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Marbor recebe pilhas e baterias da
comunidade e leva para ecopontos
>> Sustentabilidade. Colaboradores e pessoas de fora podem depositar os materiais na sede
da empresa, que os encaminha para o destino ambientalmente correto
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O Grupo Marbor criou há
dois anos uma campanha interna de descarte correto de
pilhas, baterias, celulares usados e outros materiais que não
devem ser jogados em lixo co-

mum. A ideia inicial era ampliar a consciência ambiental
dos colaboradores, mas a companhia percebeu que a própria
comunidade não tinha um lugar
de fácil acesso para onde levar
esses itens. A sede do grupo,
em Mogi das Cruzes (SP), acabou se tornando um ponto de
coleta tanto para funcionários
quanto para pessoas comuns da
cidade.
A campanha ganhou nome,
Caixa de Coleta Consciente Marbor, e uma identidade
visual própria, impressa nos
recipientes que recebem o material, que depois é levado pe-

los profissionais da empresa
aos ecopontos da Prefeitura de
Mogi.
“A Caixa de Coleta Consciente é um dos projetos que
temos na área de sustentabilidade. Também fazemos e estimulamos a reciclagem interna,
que gera uma renda que é doada a instituições de caridade,
e realizamos campanhas internas de conscientização sobre
economia de água e de energia
elétrica e outros hábitos importantes para a preservação do
meio ambiente”, afirma Tatiana Borenstein, diretora-administrativa do Grupo Marbor.

“Além disso, no Hotel Marbor,
temos um poço artesiano, de
onde vem a água que usamos
em todo o setor operacional”,
completa.
A Caixa de Coleta Consciente do Grupo Marbor fica
na Rua Professor Flaviano de
Melo, 313, Centro de Mogi.
Também é possível depositar
o material no Hotel Marbor,
na Rua Juvenal Granado Nale,
35, Vila Helio. E não é preciso
ser hóspede para usar a Caixa
de Coleta. Mais informações
podem ser obtidas no site grupomarbor.com.br ou pelo telefone (11) 4727-5777.

Danos ao meio ambiente
Pilhas, baterias e similares
contêm metais pesados e, se
descartados em lixo comum,
contaminam o solo e o lençol
freático. O material contém
substâncias como mercúrio,
chumbo, cobre, zinco, cádmio,
manganês, níquel e lítio, que
podem prejudicar a agricultura
e comprometer a qualidade da
água.
No Brasil, o lançamento de
pilhas e baterias a céu aberto,
seja qual for o tipo de área, é
proibido por lei. Quem descumprir essa determinação pode ser
multado.

Homenagem à Ibolyca Margarida Malics Tavares
Deus é tão sábio e misericordioso que criou o tempo, que serve
para amenizar e diminuir a dor da

ausência daqueles que vão ao seu
encontro. Mas Ibolyca Margarida
Malics Tavares nunca será esque-

Comemorando aniversário com os filhos e netos

Festejando seu aniversário de 91 anos

cida, estará sempre no coração e
na memória de seus familiares e
amigos. Por ter sido uma pessoa

tão amada, deixa muita saudade.
A família de Margarida agradece o Hospital e Maternidade

São Lucas, seus enfermeiros,
médicos – em especial o Dr. Fabrício Bergamin – e o Samu.

Natal de 2014

Osmar Paulino com sua tia querida Margarida, no casamento de
Alex e Elisângela

Ibolyca Margarida Malics
Tavares

