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COMPLETAS
Coletor: Web Link 1 (Link)
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Tempo gasto: 03:07:55
Endereço IP: 200.175.22.160

PÁGINA 2: Informações cadastrais:

Programa de Responsabilidade Ambiental

P2: Título do projeto ambiental participante:
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.
P5: Sobre a organização participante:
Razão social:

A Unimed Cascavel iniciou o programa de
Responsabilidade Ambiental em 2009, buscando
trabalhar as questões ambientais, dando um destino
correto aos materiais que são gerados na própria
cooperativa. Oferecer aos públicos envolvidos a
oportunidade e a facilidade de destinar corretamente os
resíduos. Portanto, várias parcerias foram firmadas
para a concretização do programa, dentre elas, ONGs,
colégios estaduais e cooperativas de créditos e de
catadores de materiais recicláveis. Faz parte do nosso
calendário anual a discriminação e conscientização
sobre o assunto aos colaboradores. As atividades são
realizadas na cooperativa e envolve cerca de 200
colaboradores.

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
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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

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:

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

01/02/2009

P11: O projeto está em andamento?

Sim

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

O respondente ignorou esta pergunta

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias
30
Remuneradas

5

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas
237
P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:
Nenhum financeiramente, mas temos parceiros como: Cooperativa de catadores de materiais reciclável - COOTACAR,
Empresas (clientes), Prefeitura Municipal de Cascavel, Colégio Padre Carmelo, Cooperativa de crédito Sicoob, Paraná
Ambiental e Ecocataratas.
P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?
Não. O programa foi desenvolvido voluntariamente.
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P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)
A equipe responsável pelos projetos sociais e ambientais da cooperativa, realizou análise de todos os resíduos
gerados na cooperativa, dentre eles identificamos os seguintes materiais: copos descartáveis, papeis, lixo orgânico,
lâmpadas, pilhas, cartão do cliente (PVC), lonas (banners), baterias e lixo eletrônico.
Outros materiais identificados pelo grupo de colaboradores e cooperados, mas não gerados diretamente pela
cooperativa, porém, contém um alto índice de contaminação do solo é o óleo de cozinha e medicamentos.
P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)
A partir do momento que identificamos todos os resíduos gerados direta e indiretamente, elaboramos o programa de
responsabilidade ambiental para as devidas soluções.
Estruturamos nas dependências da cooperativa coletores diversos, plano de ação para a divulgação e conscientização
do público alvo. E também, firmamos as parcerias para atingir os objetivos propostos.
P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
O programa de responsabilidade ambiental desenvolveu diversas ações e está estruturado da seguinte forma:
- Separação do lixo orgânico do reciclado: Em todos os ambientes da cooperativa possui dois coletores para separar o
lixo orgânico do reciclado. Público-Alvo: colaboradores, cooperados e clientes. Parceiro: Cootacar;
- Adote sua caneca: No ato da contratação o colaborador recebe uma caneca de porcelana e uma garrafinha para
água. Obs. copos descartáveis, são somente para clientes e visitantes.Público-Alvo:Colaborados.
- Coletor de cartão: Nos setores: cadastro e recepções temos coletores de cartões de PVC. Público - Alvo:
Colaboradores, cooperados e clientes. Parceiro: Cootacar;
- Coletor de pilhas e baterias: Nas cozinhas disponibilizamos os coletores de pilhas e baterias.Público-Alvo:
Colaboradores e cooperados. Parceiro: Sicoob;
- Destinação das lonas (banner): O material gerado pela cooperativa é destinado para o parceiro, o qual tem um
projeto que transforma o material em bolsas, estojos e etc. Parceiro: Ecocataratas;
- Medicamentos:Recolhemos medicamentos vencidos. Público-Alvo: Colaboradores e cooperados. Parceiro: Prefeitura
de Cascavel;
- Coletor de óleo de cozinha:Disponibilizamos coletor de óleo de cozinha.Público-Alvo:Colaboradores, cooperados e
clientes. Parceiros: Colégio Padre Carmelo;
- Lixo Eletrônico: Recolhemos os materiais e destinamos corretamente. Público - Alvo: Colaboradores. Parceiros:
Colégio Padre Carmelo;
- Lâmpadas: As lâmpadas da cooperativa são destinadas corretamente. Público-Alvo: Cooperativa. Parceiro: Paraná
Ambiental.
- Ações
Ação dia Sem Carro, E- lixo e Semana da Saúde, Segurança e sustentabilidade. Conscientização no uso da energia,
água e papel sulfite.
P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)
- Envolver os colaboradores, cooperados e clientes nas ações de conscientização sobre a separação dos resíduos
gerados no dia a dia.
- Percebemos que com esse programa foi possível gerar mudança na atitude dos públicos envolvidos.
- Atualmente a gestão dos resíduos gerados direta e indiretamente é realizada com eficiência e muito bem estruturada.
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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
Redução dos copos descartáveis: 70%
Resultado 2

Destino correto de lâmpadas (resíduos
próprios):176 unidades

Resultado 3

Redução do uso de papel sulfite: 33,33%

Resultado 4

Foram destinados corretamente 50 kg de lixo
eletrônico.

Resultado 5

Todas as sedes têm: 1 coletor de pilhas e
baterias, 1 coletor de medicamentos vencidos,
1 coletor de óleo de cozinha, 1 coletor de
cartão PVC, além de que cada setor tem um
lixo orgânico e reciclável.

Resultado 6

100% dos banners produzidos pelos
cooperados são reaproveitados e/ou
reciclados.

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:

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?

Entidades educacionais,

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

Divulgou em 2013 , Divulgou em 2014 ,
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Outros (especifique)
Cooperativas e empresa privada.

Divulgou em 2015
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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

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:

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

R$186.729.96,07

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$580,00

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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