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Entrega das cadeiras de Rodas Entrega das Garrafas - Secr. Educação Lond-
rina

Empresa Parceira

        Entrega das garrafas- Secretaria de Educação Ibiporã

Sr. Mario Horii - Cliente Voluntário



P2 Título do projeto ambiental participante:

Eu ajudo na Lata

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Reciclagem

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.)

Objetiva arrecadar lacres de alumínio e reverter o valor adquirido com a venda na compra de cadeiras de rodas ou outro item que 
proporcione acessibilidade às pessoas com deficiência. A Unimed Brasil idealizou o projeto visando integrar as Cooperativas do 
Sistema Unimed e seus públicos por meio de um ato de solidariedade. Todas as cooperativas do Sistema tem autonomia para 
desenvolver o projeto em sua área de abrangência e a Unimed Londrina realiza anualmente desde 2013, sendo destaque dentro 
do sistema com dois prêmios recebidos. Como resultados quantitativos consolidados temos um total de 11.499 garrafas pets 
cheias de lacres ou 7.360 kg de alumínio, beneficiando 29 instituições com 82 cadeiras de rodas. Outro resultado significativo é a 
separação correta e reciclagem dos resíduos coletados (alumínio e plástico das garrafas pets) e uma forte ação de cooperação e 
voluntariado entre os públicos da cooperativa, e os alunos das secretarias municipais de educação de Londrina e Ibiporã.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Unimed Londrina Cooperativa de Trabalho Médico

Nome fantasia: Unimed Londrina

CNPJ: 75.222.224/0001-47

Setor de atuação: Saúde

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 11/03/1971

Número de colaboradores: 587

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

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

nº 79nº 79
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 9 de março de 2018 17:10:33sexta-feira, 9 de março de 2018 17:10:33
Última modificação:Última modificação:   sexta-feira, 9 de março de 2018 17:32:02sexta-feira, 9 de março de 2018 17:32:02
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:21:2900:21:29
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 Fazenda Palhano

Cidade: Londrina

Estado: Paraná

CEP: 86050-460

Telefone com DDD: (43) 33756161

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) 33756209

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) 33756209

P9 Informações sobre a direção da empresa:

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

Cargo: Diretor Presidente

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

Telefone com DDD: (43) 33756200

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

Selo 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, se em condições de uso, doados para instituições de 
Londrina, em casos de defeito, encaminhados para empresa especializada em tratamento de resíduos eletrônicos. Os banners 
antigos 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 a cada ano.
O projeto Bosque da Vida, tem como objetivo promover a sensibilização ambiental junto aos diversos públicos e neutralizar as 
emissões de CO2 gerados pela Unimed Londrina. 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. Entre os anos de 2008 e 2017 mais de 16380 clientes receberam mudas de 
árvores frutíferas e 9535 árvores foram plantadas em locais de reflorestamento. 
O Concurso de Desenho 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 e em 2018 realizará a sua 6ª edição.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

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

A questão do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos na área urbana não pode mais passar despercebida. O problema do não 
direcionamento correto dos resíduos agride o meio ambiente e provoca inúmeras mazelas sociais também. O projeto Eu ajudo na 
Lata tem como objetivo trazer à tona a discussão, possibilitando uma melhor educação ambiental e demonstrando o valor que pode
ser gerado por meio dos resíduos sólidos. Direcionando este material para a reciclagem enfatizamos a importância que isso tem no 
intuito de minimizar o impacto que poderia causar na natureza, seja pelo descarte incorreto, ou pela extração de matéria prima. 
Influenciando pessoas de todas as idades a guardarem um item que anteriormente descartavam (o lacre da latinha de alumínio), 
levamos à reflexão sobre novas possibilidades de contribuição com o meio ambiente e a sociedade. Demonstramos que as 
questões ambientais e sociais podem ser resolvidas e/ou minimizadas com ações cooperativas entre indivíduos e instituições.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Motivar a reciclagem direcionando o encaminhamento do item que antes era considerado um resíduo e que poderia ser descartado 
na natureza, só pode trazer benefícios. A venda dos lacres gera valor financeiro capaz de transformar a vida de alguém. Nós 
indicamos os pontos de coleta, viabilizamos a venda do alumínio e a compra da cadeira de rodas. A própria comunidade e 
parceiros que contribuem com a campanha, podem ajudar a direcionar os itens de mobilidade para instituições que necessitem. Ao 
mesmo tempo em que um problema ambiental é minimizado, levamos pessoas à reflexão para que esta não seja uma atitude 
isolada e atendemos pessoas necessitadas na comunidade.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

Objetivo: Arrecadar lacres de latas de alumínio e reverter o valor adquirido na compra de cadeiras de rodas ou outro item que 
proporcione maior acessibilidade para pessoas com deficiência.
Idealizadores: A Unimed do Brasil com o intuito de integrar todas as Cooperativas médicas do Sistema Unimed, os colaboradores, 
cooperados, comunidade e o fortalecimento do relacionamento com fornecedores e clientes, por meio de um ato de solidariedade.
Histórico na Unimed Londrina Resultado
Consolidado da 1ª a 5ª edição (2013 até 2017)
Total arrecadado: 11.499 garrafas
Total de alumínio: 7.360 kg de alumínio
Total de cadeiras entregues: 82 
Total de Instituições beneficiadas: 29
Especificamente sobre a 5ª fase, segue descrição:
Campanha Eu ajudo na Lata foi relançada na Unimed Londrina no inicio de 2017 e começou muito bem, pois antes mesmo de 
anunciar o início da quarta edição, já havia recebido um total de 504 garrafas cheias de lacres, o que equivale a três cadeiras de 
rodas. As doações de clientes e de toda comunidade é o que torna a campanha tão significativa. A campanha Eu Ajudo na Lata 
promovida pela Unimed Londrina, novamente foi encerrada com êxito. Nesta 5ª edição, a campanha conseguiu arrecadar 4.590 
garrafas pets cheia de lacres de alumínio. O material foi suficiente para adquirir 27 cadeiradas de rodas, beneficiando 9 instituições 
de Londrina.
A adesão à campanha vem aumentando a cada edição, houve maior participação de todos os públicos: colaboradores, 
cooperados, clientes, e pessoas da comunidade de forma geral. Porém, fundamentais foram as parcerias realizadas em 2017 com 
a Secretaria Municipal de Educação de Londrina e Ibiporã e algumas empresas da cidade que contribuíram grandemente para o 
êxito desta edição. Dentro da área de Sustentabilidade, uma colaboradora específica acompanha diretamente a campanha visando 
fomentar, divulgar e estabelecer parcerias. Realiza ainda o recebimento, armazenamento e venda das doações, e esclarece 
dúvidas e solicitações referentes à campanha, apoiada por toda equipe e acompanhada pela líder direta. Quanto às parcerias 
estabelecidas, a Secretaria Municipal de Educação de Londrina entregou em data previamente agendada 1.001 garrafas pets 
cheia de lacres e a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Ibiporã entregou 445 garrfas pet cheias de lacres, as outras 
3.144 garrfas vieram da comunidade e empresas parceiras. Houve ainda um parceiro que fez questão de doar uma cadeira de 
rodas, atendendo uma instituição a mais. O fornecedor, onde vendemos os lacres de alumínio identificou uma cadeira de rodas 
que havia sido descartada, em plena condição deu uso que, após ser revisada por voluntário, pode ser usada normalmente. 
Já há alguns anos, solicitamos à comunidade que opine na distribuição das cadeiras por meio de uma enquete aberta no site 
www.unimedlondrina.com.br e com instituições previamente escolhidas e indicadas por parceiros, e o número de votos recebidos 
foi extremamente positivo, passou de 3.499 em 2016 para 32.202 votos em 2017. Além de oferecer a oportunidade das pessoas 
escolherem para quais instituições as doações seriam encaminhadas, também realizou o serviço de divulgar as instituições para 
que mais pessoas possam contribuir de diferentes formas e a Unimed garantiu ao menos uma cadeira para cada instituição, 
recebendo mais de acordo com o número de votos.
Como resultado da enquete de 2017 o posto de saúde da Vila Congo, de Porecatu recebesse 8 cadeiras de rodas, O Lar Padre 
Leône, da cidade de Ibiporã recebeu 6 cadeiras de rodas, A UNIDEFI (União dos Deficientes Físicos) de Cambé, levou 4 cadeiras 
de rodas, Hospital do Câncer de Londrina também conquistou as 4 cadeiras de rodas. A associação Flávia Cristina, já atendida em 
outra edição da campanha, conquistou quatro cadeiras de rodas no total, considerando 3 unidades pela enquete e em um sorteio, 
recebeu a doação da cadeira que havia sido revisada e o Museu Histórico de Londrina que garantiu maior conforto para seus 
visitante que possuem dificuldade de mobilidade, ao conquistar uma cadeira de rodas. A Construtora Vectra, nossa parceira na 
Campanha, fez questão de doar uma cadeira, entregue para a Toca de Assis, que atua com moradores de rua e abrigados em 
Londrina.
As cadeiras de rodas foram entregues no mês de setembro pra as instituições que participaram da enquete e também 1 cadeira 
para a Secretaria Municipal de Educação de Londrina e outra para Ibiporã. A Unimed Londrina está extremamente satisfeita com 
os resultados alcançados com esta campanha desde o inicio, até o momento já foram arrecadados da primeira a quarta edição de 
2013 a 2017 já foram arrecadadas 11.499 garrafas que equivalem a 7.360 quilos de alumínio, beneficiando um total de 20 
instituições. O resultado da campanha em 2017, sem dúvida foi extremamente positivo e bateu todos os recordes e assim como 
nas edições anteriores, confirma o compromisso da Unimed Londrina com a comunidade.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Quantitativos:
Total Consolidado da 1ª a 5ªª edição / 2013 até 2017
Total arrecadado: 11.499 garrafas
Total de alumínio vendido para reciclagem: 7.360 kg de alumínio
Total de Instituições beneficiadas: 29
Qualitativos:
A campanha “Eu Ajudo na Lata” se consolida na Unimed Londrina como uma forte ação de cooperação e voluntariado entre todos 
os públicos de relacionamento da cooperativa. Promove com grande força a mobilização de seus públicos em prol da arrecadação 
de lacres que vendidos se revertem em favor de uma causa social promovendo a melhora da qualidade e vida e inclusão de 
pessoas com dificuldade de locomoção. Fomenta ainda a reflexão, o voluntariado, o bem-estar da comunidade e oferece voz aos 
que contribuem por meio de consulta de opinião sobre a destinação dos resultados através de enquete aberta a todos no site da 
cooperativa, oferecendo ainda a divulgação das entidades para que mais pessoas possam contribuir de outras formas. Há de 
considerar também como um grande resultado qualitativo a separação correta e reciclagem dos resíduos coletados (alumínio e 
plástico das garrafas pets).
O resultado da campanha em 2016, sem dúvida foi extremamente positivo e bateu todos os recordes e assim como nas edições 
anteriores, confirma o compromisso da Unimed Londrina com a comunidade.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não tivemos parceiros que apoiaram financeiramente, mas sim parceiros na arrecadação e divulgação. Nesta edição da campanha 
em Londrina, percebemos que ela está bem conhecida na cidade e muitas pessoas estão se mobilizando, somando esforços na 
arrecadação, solicitando materiais e se oferecendo para efetivar parceria na arrecadação:
Secretaria Municipal de educação/Escolas: Em anos anteriores, várias escolas se mobilizaram e enviaram doações para a 
cooperativa e desta forma desde 2016 a Unimed Londrina realizou uma parceria diretamente com a Secretaria Municipal de 
Educação de Londrina sendo possível mobilizar assim 84 escolas da rede, para as quais foi divulgada a campanha. Em Ibiporã, 
levamos também os materiais que foram divulgados nas 32 escolas da rede. Com esta mobilização alunos matriculados na rede 
municipal e seus familiares tiveram acesso às informações da campanha, os professores puderam divulgar e trabalhar questões 
ambientais em sala de aula o que resultou em 1.001 garrafas cheias de lacres em Londrina e 445 em Ibiporã. 
Clientes:
Vários clientes participaram intensamente da arrecadação nesta edição. Muitos se mobilizaram e trouxeram suas doações na 
cooperativa, outros mobilizaram em suas redes sociais e os que participam de serviços na Unimed como os grupos de medicina 
preventiva se mobilizaram e entregaram grande quantidade de lacres. Um cliente em especial nos motiva com sua ação, 
aposentado, dedica boa parte do seu tempo arrecadando os lacres e, sozinho já conseguiu mais de 260 garrafas. Em 2017, esteve 
no galpão da reciclagem na Exposição Agropecuária que acontece em Londrina, e retirou lacres de mais de 7.000 latas.
Empresas:
Várias empresas da cidade juntaram-se a Unimed Londrina na arrecadação dos lacres. O empresário Ricardo Matsumoto da rede 
Rede de Óticas Matsumoto que conta com 11 lojas em Londrina e Cambé estabeleceu todas as lojas como ponto de coleta e fez 
uma gincana entre seus colaboradores e de forma saudável arrecadou várias garrafas.
Eventos:
Em todos os eventos da cooperativa, foi divulgada a campanha por meio de totem especifico com foco na divulgação e estimulo a 
campanha, em especial na Expo Japão 2016 foi realizado a divulgação e a coleta pelo segundo ano consecutivo, neste tradicional 
evento da colônia japonesa em Londrina e o principal resultado foi a sensibilização de aproximadamente 2000 pessoas que 
contribuíram depositando os seus lacres e se conscientizaram da importância da ação.

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

02/01/2013
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P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

Está em andamento, e é realizado anualmente de Janeiro a agosto.

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

R$ 4.800,62

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 11.500

Remuneradas 4

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

Pessoas 16236

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 82 Cadeiras de Rodas

Resultado 2 29 Instituições Beneficiadas

Resultado 3 11.499 garrafas pet de 2 litros cheias de lacres de
alumínio

Resultado 4 7.360 quilos de alumínio vendidos para reciclagem
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