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A proposta se traduz pela implementação na 
Agência de um o comitê de Responsabilidade 
Social e também de processos, capacitações e 
ações em sua cadeia produtiva para tornar a em-
presa, seus colaboradores e seus parceiros mais 
conscientes sobre a sua influência no mundo. 

O comitê tem envolvido os seus stakeholders 
e realizado ações voltadas: à sustentabilida-
de (revisão e inclusão de processos, cargos; 
parcerias com empresas de resíduos e coo-
perativas; acompanhamento de indicadores e 
divulgação de resultados); às ações sociais (na 
comunidade e entidades); à comunicação social 
(interna e externa); ao apadrinhamento de enti-
dades (destinação de verbas arrecadadas para 
incentivo de entidades) e à criação de progra-
mas (meio ambiente, clientes, colaboradores). 

AGÊNCIA EUPHORIA
EUPHORIA DO BEM



O projeto tem o intuito de promover a respon-
sabilidade social e a sustentabilidade, motivar 
e sensibilizar os colaboradores, alunos, comu-
nidade e órgãos públicos sobre esses temas  
enquanto fenômenos sociais. Ele possui dois 
ramos de atuação que embasam suas práti-
cas: a Ecologia e a Responsabilidade Social. 
Acontece em três etapas durante o ano e tem 
como finalidade formar cidadãos, tanto profis-
sional quanto socialmente. Esse propósito está 
presente na missão do Centro como escola, 
inspirando o aluno a se tornar responsável por 
suas atitudes, ciente de seus direitos e deveres 
e atuante na sociedade de modo significativo.

CEBRAC – CENTRO BRSILEIROS 
DE CURSOS
ECO CEBRAC



Todo o ano o CEBRAC realiza a FEIRA NA-
CIONAL DO EMPREENDEDORISMO, que é um 
evento com o objetivo de aprimoramento dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, com 
foco na promoção e disseminação de ideias de 
negócios relacionados ao empreendedorismo e 
à sustentabilidade. Durante as aulas e oficinas 
empreendedoras, os alunos são convidados a 
gerir empresas fictícias, estruturadas de for-
ma a contemplar temas como responsabilidade 
social, sustentabilidade e uso de tecnologias. 
Assim, o aluno adquire conhecimento e agre-
ga profissionalismo em sua carreira. A Feira é 
um verdadeiro trabalho em equipe, que a cada 
ano nos surpreende mais com os resultados 
alcançados. 

CEBRAC – CENTRO BRSILEIROS 
DE CURSOS
FNE – FEIRA NACIONAL DE EMPREENDEDORISMO CEBRAC



O escritório é signatário do Pacto Global e do 
He for She. Desde 2016, desenvolve ações 
para diminuir sua pegada ecológica, entre elas: 
geração de energia a partir de placas fotovol-
taicas, separação do lixo, cisterna, revitaliza-
ção da área verde, compostagem de resíduo 
orgânico, ar condicionado e lâmpadas de bai-
xo consumo, redução do consumo de plásti-
co, além da promoção de eventos sobre temas 
como economia circular, ecoeficiência energé-
tica, due diligence ambiental, cidades susten-
táveis, logística reversa, licenciamento, passivo 
e responsabilidade ambiental, Código Florestal. 

Os principais resultados alcançados são: di-
minuição do consumo de energia elétrica, de 
plásticos, de água e de geração de resíduos 
sólidos; parcerias institucionais; ampliação na 
divulgação de práticas sustentáveis. 

DE PAOLA & PANASOLO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS) NA ADVOCACIA

DE PAOLA & PANASOLO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS



Desde 2015 a empresa realiza anualmente a 
Campanha dos Agasalhos e a cada ano temas 
diferentes engajam ainda mais a participação 
dos colaboradores. Além dos temas como Copa 
e Game Of Thrones as campanhas também 
carregam um pouco de gamification (espécie de 
jogo), o que aumenta ainda mais a competição 
de quem “ajuda mais” na ação. Em 2018 a 
“Copa dos Agasalhos” contou com o desenvol-
vimento de um aplicativo para facilitar a conta-
gem dos pontos de cada equipe. 

Os colaboradores da empresa foram divididos 
aleatoriamente em grandes times que estariam 
na Copa, cada peça possuía uma pontuação e 
o objetivo nunca deixou de ser ajudar a quem 
precisa. Foram arrecadadas mais de 4000 do-
ações e destinadas em diferentes locais da ci-
dade de Maringá-PR.

DB1
CAMPANHA DO AGASALHO



É um projeto de incentivo à leitura e cidada-
nia, criado em 1999, que beneficia professo-
res e estudantes de escolas públicas do ensino 
fundamental e médio e do Sesi, do Paraná, 
por meio da mídia jornal e da educomunicação. 
Ano passado, tornou-se digital e ganhou um 
novo desafio: acompanhar as tendências edu-
cacionais e contribuir com a criação da cultu-
ra do uso das tecnologias digitais nas escolas. 

Quase 2 mil professores participam em 2017, 
impactando cerca de 70 mil alunos em 96 mu-
nicípios do Estado. Trabalhando com a leitura e 
informação, os estudantes passam a ter melhor 
visão do mundo e melhor compreensão daquilo 
que leem. Isso facilita com que se sintam inse-
ridos na sociedade, com capacidade de exercer 
sua cidadania e de expressar o que pensam. 

GAZETA DO POVO e IGRPCOM
LeP – LER E PENSAR

GAZETA DO POVO e IGRPCOM



O projeto vem sendo mantido pelo hospital des-
de 2011. É um serviço com atendimento gratui-
to voltado à promoção do aleitamento materno 
que também incentiva a doação por lactantes 
que têm leite excedente. Assim, o leite doado é 
cuidadosamente selecionado para então passar 
por um rigoroso processo de pasteurização e 
distribuição.

 Posteriormente é destinado a pacientes que 
em sua maioria são bebês prematuros ainda 
impossibilitados de serem amamentados pela 
própria mãe e que precisam muito desse rico 
alimento. Nos últimos quatro anos, o trabalho 
foi avaliado de acordo com as exigências da 
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e 
conquistou um grande reconhecimento, o cer-
tificado em Padrão Ouro no Programa Ibero-
-americano de BLH.

HNSG -HOSPITAL DA 
PROVIDÊNCIA MATERNO INFANTIL
BANCO DE LEITE HUMANO



O objetivo do Plano de Controle Ambiental 
(PCA) é orientar, controlar, monitorar, fazer o 
gerenciamento dos resíduos gerados pela em-
presa. O seu compromisso é realizar o manejo 
adequado dos resíduos, fazer a coleta seletiva, 
o automonitoramento de forma a preservar o 
meio ambiente, os recursos naturais e a saúde 
pública de acordo com as normas ambientais. 

O intuito é diminuir a Pegada Ambiental da em-
presa sobre os corpos hídricos subterrâneos e 
superficiais, os aterros sanitários e aterros sa-
nitários controlados/especiais aos quais des-
tina seus resíduos classificados/segregados, 
aumentando assim sua vida útil para toda a 
sociedade. Os resultados tem sido satisfatórios, 
com a redução considerável do consumo de 
água e com a destinação correta de 100% dos 
resíduos de classe I e II na empresa. 

EXPRESSO PRINCESA 
DOS CAMPOS S/A
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL



É um projeto que coloca a força da televisão a 
serviço da educação. Numa parceria com Se-
cretarias de Educação e Instituições de Ensi-
no Superior, tem como público professores e 
alunos do 1º ao 5º ano de escolas municipais 
das cidades participantes. Anualmente é defini-
do um tema e a RPC produz reportagens que 
levam alunos, professores e familiares a refletir 
sobre ele, contribuindo assim para o desenvol-
vimento do protagonismo e cidadania.

 Professores recebem apoio para extrair ao má-
ximo o potencial pedagógico da TV e participam 
com os alunos de um concurso cultural. Em 
2017 o projeto teve mais de 4 mil inscritos e 
de 35 mil trabalhos produzidos. Os professores 
relatam mudanças significativas no comporta-
mento dos alunos, que passam a ter um olhar 
mais crítico e a atuar como protagonistas. 

RPC E INSTITUTO GRPCOM 
TELEVISANDO



O projeto Futuro Integral na Escola promove 
a complementação curricular em parceria com 
entidades educacionais e com as Secretarias 
Estadual e Municipal de Educação. Objetiva 
oferecer atividades de Letramento, Raciocínio 
Lógico e Arte-Educação, promovendo educa-
ção em tempo integral, socialização, desen-
volvimento de novas habilidades e estimular o 
protagonismo do educando.

 Já o programa Sala de Apoio à Aprendizagem, 
em parceria com a Secretaria de Estado da 
Educação, destina-se aos alunos com dificul-
dades de aprendizagem dos 6os e 7os anos 
das escolas estaduais. Ambos os programas 
realizam eventos especiais, como o Dia/Se-
mana da Matemática e o Sarau Literário. Em 
2017, foram atendidos 8.410 alunos, em 428 
turmas. No ano de 2018, foram atendidos em 
torno de 9.670 alunos, em 550 turmas. 

SESC - SERVIÇO SOCIAL 
DO COMÉRCIO
FUTURO INTEGRAL NA ESCOLA 
E SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM



O Programa é um banco de alimentos, cujo ob-
jetivo é contribuir para a promoção da cidadania 
e a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. Trata-se 
de um Programa de Segurança Alimentar e Nu-
tricional de distribuição de alimentos excedentes 
ou fora dos padrões de comercialização, mas 
que ainda estão bons para o consumo. 

Tem como parceiros supermercados, panifica-
doras, distribuidoras, indústrias de alimentos e, 
conjuntamente, recebe alimentos provenientes 
do Programa de Aquisição de Alimentos para 
prontamente realizar a distribuição. O Mesa 
Brasil ainda desenvolve ações educativas nas 
áreas de nutrição e serviço social com o ob-
jetivo de promover a alimentação adequada, a 
reeducação alimentar e fortalecer as instituições 
cadastradas. 

SESC CASCAVEL
PROGRAMA MESA BRASIL



O Curso tem como propósito capacitar pesso-
as por meio de orientações práticas e técnicas 
para auxiliar idosos ou doentes acamados. E 
ainda, preparar profissionais para compreen-
derem o processo de envelhecimento huma-
no. Com o tema Cuidados essenciais à saúde 
do idoso, os conteúdos abordados no curso 
são: Aspectos psicológicos do idoso; Nutrição e 
Dietética na Terceira Idade; Saúde e segurança 
no envelhecer e Atividade física para idosos. 

Com esse curso a cooperativa já formou cerca 
de 150 pessoas.  Foram 5 turmas, com 72 
horas de aula cada turma. A satisfação com o 
curso foi de 99%. Assim, a Unimed Cascavel 
fortalece seu compromisso com a comunidade 
em que está inserida, resgatando e empode-
rando as pessoas por meio do acesso à for-
mação e a maiores oportunidades no mercado 
de trabalho. 

UNIMED CASCAVEL
CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES DE IDOSOS



Visa promover sensibilização ambiental junto 
aos públicos e neutralizar emissões de CO2 
gerados pela cooperativa. Possui duas frentes: 
doação de mudas de árvores frutíferas aos pais 
de bebês clientes e o plantio de outras mudas, 
com base em inventário elaborado por ferra-
menta da Unimed Brasil que calcula a emis-
são de dióxido de carbono gerado e informa 
a quantidade a ser plantada para neutralizar a 
emissão. 

O projeto tem parceria com a Clínica de Va-
cinação da cooperativa, Universidade Estadu-
al de Londrina, Instituto Ambiental do Paraná, 
Ecovilas do Lago e Ong Mae. Como resultado, 
já foram plantadas 9535 árvores em locais de 
preservação ambiental de Londrina, e entre-
gues 16.380 árvores. Premiado por duas vezes, 
comemora dez anos de sua criação atingindo 
10 mil árvores plantadas.

UNIMED LONDRINA
BOSQUE DA VIDA 



Promove saúde bucal para crianças da rede 
municipal de ensino na área de abrangência 
da Unimed Londrina. Divide-se em três mó-
dulos. No primeiro, dentistas voluntários falam 
a respeito da importância da Saúde Bucal e 
realizam uma avaliação em cada criança que 
recebe um kit de higiene bucal composto por 
escova, creme e fio dental, nécessaire e folhe-
to com orientações.  

Na sequencia, são realizados dois encontros 
com as crianças para reforçar a importância 
diária dos cuidados bucais. Tem parceria da 
Unimed Odonto, Dental Clean e Colgate. Conta 
ainda com o apoio institucional da Secretaria 
Municipal de Educação, que indica a escola e 
abre espaço no calendário escolar para a re-
alização do projeto.  Já atendeu mais de 700 
crianças e em 2018 atenderá uma escola rural 
da cidade de Londrina.

UNIMED LONDRINA
SAÚDE BUCAL
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