4

Institucional
Atuação sustentável

O Instituto Unimed-BH tem iniciativas em outras frentes, que se
complementam e são essenciais para o estímulo à vida mais
saudável. Confira:
Comunidade
Engloba projetos de lazer, cultura e
desenvolvimento profissional realizados nas
comunidades no entorno de unidades da
Unimed-BH.
As iniciativas contribuem para a melhoria
consciente e continuada da qualidade de
vida dessa população.
Beneficiários:
Diretos: 530 pessoas
Indiretos: mais de 8 mil pessoas

Adoção de Espaços Públicos
O Instituto Unimed-BH cuida de duas
importantes praças da cidade: a Floriano
Peixoto, no bairro Santa Efigênia, e a Praça da
Saúde (foto), no Grajaú. Os locais sediam as
atividades do Circuito Instituto Unimed-BH.
As adoções das praças são contrapartidas
para a Prefeitura de Belo Horizonte.
Atividades:
- Alongamento e Caminhada Orientada
- Tai chi chuan
- Rede de Amigos

Meio Ambiente
Responsável pela adoção de práticas
sustentáveis pela Unimed-BH e pela
conscientização do público de
relacionamento sobre a importância da
adoção dos 4Rs cotidianamente: reduzir,
reaproveitar, reeducar e reciclar. Além disso,
incentiva 11 cooperativas de recicladores, por
meio do Projeto Cooperativa Sustentável.
Destaque:
74 toneladas de resíduos destinados à
reciclagem em 2014. Renda para
trabalhadores da Associação dos Recicladores
de Belo Horizonte (Associrecicle).

Voluntariado
Incentiva e apoia o envolvimento dos
colaboradores e cooperados na doação de
tempo, trabalho e talento em iniciativas
voltadas para a promoção da saúde e da
qualidade de vida.
Desde 2006, o projeto Jovens Profissionais
Unimed-BH (foto) é direcionado a jovens
aprendizes que prestam serviço à
Cooperativa, com foco no estímulo do
empreendorismo.
Já o Uniclown forma voluntários “clowns”,
para participarem de atividades teatrais em
comunidades, praças, asilos, dentre outros
espaços, levando alegria, diversão e cultura
para pessoas de todas as idades. No ano
passado, cerca de 6 mil pessoas foram
impactadas pelas ações diversas. O grupo
reúne 49 clowns voluntários, entre eles 21
cooperados.
A Campanha Natal Solidário (foto), por sua
vez, envolve cooperados e colaboradores de
todas as unidades da Unimed-BH na
arrecadação de brinquedos para doação. Em
2014, o projeto foi ampliado e recebeu
doações de fornecedores da Cooperativa.
Mais de 860 crianças foram beneficiadas, de
nove instituições.

