
Campanha Eu Ajudo na Lata

A  proposta  da  campanha  é  arrecadar  lacres  de  latas  de  alumínio,  onde  o  valor
adquirido com a sua venda é revertido em cadeiras de rodas ou outro tipo de item que
proporcione maior acessibilidade às pessoas com deficiência.

Desenvolvida pela Unimed do Brasil, juntamente com as Unimeds do Sistema, a 
campanha visa promover a integração entre os colaboradores, cooperados, 
comunidade e o fortalecimento de relacionamento com fornecedores e clientes, por 
meio de um ato de solidariedade. 

A Unimed Marquês de Valença em reconhecimento que, uma pequena ação pode 
proporcionar grande benefício a quem necessita, iniciou sua campanha em 2015 tendo
como pontos de arrecadação Sede Administrativa em Valença, Rotary Club, APAE e 
Posto de Atendimento em Miguel Pereira, com distribuição e manutenção de banners e
pets de coleta para a divulgação.

Em abril de 2016, nosso diretor administrativo, Dr. Carlos Castilhos, realizou a 
primeira entrega de 01 cadeira de rodas para a APAE de nossa cidade.

 



Em 2017, nosso coordenador do posto de atendimento em Miguel Pereira, Dr. José
Antônio Rodrigues, realizou a entrega de 01 cadeira de rodas para a Instituição SASE –
Serviço de Assistência Social Evangélico. 

Já em 2018, foram entregues 02 cadeiras de rodas, uma em nossa cidade – Abrigo São
Vicente e a outra no Asilo São Vicente de Paula em Rio Preto – MG. 

   

   

                           Entrega da cadeira de rodas em 2016 e 2017. 

                                Entrega das cadeiras de rodas em 2018. 



Segue os endereços dos pontos de arrecadação dos lacres, sendo 03 em Valença e 01
em Miguel Pereira: 

Valença: Sede Administrativa - Av Nilo Peçanha, 428 Centro

               APAE - Rua Tanguara, 102 - Santa Cruz

               Rotary Club - Rua Dr Bernardo Viana, 38 Centro

Miguel  Pereira:  Posto de Atendimento Unimed -   Rua Machado Bitencourt,  nº  368
Centro.

Caso tenha interesse em ajudar-nos neste ato de solidariedade, pode nos procurar
para obtenção de rótulos a serem colocados nas garrafas pet para implantarmos mais
postos de coleta.

A Unimed Marquês de Valença conta com o engajamento de todos para conseguir
superar a arrecadação do ano passado e assim poder ajudar cada vez mais pessoas. 

Ajude  na  lata  você  também,  junte  a  sua  equipe  e  seus  amigos  e  vamos  fazer
acontecer esta ação conjunta! 

Para cuidar do planeta e ajudar quem precisa. Esse é o plano.


