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Jessica, Elaine e Dayse uniformizadas com as camisetas do projeto
Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), o Grupo Marbor e a
Alegratto, espaço de eventos do Hotel Marbor, criaram uma gincana de reciclagem
envolvendo todos os colaboradores. Nesta competição, iniciada na segunda-feira (6), os
funcionários foram divididos em quatro equipes. O objetivo: coletar o maior número
possível de material reciclável. Cada grupo, identificado por cor, terá um recipiente
personalizado dentro da empresa, onde poderá depositar seus resíduos diariamente.
Uma vez por semana, esse material será levado pela empresa a uma cooperativa para ser
vendido. O valor arrecadado será doado às crianças atendidas pela Associação São
Lourenço, uma instituição em Mogi das Cruzes (SP) que oferece moradia, cursos e
atividades recreativas a crianças carentes. Ganha a gincana a equipe que conseguir a
maior quantidade em dinheiro.
“Nós criamos um projeto batizado de ‘Geração’ – em alusão ao ato de gerar boas ações –
em 2014 para motivar nosso time a separar o lixo, tanto no trabalho quanto em casa, e
para conscientizá-los sobre a importância dessa contribuição com o meio ambiente. Deu
muito certo. A adesão foi grande, principalmente por causa da doação do dinheiro para
as crianças, e todos relataram mudanças em suas casas, entre os seus familiares e amigos,
que acabaram contagiados com a proposta. Isso nos fez pensar em uma competição, para
potencializar essa doação para as crianças e para envolver ainda mais os funcionários”,
conta Tatiana Borenstein, diretora-administrativa do Grupo Marbor.

Carro carregado com parte dos reciclaveis arrecadados no primeiro dia de gincana
A equipe vencedora ganha vários prêmios, como folga e almoço especial. “Todos os
profissionais da empresa estão participando do campeonato do Geração, inclusive os
diretores, que estarão divididos entre as equipes. Temos certeza de que será um sucesso”.
Pilhas e baterias
Além do projeto Geração, o Grupo Marbor tem a “Caixa de Coleta Consciente”, um
recipiente feito de papelão, personalizado com a identidade visual da ação, onde os
colaboradores e visitantes da empresa podem depositar pilhas, baterias e materiais
semelhantes para serem encaminhados ao destino correto. As caixas ficam na entrada de
todas as unidades do grupo.
Mais informações no site grupomarbor.com.br ou pelo telefone (11) 4727-5777.

