


Somos um operador logístico e nossa experiência profissional nos estimulou a 

criar um conceito de participação voluntária para fazer o bem, simplesmente 

isso, sem alarde, apenas fazer o BEM.

Assim nasceu a ideia de uma ação interna que motivasse a equipe a escolher as 

entidades / pessoas  para receberem nossas ações e cuja participação da 

empresa fosse proporcional ao engajamento da Equipe.

Simples e Natural.



Transportar esperança e alegria 
como parte da nossa logística

Base para ações ELEMAR

A tradução disso é o 
Projeto Tudo Azul



Projeto Tudo Azul

Nossa Crença:

“Pequenas ações fazem uma grande diferença, 
muitas pequenas ações transformam uma 
realidade”



1-Espalhar a semente da conscientização para uma sociedade 

mais justa.

2-Diminuição da desigualdade social.

3-Assistência a reabilitação para portadores de necessidades 

especiais.

4-Um mundo mais limpo.

Projeto Tudo Azul
Missão



A Comissão do Projeto Tudo Azul, através de uma votação, define o 
perfil de quem e como receberá nossas ações positivas

Definido o perfil de Instituição (Asilo, Orfanato, Clínica de

dependente químico) escolhemos o nome da Instituição a ser 
ajudada, através de sugestões de nossos colaboradores

Nomeia-se um representante do Projeto para coordenar as ações

Projeto Tudo Azul 
Como funciona



- Doações em R$ espontâneas da Equipe

- Brindes recebidos pela Elemar vão para o Projeto
- Eventos : Caminhadas, Almoços temáticos, Leilões
- Aluguel de espaços (estacionamento)
- Recepção e venda de recicláveis (plásticos, papelão, metais, 
eletroeletrônico)
- Serviços voluntários

Projeto Tudo Azul
Arrecadação de Fundos



Caminhada Azul Almoço temático

Bazar

Eventos Azuis



 Campanha Gibi no farol

 Campanha do leite

 Campanha do agasalho

 Rifas

 Bingos

 Campanha sacola de Natal

 Bazares

Campanhas Azuis





A LEITURA ABRE CAMINHOS, EXERCITA A IMAGINAÇÃO E NOS FAZ SONHAR.

PENSANDO NISSO, A EQUIPE TUDO AZUL ELEMAR SONHOU A CAMPANHA

GIBI NO FAROL.

É SIMPLES, É PRÁTICO, É HUMANO E PRINCIPALMENTE, MUITO LEGAL !!!

DOAMOS UMA SACOLA RECICLÁVEL E DENTRO DELA ALGUNS GIBIS QUE PODERÃO
CRIAR SONHOS E IMAGINAÇÃO EM MUITAS CRIANÇAS CARENTES PELAS ESQUINAS
E FARÓIS DA NOSSA CIDADE.

A INSTRUÇÃO é PARA QUE OS GIBIS SEJAM DISTRIBUIDOS COM UM SORRISO E
UMA FRASE DE ESPERANÇA PARA A MENINADA, ESTIMULANDO-AS AO
APRENDIZADO.

QUANTO A SACOLA, SUGERIMOS MANTENHA-LA NO CARRO E, NÃO SE ESQUEÇA DE
PASSAR NA BANCA DE JORNAL PARA COMPRAR NOVOS GIBIS.

DEIXAMOS ASSIM A CAMPANHA “GIBI NO FAROL” INCORPORADO NO DIA A DIA!

CAMPANHA GIBI NO FAROL



Desigualdade Social, nossa gota d´agua para diminuir

Desafio humanitário que nos leva a refletir sobre 

as diferenças entre os cidadãos e as condições em 

que muitos vivem sem recursos básicos de higiene, 

alimentação, segurança e educação, mas 

principalmente sem sonhos.

Eventos Azuis

www.cacafome.com.br www.msf.org.br



Visita ao Asilo – Vivência FelizDoação a Oficina dos Sonhos

Eventos Azuis

Facebook: Casa de Apoio Vivência Feliz



Família Azul
Nosso Amigo Pedro

Com 1 aninho de vida foi 
diagnosticado Paralisia 

Cerebral.
Nossa Contribuição: Auxílio 

com tratamentos: Equoterapia
e Hidroterapia.

E o sorrisão dele não tem 
preço

Auxilio alimentação 
para família de 

6 crianças órfãs de 
Pai e Mãe.

Auxílio em tratamentos 
de saúde, viagens, 

deslocamentos, treino de 
basquete, informática
para jovem, vitima de 
violência que o deixou 

paralítico.



Um mundo mais Limpo
Utilização de recursos

Arquivo Digital  Um dos problemas do cotidiano nas empresas 
sempre foi circular documentos entre Equipe e Clientes, impressos 
em papel.

A Elemar, desde 2008, implementou o Arquivo Digital, como ações 
de boas práticas, reduzindo o consumo de papel, energia elétrica, 
toners
Primeiro através de CDs

Atualmente nossos arquivos são em nuvem e compartilhados com 
nossos clientes da forma que desejarem.



Reciclagem

Reciclagem de lixo  A Elemar tem ativa a ação de 

reciclagem de materiais como  prática de respeito ao 
meio ambiente.

Temos postos de coleta de material eletroeletrônicos e 
recicláveis e convênios com empresas que vivem da 
compra destas sucatas e os recursos são direcionados 
para o Projeto Tudo Azul



Mensalmente apresentamos:

- Balanço financeiro do arrecadado e doado 

- Balanço Humano das pequenas transformações

Prestação de Contas

Com Campanha 1+1=3

Todo valor arrecadado com bazares, 
rifas e bingos, recebe da empresa 
duas vezes mais ou seja, a cada 

R$ 1,00 arrecadado, são 
contabilizados R$ 3,00! Para o 

Projeto Tudo Azul



O Projeto Tudo Azul e seus sócios 
acreditam ainda...

Só existem dois dias no ano que nada 

pode ser feito. Um se chama ontem e o 
outro se chama amanhã, portanto hoje é 
o dia certo para amar, acreditar, fazer e 

principalmente viver. 

“Dalai Lama”


