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Fotos: 

Teatro sobre a Educação Ambiental Copo Pra Caneca

Plantio de Árvores Crianças da Escolas Municipais no teatro

Palestra Resíduos Sólidos



Q1: Título do projeto ambiental participante: TODOS POR UM MUNDO MELHOR

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA

DE TRABALHO MÉDICO
Nome fantasia: UNIMED CASCAVEL
Setor de atuação: Operadora de saúde
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 30/01/1989
Número de colaboradores: 180

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Barão do Cerro Azul, nº594
Bairro: Ciro Nardi
Cidade: Cascavel
Estado: Paraná
CEP: 85.802-050
Telefone com DDD: 45 3220-7000

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Tatiane de Oliveira Trespach
Cargo: Coordenador Relacionamento Social e

Institucional
E-mail: tatiane@unimedcascavel.com.br
Telefone com DDD: 45 3220-7070

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 5 de novembro de 2014 02:37:23quarta-feira, 5 de novembro de 2014 02:37:23
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 5 de novembro de 2014 10:08:23quarta-feira, 5 de novembro de 2014 10:08:23
Tempo gasto:Tempo gasto:  07:31:0007:31:00
Endereço IP:Endereço IP:  179.177.116.231179.177.116.231

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#73
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Tatiane de Oliveira Trespach
Cargo: Coordenador Relacionamento Social e

Institucional
E-mail: tatiane@unimedcascavel.com.br
Telefone com DDD: 45 3220-7070

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 05/05/2014

Q9: O projeto está em andamento? Não

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

27/06/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 9
Remuneradas 10

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 487

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A utilização dos recursos naturais sem consciência e inadequada tem levado a muitas consequências. A 
conscientização ambiental é um exercício de cidadania e deve ser praticado.
Percebe-se que quem tem que mudar não é o meio ambiente, mas sim o comportamento humano com 
relação ao meio ambiente. É como se o meio ambiente, a natureza, não fizesse parte da nossa vida e não 
precisamos dela.
Comportamentos simples, pequenos que incorporados no cotidiano geram grandes resultados. Exemplo 
disso: O lixo deve ser jogado no lixo e não nas ruas. A destinação dos resíduos deve ser adequada, sendo 
importante separar os resíduos por categoria e grau de contaminação para o ambiente. A separação dos 
utensílios plásticos, papéis, vidros, metais, orgânicos e óleos e a destinação correta dos mesmos irá diminuir 
a quantidade de lixo despejado nos aterros sanitários. Esses resíduos contaminam o solo e as fontes de 
água, por meio do seu processo de decomposição e pela deposição de produtos químicos oriundos de pilhas, 
baterias e outros componentes. A coleta seletiva, os processos de reaproveitamento, reciclagem e a 
destinação adequada do lixo são atitudes necessárias para reverter esse quadro e deverá começar em casa.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Como perspectiva educativa, a educação ambiental deve estar presente, permeando todas as relações e 
atividades escolares, desenvolvendo-se de maneira interdisciplinar, para refletir questões atuais e pensar 
qual mundo queremos, e, então, pôr em prática um pensamento ecologista mundial.
A Unimed Cascavel tem por objetivo despertar nas escolas a importância de ações educativas voltadas para a 
preservação do meio ambiente. Consideramos que a escola é o espaço mais indicado e privilegiado para 
implementação dessas atividades, uma vez que a Educação Ambiental deve levar o aluno a buscar valores 
que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente, conscientizando-os de forma a tentar gerar 
novos conceitos e valores sobre a natureza, alertando sobre o que se pode e deve ser feito para contribuir na 
preservação do meio, tentando assim, estabelecer um equilíbrio entre homem e natureza na busca por um 
mundo melhor, e desta forma possa disseminar tal conhecimento para a sociedade.
Dentro deste contexto, realizamos uma semana de atividades cujo tema era "TODOS POR UM MUNDO 
MELHOR". Onde foi abordado de forma lúdica e bem humorada questões referentes à preservação da 
natureza, separação e reciclagem do lixo.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Público Externo: crianças das escolas municipais da cidade.

Com a autorização da Secretaria da Educação criança  das escolas da cidade foram convidadas para assistir 
uma peça de teatro sobre o meio ambiente.

Peça de Teatro: teve como foco principal a educação ambiental e de forma lúdica e bem humorada tratou das 
questões relacionadas à preservação da natureza, a importância da separação do lixo e sua reciclagem. Em 
sua dramaturgia a mãe natureza a princípio vive em perfeita harmonia, até ser "banida" pela poluição 
agravada por ações inconsequentes de dois garotos levados e sem nenhuma consciência ecológica, suas 
atitudes são de sujar, devastar e destruir. Mas nem tudo está perdido, pois os seres da natureza não estão 
sozinhos, contam com uma ajuda especial de seus amigos Natu e Super Pipoca que conseguem fazer com 
que os meninos marotos passem a agir de maneira ecologicamente correta, sendo assim mais um amigo 
defensor do meio ambiente por um mundo melhor.

Público Interno: Colaboradores

Realizamos uma semana com palestras e ações: resíduos sólidos, ética na informática, plantio de árvores no 
pátio, adesão de canecas extinguindo os copos descartáveis.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

- Conscientização sobre o nosso meio ambiente;
- Este projeto proporcionou um pouco de cultura as crianças, que na maioria das vezes não tem acesso a 
esse meio.
- Número de pessoas atingidas.
- Redução de descarte de copos descartáveis.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 300 crianças foram atingidas com a peça

teatral;
Resultado 2 8 árvores plantadas;
Resultado 3 Conscientização sobre a natureza;
Resultado 4 187 colaboradores participou das palestras;
Resultado 5 Redução de 90% dos copos descartáveis.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O começo da trajetória da Unimed de Cascavel, na região Oeste do Paraná, é marcado pela estrutura 
cooperativista aliada à medicina, tendo como meta fortalecer a classe médica local. A empreitada é bem 
recebida por 124 profissionais do setor presentes, no dia 30 de janeiro de 1989, na assembleia de 
constituição da Singular, para assinatura de sua ata de fundação.
Com a obtenção de uma autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2007, a 
Cooperativa inicia a comercialização de planos locais. Na mesma época, há uma grande estruturação de sua 
área de Tecnologia da Informação Entre as iniciativas, destaca-se a implantação de cartão eletrônico, 
biometria, cadastro online, vídeo conferência e web chat.
Além da logística, a Unimed Cascavel se preocupa com a prevenção de doenças e promoção da saúde 
realizando diversos projetos de Medicina Preventiva, dentre eles: O Programa Bem Viver, o Projeto Cegonha 
e o Antitabagismo. Desde 2003, é também reconhecida por suas ações de Responsabilidade Social, 
renovando a conquista do Selo concedido pela Unimed do Brasil.
A Unimed Cascavel tem em sua visão, missão e valores compromisso sustentável. O comportamento ético e 
transparente com todos os públicos interno e externo, acreditamos que a Responsabilidade Sócioambiental  e 
Econômica deve incluir ações que proporcionem transformações e melhorias na vida da comunidade atual e 
das gerações futuras.
As ações e os projetos da Cooperativa servem para colocar em prática os valores da Cooperativa. A Unimed 
realiza algumas ações como : coleta de medicamentos, coleta de cartão pvc e óleo, papa-pilhas, copo pra 
caneca (diminuição do uso de copos descartáveis), consumo consciente e a separação do lixo.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Organizações não governamentais,

Entidades educacionais

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flip

book/cascavel/boletim_agosto_de_2014/#6
Link 2: http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flip

book/cascavel/relatorio_gestao_2011/
Link 3: http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flip

book/cascavel/relatorio_2006_2009/

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$155.073.086,23

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

R$11.000,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$7.000,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.
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