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P2: Título do projeto ambiental participante: Plantando Saúde

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Tecnologias Socioambientais

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 partir da epidemia de dengue na cidade de Maringá, 
desenvolveu-se o projeto. A distribuição de mudas de 
citronela e materiais de conscientização pelos agentes 
de saúde nas residências dos bairros selecionados 
mais críticos, de acordo com o relatório da Secretaria 
de Saúde e do número de atendimentos de casos de 
suspeita de dengue no Pronto Atendimento da Unimed 
Maringá. O objetivo é reduzir os números de 
atendimentos de casos de dengue no Pronto 
Atendimento em 50% e sair da classificação da 1ª Zona 
de Alto Risco de acordo com o relatório da Secretaria 
de Saúde. As mudas foram multiplicadas na 
Penitenciária Estadual de Maringá e preparadas para 
distribuição com o material informativo.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: Unimed Regional Maringá
Nome fantasia: Unimed Maringá
Setor de atuação: Saúde
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 05/08/1982
Número de colaboradores: 595

P6: Informações de contato:
Endereço: Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, n 750
Bairro: Zona 7
Cidade: Maringá
Estado: Paraná
CEP: 87030010
Telefone com DDD: 44-3221-7973

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quarta-feira, 11 de novembro de 2015 15:51:51quarta-feira, 11 de novembro de 2015 15:51:51
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 11 de novembro de 2015 16:10:44quarta-feira, 11 de novembro de 2015 16:10:44
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:18:5300:18:53
Endereço IP:Endereço IP:  191.37.255.254191.37.255.254
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Gabriela Ottoboni
Cargo: Assistente de Responsabilidade

Socioambiental
E-mail: gabriela.ottoboni@unimedmaringa.com.br
Telefone com DDD: 44-3221-7955

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Patrícia Lopes Sodré
Cargo: Analista de Responsabilidade Socioambiental
E-mail: patrícia.sodre@unimedmaringa.com.br
Telefone com DDD: 44-3221-7973

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Daoud Nasser
Cargo: Presidente
E-mail: nasser@unimedmaringa.com.br
Telefone com DDD: 44-3221-7913

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 15/03/2014

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 120
Remuneradas 5

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram
beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o valor
numérico, ex.: "5.850")

O respondente ignorou esta pergunta

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto: O respondente ignorou esta pergunta

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

O respondente ignorou esta pergunta

P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

Epidemia da dengue.

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

Distribuição de mudas de citronela e material educativo, realizando trabalho de conscientização da população.

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

O projeto é fruto de parceria da Unimed com a Penitenciária e foi desenvolvido a partir da problemática da epidemia da 
dengue que a cidade estava enfrentando.
Mudas de citronela foram replicadas no viveiro da Penitenciária com o investimento da Unimed Maringá, a qual 
organizou a logística de distribuição das mudas nos dois bairros com maior número de atendimentos de suspeita de 
casos de dengue, a partir de dados do Pronto Atendimento da Unimed Maringá e do relatório da Secretaria de Saúde.

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

De acordo com o LIRAa, o Conjunto Requião – Estava na 1ª zona de alto risco e classificou-se na 8ª área de médio 
risco.
Segundo dados do Pronto Atendimento da Unimed Maringá, o Jardim Alvorada, deixou de ser o bairro com maior 
número de casos de suspeita de dengue.

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 Conjunto Requião: 1800 mudas entregues;

1062 mudas plantadas;
Resultado 2 Jardim Alvorada: 3500 mudas entregues; 2975

mudas plantadas;
Resultado 3 Até fevereiro/2015, redução de 91,9% em

número de casos atendidos no Pronto
Atendimento.

Resultado 4 Em 2015, a economia com a redução efetiva
dos casos de dengue foi de 386.721,00.

Resultado 5 R$ 90.976,60 em retorno do projeto em mídia
espontânea.

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

Sim

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

A Unimed Maringá é uma cooperativa médica singular e que se preocupa com o impacto gerado pelo seu negócio, 
sendo assim, investe em ações e projetos de responsabilidade social e visa uma gestão sustentável.

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

Comunidades vizinhas, Organizações comunitárias,
Outros (especifique)
Empresas parceiras que solicitam mudas para
distribuição aos colaboradores.

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

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:

O respondente ignorou esta pergunta

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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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? ISO 9001

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

419.021.654,00

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

O respondente ignorou esta pergunta

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

30.000,00

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")

O respondente ignorou esta pergunta

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

Sim

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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