Dia da Caridade
Funcionários do Grupo Marbor fazem
campanha para ajudar idosos
Com fotos dos moradores de um asilo mostrando os itens que eles
precisam, colaboradores mobilizaram a empresa para fazer a
arrecadação
Uma lousa, um celular e muita vontade de ajudar. Foi com essas
três coisas que colaboradores do Grupo Marbor iniciaram uma
campanha interna para ajudar idosos que vivem no Instituto Pró +
Vida São Sebastião, entidade sem fins lucrativos localizada em
Mogi das Cruzes.
Em homenagem ao Dia da Caridade, comemorado em 19 de julho,
os funcionários foram até o asilo e perguntaram a cada um dos
idosos o que eles estavam precisando. As peças citadas pelos
moradores foram escritas em uma lousa, segurada por eles para o
registro feito pela câmera do celular de uma das profissionais.
As fotos com os idosos segurando a lousa foram levadas para a
companhia e, claro, sensibilizaram a todos. “O mais comovente é
que todas as sugestões de presentes são coisas muito simples,
como cachecol, meias, blusa e outras peças, em sua maioria, de
inverno. Colocamos os nomes deles em um saquinho e os
colaboradores pegaram aleatoriamente”, explica Carolina Abib,
gestora de Recursos Humanos do Grupo Marbor.
Os presentes serão entregues na quarta-feira, dia 19, a 47 idosos
da entidade, que já foi beneficiada com outra campanha do Grupo
Marbor. “No ano passado, fizemos uma arrecadação de fraldas
geriátricas e conseguimos muitas unidades. Nosso público interno
está acostumado a participar de ações sociais e, felizmente, com
bastante engajamento. E isso gera benefícios não só para quem
recebe as doações, mas também para quem participa das
campanhas, porque fazer o bem promove a felicidade, aprimora a
empatia e fortalece muito o espírito de equipe, o que é ótimo
também para o nosso trabalho”.
Segundo Carolina, a ação envolveu desde os profissionais da área
operacional até os diretores e todos participaram de forma
voluntária. “Temos outros projetos sociais e ambientais dentro da

empresa com envolvimento espontâneo, o que garante empenho e
compromisso, além de ótimos resultados”.
Outras pessoas que queiram ajudar o Instituto Pró + Vida São
Sebastião podem entrar em contato diretamente com a entidade
pelo telefone (11) 4727-7917.

