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P2 Título do projeto ambiental participante:

MUNDO SAÚDE

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

A Unimed Londrina promoveu em 2017 a 5ª edição do Concurso de Desenho, o tema foi “Saneamento Básico, Saúde e Meio 
Ambiente” e a iniciativa conta com apoio institucional da SME (Secretaria Municipal de Educação) e IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná), com patrocínio das empresas Ciranda Brinquedos, Sueko Joias e Pula Futrika, e apoio do O Boticário, Itamaraty 
Alimentos, Gráfica Idealiza, Litz Estratégia e Marketing, Valorize Comunicação Visual, HD Cabeleireiro, Eletro Conduluz Materiais 
Elétricos e Plantão Sorriso.   Desde 2013, o projeto é voltado aos alunos do 3º ano do ensino fundamental das escolas municipais 
de Londrina e tem como objetivo promover a saúde, qualidade de vida, cuidados com o meio ambiente, o incentivo à arte e à 
cultura. O concurso já beneficiou mais de 20 mil crianças. Em 2017 a Unimed Londrina incluiu a Exposição Itinerante dos 20 
desenhos finalistas do concurso alguns pontos da cidade de Londrina. A Exposição ocorreu na Unimed Londrina, Londrina Norte 
Shopping, nos supermercados Super Muffato Zona Sul, Super Mufatto Aeroporto e Super Muffato Tiradentes, e a circulação nestes 
locais foi de 100 mil pessoas no período de exposição de novembro, dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Unimed Londrina Cooperativa de Trabalho Médico

Nome fantasia: Unimed Londrina

CNPJ: 75222224/0001-47

Setor de atuação: SAÚDE

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 10/03/1971

Número de colaboradores: 587

Faturamento:(anual em R$) R$ 674.148.256,37

Investimento ambiental:(anual em R$) R$ 103.192,30

nº 74nº 74
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 9 de março de 2018 16:46:01sexta-feira, 9 de março de 2018 16:46:01
Última modificação:Última modificação:   sexta-feira, 9 de março de 2018 17:09:37sexta-feira, 9 de março de 2018 17:09:37
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:23:3500:23:35
Endereço IP:Endereço IP:   189.115.41.172189.115.41.172
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P6 Informações de contato:

Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 1065

Bairro: Gleba Palhano

Cidade: Londrina

Estado: Paraná

CEP: 86050-460

Telefone com DDD: 4333756209

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Fabianne Piojetti

Cargo: Gerente de Sustentabilidade

E-mail: gerenciasustentabilidade@unimedlondrina.com.br

Telefone com DDD: (43) 3375-6209

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Fabianne Piojetti

Cargo: Gerente de Sustentabilidade

E-mail: gerenciasustentabilidade@unimedlondrina.com.br

Telefone com DDD: (43) 3375-6209

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Oziel Torresim de Oliveira

Cargo: Diretor Presidente

E-mail: oziel.torresin@unimedlondrina.com.br

Telefone com DDD: (43) 3375-6200

P10 Por quais normas a organização é certificada? Outra(s) (especifique):

Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade da
Unimed do Brasil
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

A Unimed de Londrina é uma cooperativa de trabalho médico fundada em 1971 por 57 médicos, sendo a quinta singular a ser 
fundada no país e a primeira do estado do Paraná. Atende uma carteira de mais de 189.000 clientes com 1182 médicos 
cooperados, 587 colaboradores e uma rede credenciada de 32 hospitais, além de laboratórios, clínicas especializadas, clínicas de 
imagem e ambulâncias. É considerada singular de grande porte dentro do Sistema Unimed. 
O negócio da Unimed Londrina é soluções em saúde e sua missão é oferecer soluções de promoção e assistência à saúde, que 
proporcionem segurança e bem-estar para clientes, cooperados e colaboradores, valorizando o ato médico, com responsabilidade 
social.
Por ser uma cooperativa, segue os princípios do cooperativismo e observando especialmente a definição do sétimo principio 
disponível no site do Sistema Ocepar, fica claro que as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas 
comunidades através de políticas aprovadas pelos cooperados, principio este instituído pelo Congresso da Aliança Cooperativa 
Internacional em setembro de 1995, e desta forma, naturalmente, desenvolve desde sua formação, ações em prol da comunidade, 
e estas ações muitas vezes podem ser o embrião da Responsabilidade Social na organização.
A Unimed Londrina busca disseminar o conceito de sustentabilidade ambiental com os diversos públicos de relacionamento. Com 
o público interno realiza ações de consumo consciente dos recursos da cooperativa, visando a reduzir o desperdício e o custo e 
contribuindo com o meio ambiente local. Também possui Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) para cada unidade da 
Cooperativa, através coleta seletiva de todas as suas unidades e encaminha para empresa terceirizada que atua na gestão de 
resíduos sólidos, realizando a coleta, tratamento e descarte de resíduos de forma adequada. Os resíduos perigosos como pilhas, 
baterias e lâmpadas são coletados e tratados por empresas especializadas, seguindo legislação vigente. Os resíduos eletrônicos 
descartados pela área de Tecnologia em Informação (TI) são triados e caso não apresente defeito são doados para instituições de 
Londrina e em casos de defeito são encaminhados empresa especializada em tratamento de resíduos eletrônicos. Os banners 
inutilizados pelas áreas da cooperativa são reaproveitados para confecção de itens como pastas, estojos, sacolas, entre outros. 
Além disso, papeis e  jornais que seriam descartados, são vendidos e o recurso é usado para compra de livros infantis que, 
somado a outros livros tem preenchido o acervo de bibliotecas de escolas municipais na periferia de Londrina.
Desde 2008 a Unimed Londrina possui o projeto Bosque da Vida, que tem como objetivo promover a sensibilização ambiental junto 
aos diversos públicos e neutralizar as emissões de CO2 gerados pela Unimed Londrina. O projeto atua de duas formas: doa mudas
de árvores frutíferas aos pais de bebês clientes e realiza o plantio de outras mudas, baseado em um inventário elaborado por uma 
ferramenta da Unimed do Brasil que calcula a emissão de dióxido de carbono gerado pela empresa e informa a quantidade a ser 
plantada a fim de neutralizar a emissão. Ocorre em parceria com a Clinica de Vacinação da Unimed Londrina, UEL (Universidade 
Estadual de Londrina), IAP (Instituto Ambiental do Paraná), Ecovilas do Lago e Ong Mae. A campanha Eu Ajudo na Lata também 
contribui para o meio ambiente, ao fomentar junto aos públicos da cooperativa o direcionamento do resíduo (lacre de alumínio) que 
é vendido e o valor gerado é usado para adquirir cadeiras de rodas.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não, ocorre de forma voluntária.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

O projeto visa fomentar o conceito de Sustentabilidade entre as crianças do 3º ano do ensino fundamental das escolas municipais 
de Londrina, acreditando que as crianças são multiplicadores de informações em suas família e comunidade local.
O tema do concurso em 2017 foi “Saneamento Básico”, com objetivo de disseminar o cuidado com os recursos naturais nas 
diversas regiões da cidade de Londrina, na área urbana e rural. 
O concurso tem como principal objetivo apoiar as práticas pedagógicas realizadas pelas professoras das turmas dos 3º anos, 
visando estimular estratégias diferenciadas de ensino, atividades lúdicas, visitas na comunidade local.

Página 3 : Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Analisando as dificuldades ambientais, qualidade de vida e saúde pública em diversos pontos da cidade de Londrina, a Unimed 
Londrina criou o projeto “Mundo Saúde – Concurso de Desenho” que busca trabalhar a temática com os alunos do 3º ano das 
escolas municipais de Londrina. Disseminando os conceitos de sustentabilidade através do Concurso de Desenho e Concurso das 
Práticas Pedagógicas dos professores.
A Unimed Londrina entende que o concurso das práticas pedagógicas dos professores como um estímulo para os profissionais de 
ensino buscar formas inovadoras e diferenciadas para transmitir informações para os alunos. Com isso, este movimento de 
inovação de alguns professores vem crescendo a cada edição do concurso, apresentando melhoria na qualidade do ensino da 
rede municipal de ensino, pois serve de inspiração para outros professores.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

A Unimed Londrina promove a 5ª edição do Concurso de Desenho. O tema deste ano é “Saneamento Básico, Saúde e Meio 
Ambiente” e a iniciativa conta com apoio institucional da SME (Secretaria Municipal de Educação), entre outros parceiros. Desde 
2013, o projeto é voltado aos alunos do 3º ano do ensino fundamental das escolas municipais de Londrina e tem como objetivo 
promover a saúde, qualidade de vida, cuidados com o meio ambiente, o incentivo à arte e à cultura. 
Atividade: CONCURSO DE DESENHO 5ª Edição - REGULAMENTO
• A inscrição poderá ser realizada pelo professor da turma ou diretor/coordenador;
• A inscrição será por meio do link disponibilizado por e-mail pela Unimed Londrina ou Secretaria Municipal de Educação;
• O material será entregue na reunião de lançamento do Concurso, conforme o cronograma;
• O material do concurso de desenho é composto pelos seguintes itens: 
 1. Regulamento (RSE 21.2017) 
 2. Folha de Desenho;
 4. Autorização de uso de imagem (1 (um) aluno finalista por turma); 
 5. Avaliação do professor;
 6. CD para gravação dos relatórios e fotos dos professores (1 unidade por escola).
Orientações para execução da Atividade:
• O professor deverá trabalhar com os alunos os temas relacionados a “Saneamento Básico, Saúde e Meio Ambiente”,  traçando 
um paralelo com a realidade local do bairro e os pontos positivos e/ou negativos da infraestrutura da região.  A didática e a 
metodologia fica a critério de cada professor;
• Após a apresentação do conteúdo cada aluno deverá realizar 1 (um) desenho diretamente na Folha de Desenho;
• A atividade ocorrerá em sala de aula, em data/hora estabelecida pelo professor, dentro do prazo determinado conforme 
Cronograma; 
• Para esta atividade os alunos poderão utilizar: Lápis Grafite, Lápis de Cor, Giz de Cera e/ou Canetinha; 
• O professor poderá encaminhar relatos e fotos das atividades em sala de aula gravados no CD disponibilizado para a escola  e    
desta forma participará da seleção das “ Melhores Práticas Pedagógicas”. É importante que o professor encaminhe fotos somente 
dos alunos que a escola possua autorização de uso de imagem;
• Após finalização entregar todos  os materiais (Desenhos, Ficha de Inscrição do Aluno; Autorização de Uso de Imagem, Avaliação 
do Professor) ao Diretor/Coordenador da Escola que fará a 1ª Seleção e encaminhará somente  1 (um) desenho por turma para a 
Secretaria Municipal de Educação;
 • A Secretaria Municipal de Educação fará a 2º Seleção e repassará os 20 desenhos finalistas para a Unimed Londrina, que fará a 
Seleção Final juntamente com uma Comissão Julgadora (formada por representantes da Unimed Londrina, parceiros e 
patrocinadores) dos 3 (três) Desenhos que serão premiados;
• A Unimed Londrina também fará a seleção das “Práticas Pedagógicas” realizadas pelos professores. Para isto basta o professor 
encaminhar um  relatório das atividades conforme padrão disponibilizado pela Unimed Londrina. O envio será  por meio de CD 
disponibilizado para a escola. Serão premiados 3 (três) professores responsáveis pelos melhores trabalhos;
• A Unimed Londrina fará um Evento de Encerramento com apresentação e premiação dos ganhadores.
Premiações: 
• Os 20 (vinte) alunos finalistas, selecionados pela Secretária Municipal de Educação, serão premiados com pares de passaporte 
do Pula Futrika e Kits da Itamaraty;
• Os 3 (três) alunos selecionados pela Comissão Julgadora do Concurso serão premiados com Relógios da Sueko Joias, Kits do O 
Boticário, Bicicletas e Livros Infanto-juvenis;
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Boticário, Bicicletas e Livros Infanto-juvenis;
• Os 3 (três) professores selecionados pela Comissão Julgadora do Concurso com as “Melhores Práticas Pedagógicas” serão 
premiados com Cortes de Cabelo (Bordado) e Escova no HD Cabeleireiro, Kits do O Boticário e Relógio da Sueko Joias;
• Os 3 (três) alunos selecionados e o Professor (1º lugar) com as  “Melhores Práticas Pedagógicas” receberão o espetáculo de 
Teatro Ambiental “Esperando Godoy” em suas turmas.
Cronograma  
Inscrição da turma através do Link disponibilizado pela Unimed: 30/08 a 01/09/2017
Reunião (Lançamento e entrega do Material): 12/09/2017
Realização das atividades em sala de aula: 30/08 a 18/10/2017
Entrega dos Desenhos selecionados, Avaliação do   Professor e CD (Relatórios/Fotos das atividades realizadas com os alunos) na 
Secretaria Municipal de Educação: 19/10/2017
Evento de encerramento e premiação dos vencedores: 09/11/2017
Exposição itinerante - Locais: Unimed Londrina, Londrina Norte Shopping, Super Muffato Zona Sul, Super Mufatto Aeroporto, Super
Muffato Tiradentes e Recepção Unimed Londrina 27/10/2017 a 31/01/2018

Vídeo encerramento 2016: https://www.youtube.com/watch?v=aKxLMA74s0s
Vídeo do encerramento 2017: https://www.youtube.com/watch?v=oB2KGTf2n30

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

A apresentação de resultado ocorre através da avaliação dos professores sobre o Concurso de Desenho:
• Benefícios que a atividade traz para os alunos: Conscientização, Concentração, Cultura, Criatividade, Diversão.
• Outros Benefícios: Interesse, aprendizado, prevenção e informação; Informação e orientação; noções de cidadania; Preservação 
de sua própria saúde em relação a dengue e reciclagem; Trabalho em equipe; motivação; Consciência coletiva; E também 
mudança de atitude; Responsabilidade e comprometimento com o meio ambiente por meio de ações; prática de cidadania, bons 
hábitos, valores; Educação ambiental;
• Avaliação geral da atividade; 
Mas o maior resultado ocorre no encerramento do concurso, através da apresentação dos 20 alunos finalistas do concurso e 3 
professores que realizaram as melhores práticas pedagógicas

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Apoio institucional da SME (Secretaria Municipal de Educação) e IAP (Instituto Ambiental do Paraná), com patrocínio das 
empresas: Ciranda Brinquedos, Sueko Joias e Pula Futrika, e apoio do O Boticário, Itamaraty Alimentos, Gráfica Idealiza, Litz 
Estratégia e Marketing, Valorize Comunicação Visual, HD Cabeleireiro, Eletro Conduluz Materiais Elétricos e Plantão Sorriso.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

01/08/2017

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

O projeto ocorre anualmente desde 2013, e terá sua 6º edição em 2018.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

15.130,00

Página 4 : Indicadores numéricos do projeto participante:
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P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 140

Remuneradas 4

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 3490

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta 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 3490 alunos participaram do concurso em 2017

Resultado 2 140 professores participaram do concurso através das
práticas pedagógicas

Resultado 3 3 professores foram selecionados com as melhores
práticas pedagógicas

Resultado 4 20 alunos foram selecionados

Resultado 5 3 alunos foram premiados com os melhores desenhos

Resultado 6 2013 a 2017: 20666 alunos participaram do concurso
de Desenho

Resultado 7 2013 a 2017: 828 professores realizaram atividade
através do concurso

Resultado 8 2013 a 2017: 12 professores foram selecionados com
as melhores práticas pedagógicas

Resultado 9 2013 a 2017: 100 alunos foram selecionados

Resultado 10 2013 a 2017: 15 alunos foram premiados com os
melhores desenhos
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