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Uma das espécies: Manacá da Serra Uma das espécies: Pata de Vaca

Cooperado com várias espécies de árvores

Uma das espécies de Jabuticaba

Cliente plantando muda de jabuticaba



P2: Título do projeto ambiental participante: Adote uma Árvore

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Gestão Ambiental

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

A Unimed Cascavel em 2015 em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente lançou o projeto “Adote uma 
árvore”. O projeto incentivou a adoção de árvores de 
diferentes espécies: frutíferas, nativas e secundárias. 
Estimular seu público a cuidar do meio ambiente, 
preservar e a plantar novas mudas, que além de 
deixarem o espaço mais verde e bonito trazem 
inúmeros benefícios para a saúde. Após a adoção, foi 
solicitado que fosse enviado uma selfie do plantio da 
árvore. O mais interessante foi que em nenhum 
momento foi entregue ou obrigado o público de 
relacionamento adquirir as mudas, foi ofertado e 
disponibilizado a eles, sendo relevante o número de 
adesão.

P5: 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: 237

P6: Informações de contato:
Endereço: Rua Barão do Cerro Azul, 594
Bairro: Centro
Cidade: Cascavel
Estado: Paraná
CEP: 85802-050
Telefone com DDD: 453220-7000

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   segunda-feira, 26 de outubro de 2015 10:33:19segunda-feira, 26 de outubro de 2015 10:33:19
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 26 de outubro de 2015 13:20:59segunda-feira, 26 de outubro de 2015 13:20:59
Tempo gasto:Tempo gasto:  02:47:3902:47:39
Endereço IP:Endereço IP:  200.175.22.160200.175.22.160
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Maria Carolina Pedro
Cargo: Auxiliar de Relações Sociais e Institucionais
E-mail: maria@unimedcascavel.com.br
Telefone com DDD: 45 3220-7092

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Tatiane de Oliveira Trespach
Cargo: Coordenadora de Relacionamento Social e

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

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Danilo Galletto
Cargo: Diretor Presidente
E-mail: secretaria@unimedcascavel.com.br
Telefone com DDD: 45 3220-7063

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 10/06/2015

P11: O projeto está em andamento? Não

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

29/06/2015

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias 2
Remuneradas 4

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 101
Espécies 3 – Árvores frutíferas, nativas e secundárias

(pitanga, jabuticaba, goiaba, amora, pata de
vaca, manacá da serra, cerejeira, cedro, erva -
mate, pinheiro e ipê amarelo).620 mudas
adotadas.

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Nenhum

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

As árvores trazem inúmeros benefícios para a saúde, melhoram a qualidade e umidade do ar, absorvem ruídos e 
barulhos da cidade, fazem sombra e faz redução da temperatura.
Em casa, ajudam a manter um ambiente agradável, absorvendo o barulho, a iluminação e a poeira.
Ao adotar uma árvore significa que você estará ajudando o planeta e a você mesmo.
Simples atos embelezam a vida e geram grandes resultados.
O problema encontrado é em como disseminar a importância de realmente plantar uma árvore, de preservar o meio 
ambiente.

P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Unimed propôs por meio do projeto, a adoção de pelo menos uma 
muda de árvore pelo seu público de relacionamento (colaboradores, cooperados, clientes e não clientes), mas não 
somente entregar, mas que ele reconheça a importância que uma simples muda pode fazer no ambiente e no ser 
humano, seus benefícios.

P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

O projeto foi constituído com o objetivo de incentivar os colaboradores, cooperados, clientes e não clientes, a adotarem 
uma muda de árvore frutífera, nativa ou secundária. Inclusive algumas de pequeno porte, que podiam ser cultivadas 
em vasos. O aderente podia adotar quantas mudas desejassem; ao adotar recebia um cartão solicitando o envio de 
uma foto que confirmava o plantio.
Para receber a muda, os interessados deveriam solicitar por meio do site da Unimed, da qual lá estava o objetivo, os 
tipos e o modo de cuidar de cada muda.

P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Com esse projeto foi possível envolver vários públicos de relacionamento, o cliente, o cooperado, o colaborador, o 
prestador e o não cliente, enfim toda a comunidade.
Um diferencial é permitir que o público alvo tomasse a atitude neste ato, se tornando o agente de transformação 
principal para o meio ambiente. Esse foi o intuito da proposta, gerar atitude. 
Foi surpreendente o número de mudas adotadas, cerca de 620 unidades.

P21: 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 Foram 620 mudas adotadas
Resultado 2 Participaram da ação: colaboradores,

cooperados, clientes e não clientes;
Resultado 3 Recebemos 22 fotos das plantas plantadas.
Resultado 4 15 cooperados adotaram as mudas
Resultado 5 60 colaboradores adotaram as mudas
Resultado 6 20 clientes adotaram as mudas
Resultado 7 6 não clientes adotaram as mudas

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

Fundada em 30 de janeiro de 1989, a Unimed Cascavel é uma cooperativa com área de atuação ativa em 23 
municípios da região Oeste do Paraná. Uma operadora de saúde de médio porte, com infraestrutura sólida, e a quinta 
singular do Estado do Paraná no quesito número de clientes.
A Responsabilidade Social e Ambiental para a Unimed de Cascavel representa o compromisso permanente que se 
deve ter com o desenvolvimento sustentável, fortalecendo os princípios do cooperativismo e a construção de uma 
sociedade mais justa.
A Unimed de Cascavel aprimora a cada ano suas ações e planejamento na questão ambiental. A preocupação com a 
gestão ambiental está inserida no cotidiano da cooperativa.
A Unimed de Cascavel facilita essas ações aos colaboradores realizando parcerias com instituições e disponibilizando 
coletores para a destinação correta de certos resíduos.

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,
Outros (especifique)
Cooperados, colaboradores e clientes.

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013, Divulgou em 2014,

Divulgou em 2015

P26: 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/portal/frameset/fram

eset.jsp?
url_site=http://www.unimed.coop.br/portalunime
d/flipbook/cascavel/relatorio_de_sustentabilida
de_gestao_2012-2015/#

Link 2: http://www.unimed.coop.br/portal/frameset/fram
eset.jsp?
url_site=http://www.unimed.coop.br/portalunime
d/flipbook/cascavel/boletim_agosto_de_2014/#
1

Link 3: http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipboo
k/cascavel/relatorio_gestao_2011/

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

P30: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$186.729.96,07

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

R$ 20.238,78

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$ 5.920,60

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$ 14.000,00

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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