do projeto. Até o momento já fomra 

distribuídas 2.720 mudas de arvores no teste do pezinho e plantadas 1.800 pela ONG MAE 

com acompanhamento da Unimed Londrina.  

 

Como resultado referente às ações de apoio ao Projeto Bosque da Vida a Unimed Londrina 

destaca no que se refere à distribuição de cartilhas e apresentação de teatro, a crescente 

procura das escolas da cidade para receberem a ação em suas instituições, buscando 

sensibilizar e estimular os alunos na consciência ambiental e a adoção de hábitos que 

reduzam os impactos ambientais. Esta ação atende cerca de 400 alunos mês, de março a 

novembro, totalizando até o momento cerca de 20 mil expectadores, além do envio das 

cartilhas para outras cidades e estados conforme solicitações. 

 

Quanto à campanha de consumo consciente realizada na cooperativa junto aos colaboradores 

podemos destacar como resultado a economia de 29.400 copos plásticos evidenciando uma 

redução de 60% do consumo logo no primeiro mês de implantação. Conforme mensuração no 
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mês anterior à implantação da caneca o consumo de copo plástico chegou a 48.600, já no 

mês posterior à implantação o consumo foi de 19.200 copos plásticos. 

 

A Unimed Londrina acredita que ações como a neutralização, a promoção do despertar da 

consciência ambiental e do consumo consciente podem levar a um planeta mais saudável.  

 

Cuidar do meio ambiente é uma atitude que deve ser adotada por todos aqueles que se 

preocupam com o futuro da sua cidade, de seu país e de nosso planeta e ao contrário do se 

que imagina adotar atitudes responsáveis está muito próximo de cada um. Respeito e 

proteção ao meio ambiente é papel de todos que desejam um mundo melhor hoje e no futuro, 

para as próximas gerações. 

 

Reconhecimento Nacional: Projeto Bosque da Vida recebe prêmio nacional 
 

Outro importante resultado do Projeto Bosque da Vida foi ser o vencedor do Prêmio 

Cooperativa do Ano 2008. 

 

A Unimed Londrina participou pela primeira vez do Prêmio Cooperativa do Ano, realizado pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop) e a revista Globo Rural da Editora Globo. A premiação é 

considerada uma das mais importante do País para o setor cooperativo, por envolver cerca de 

cinco mil Cooperativas do sistema OCB de diferentes ramos de atividade. E por meio da 

parceria com a revista Globo Rural o prêmio alcança divulgação em mídia nacional.  

 

Dentre as categorias do prêmio, oito são voltadas ao ramo agroindustrial enquanto outras 

cinco abrangem áreas diversificadas. A categoria saúde foi criada em 2006 e abrange projetos 

relacionados à saúde das pessoas que integram as comunidades ligadas à cooperativa e 

ainda os associados, familiares ou colaboradores.  

 

Inscrevendo sete projetos na categoria Saúde, a Unimed Londrina colocou dois de seus 

trabalhos entre os três finalistas da categoria – o projeto Bosque da Vida e o Plano Unimed 

Rural. Cerca de 350 pessoas participaram da solenidade de premiação que aconteceu no 

último dia 26 de agosto de 2008, no Espaço Vitória, em Brasília, onde foram anunciados os 

vencedores das 13 categorias do prêmio. A Unimed Londrina foi premiada pelo projeto 
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Bosque da Vida, um trabalho de gestão ambiental que visa à neutralização de carbono por 

meio do reflorestamento. Na ocasião, o presidente da Unimed Londrina, Issao Yassuda 

Udihara, recebeu o troféu de Melhor Cooperativa do Ano das mãos do presidente da OCB, 

Márcio Lopes de Freitas e do editor chefe da Revista Globo Rural, José Augusto Bezerra. A 

Unimed Londrina estava representada ainda pelo Superintendente de Desenvolvimento e 

Mercado, Fabio Pozza, pela Especialista em  Responsabilidade Social, Fabianne Piojetti e 

pela Assessora de Imprensa e Comunicação Corporativa, Carolina Guadanhin. Prestigiando a 

premiação da Unimed participou também o presidente da Federação das Unimeds do Paraná, 

Orestes Barrozo Medeiros Pullin, além do presidente da Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná, João Paulo Koslovski, que fez questão de cumprimentar a ambos pela 

conquista.  
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2.4 ANEXO 
 

A - Lançamento do Projeto Bosque da Vida.  

 
Sr. Fabio Pozza – Superintendente de Desenvolvimento e Mercado e Coordenadora da Política de 

Responsabilidade Social da Unimed Londrina na apresentação do projeto aos colaboradores. 
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Sr. Fabio Pozza e Carlos Levy – representante da ONG MAE responsável pelo plantio das árvores do 

Projeto Bosque da Vida.. 
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Entrega das mudas aos colaboradores no final da apresentação do projeto. 
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B – Plantio de árvores do projeto. 
 

 
1º Plantio de árvores do Projeto Bosque da Vida–  

Fabianne Piojetti – Especialista em Responsabilidade Social da Unimed Londrina e 

 Eduardo Panachão – Presidente da Ong MAE 
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2º Plantio de árvores do Projeto Bosque da Vida–  

Fabianne Piojetti – Especialista em Responsabilidade Social da Unimed Londrina e 

 Fabio Pozza - – Superintendente de Desenvolvimento e Mercado e Coordenadora da Política de 

Responsabilidade Social da Unimed Londrina  
 

Imagens do local do plantio das árvores do Projeto Bosque da Vida. 
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Parque Municipal “Arthur Thomas” situado na cidade de Londrina - Paraná. 
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C - Gráfico explicativo da porcentagem de emissão de cada poluidor da Unimed 
Londrina frente ao resultado geral da análise realizada pela Ambiente Neutro. 

 

Emissão de GEE gerados pela Unimed Londrina 
em 2006

57%

5%

38%

Consumo de combustível (veículos próprios)
Consumo anual de energia elétrica
outros consumos
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D – Explicação do projeto onde é realizado o plantio das árvores do Projeto Bosque da 
Vida, área de reflorestamento da ONG MAE. 

 
 

Projeto “Na Pegada do Parque” 

 

O projeto “Na pegada do Parque - Parque Municipal Arthur Thomas” tem como objetivo 

promover ações, por projetos, que visem à diminuição e a recuperação dos impactos 

ambientais, além de sensibilizar a população sobre a importância da unidade de conservação 

para a cidade e a região, difundindo boas práticas ambientais.  

 

Pretende criar o Corredor Ecológico entre os parques Arthur Thomas, Daisaku Ikeda e Rio 

Tibagi, auxiliando o Parque Arthur Thomas a ser um centro irradiador de conceitos 

conservacionistas. 

 

Para reflorestar os 30 km de rios que ligam os parques e formar o corredor ecológico será 

necessário o plantio de 500 mil mudas e a expectativa para esta composição é de 10 anos.   

 

Para maiores informações e detalhamentos enviamos também um folder do projeto. 
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E - Entrega de muda de árvore frutífera durante o teste do pezinho na Central de 
Serviços Unimed.  
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F - Peças de divulgação e entrega das mudas  
 

 
Embalagem destinada a embalar as mudas distribuídas no momento do teste do pezinho 

acompanha cartão explicando projeto e modo de plantio. 
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Certificado entregue no momento do teste do pezinho visando comprovar o plantio da árvore 

pelo nascimento do bebe. 
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G – Teatro sobre meio ambiente e distribuição de cartilhas nas escolas.  
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H- Cartilhas editadas pela Unimed Londrina com foco na consciência ambiental.  
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I – Adesivos sobre consumo consciente espalhados pela cooperativa.  
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J – Adesivos sobre consumo consciente voltado ao uso da caneca e colaboradores 
com suas canecas no dia da entrega. 

 

   
 

 

 
 

 

 

 37 



K – Família que recebeu a muda de árvore no teste do pezinho e realizou o plantio. 
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L - Vídeo produzido para apresentação do projeto aos colaboradores - em arquivo no CD; 

 

M – Reportagens locais: Bosque da Vida e Utilização das canecas - em arquivo no CD; 
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