
O QUE É O SUMICITY DO BEM?

O Projeto Sumicity do Bem surgiu em 2018 com o propósito de contribuir

para uma sociedade mais justa e inclusiva, mitigando os impactos sociais e

ambientais, conectando e cuidando das pessoas.

Alinhado às boas práticas com stakeholders, prezamos por ações que

respeitem os direitos humanos, protejam os recursos naturais e resultem em

melhorias de bem-estar social.

PILARES



SAIBA MAIS
Conectividade

Através da concessão gratuita dos nossos serviços, esperamos contribuir para
que órgãos públicos e instituições/ONGs possam oferecer um atendimento de
qualidade para as comunidades onde atuamos.

Quem ajudamos

Órgãos Públicos: prefeituras, Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros,
Procon, Órgãos de Saúde, Assistência Social.

Filantropia e Assistencialismo: asilos, ONGs, Escolas, Associação pró
criança, adolescentes e PCDs, Casas de Passagem.

No início de 2021, a Sumicity aceitou o convite de Tomas Fuchs e Raul
Fuchs (fundadores da Datora Telecom) para se incorporar ao projeto Escola
Conectada, cujo objetivo é conectar todas as escolas públicas do Brasil à internet
de alta velocidade até 2025. 

No total, a Sumicity provê gratuitamente Internet 100% Fibra Óptica e de alta
velocidade para cerca de 1500 estudantes da Escola Prudente de
Morais/Cataguases (MG) e das Escolas Municipais Profª Anna Mattos de Oliveira,
La Fayette Côrtes e Salles Marques, em Além Paraíba (MG). 

Com isso, contribuímos para o fortalecimento da educação pública e,
consequentemente, na geração de oportunidades e de um futuro melhor para
todos.



Comunidade

Doação de equipamentos de Informática/Móveis: doamos equipamentos
de informática e móveis a instituições sociais e escolas públicas para contribuir
com a transformação digital e a inclusão social.

Voluntariado Sumicity: realizamos diversas ações com a participação
voluntária dos nossos colaboradores em prol de instituições sem fins lucrativos.

Patrocínio Esportivo: patrocinamos o Campeonato Carioca 2020 e atuamos
como parceiros em escolinhas de futebol infantil para fomentar a prática de
atividades esportivas, tão importante para a saúde e qualidade de vida das
pessoas.



Sustentabilidade

Logística Reversa: aproximadamente 100 mil equipamentos recuperados e
recolocados para uso Comercial, evitando comprar novos equipamentos e,
consequentemente, reduzindo a produção de plástico.

Gestão de Resíduos: no Centro de Treinamento Sumicity, as lixeiras são
padronizadas com a indicação sobre a forma correta de descarte, essencial para
minimizar danos ao meio ambiente, como contaminação do solo e poluição dos
rios.

Papel Ecológico: no primeiro semestre de 2019, passamos a utilizar papel
com o selo FSC, produzido a partir de fontes responsáveis, com celulose oriunda
de florestas renováveis.

Boleto e Contracheque Online por e-mail: o envio dos documentos gera
economia de papéis - além de reduzir custos - e colabora com as ações de
preservação do meio ambiente. Para cada tonelada de papel economizada são
poupadas 32 árvores de pinus e três de eucalipto, e ainda economiza-se 100 mil
litros de água.

• Cabos de Fibra Óptica, carretéis e outros materiais provenientes de nossa
operação são recolhidos do Estoque Central pela empresa Pró Ambiental,
responsável pela coleta, tratamento e destinação consciente de resíduos.

• Constantes estudos nos laboratórios do Centro de Treinamento Sumicity apontam
os produtos que terão maior durabilidade, minimizando assim os impactos
ambientais.

• 117 TONELADAS de resíduos já foram enviados para descarte consciente.

Ao realizarmos todas essas ações, fortalecemos o compromisso do
Projeto Sumicity do Bem com o desenvolvimento sustentável.


