Curitiba, 17 de março de 2014.
O que mudou?
Em 2013 a CINQ Technologies aumentou em 100% a realização de suas ações de
responsabilidade social e ambiental com relação a 2012. As ações foram distribuídas
nos meses e ocorreram de forma contínua ao longo do ano. Algumas das ações
realizadas pela empresa em 2013 foram:
Campanha de arrecadação do leite para Associação de Proteção aos Idosos e
Crianças Ana Rosa.
Campanha de Reciclagem
Arrecadações de Pilhas e Baterias para destinação de lixo tóxico.
Dia Internacional da Mulher - envio de Informativo interno enfatizando a
importância do empoderamento da mulher no mundo corporativo.
Envio da COP (Comunicação de Progresso) à ONU
Hora do Planeta: ato simbólico no qual todos são convidados a mostrar sua
preocupação com o aquecimento global – envio de informativo em forma de
convite à participação coletiva a apagar suas luzes pelo período de uma
hora para mostrar seu apoio ao combate ao aquecimento global.
Participação das iniciativas promovidas pelo IPCC - Instituto Pró-Cidadania
Curitiba
o Campanha Doe Calor
o Campanha Páscoa Solidária
Arrecadações de Chocolates para a Páscoa das Crianças assistidas por AVA –
Associação dos Voluntários Amigos, IPCC (Campanha Páscoa Solidária) e API
Ana Rosa.
Arrecadação de presentes de Natal para crianças da API Ana Rosa.
Gincana Social, envolvimento de todos os colaboradores na destinação correta
do lixo eletrônico doméstico e da empresa; arrecadação de agasalhos para a
Campanha Doe Calor.
Outubro Rosa
- Palestra com as integrantes da Ong Amigas da Mama sobre prevenção do
Câncer de Mama
- Informativos internos de conscientização e prevenção da doença
- Entrega das fitas símbolo da campanha aos colaboradores
- Distribuição de folhetos sobre a doença aos colaboradores, uma fora de
estender a conscientização aos familiares de nosso colaboradores.
Arrecadações de Alimentos para TOCA DE ASSIS – Casa de acolhida que
presta atendimento a pessoas em situação de rua.
Com iniciativas de cunho social e ambiental, foram realizadas ações permanentes que
ocorreram em todos os meses do ano, como o projeto de ajuda a API Ana Rosa, e
projetos especiais, como a Gincana Social.
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A CINQ continua mantendo Comitê de Responsabilidade Social e Ambiental, formado
em 2012, composto por colaboradores da empresa para fortalecer os projetos em
andamento e dar início a novos projetos com mais estrutura e visando a aplicação dos
princípios do Pacto Global no dia-a-dia da empresa e tornar a prática dos mesmos, de
forma cada vez mais natural entre os colaboradores por meio da utilização dos
princípios para balizar os projetos deste Comitê.
Todas as ações já realizadas buscaram envolver o maior número de colaboradores
possível e conscientizá-los da importância de tais atitudes.
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