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“ Projeto Papa Pilhas”. 

Outro golaço de placa da Unimed Marquês de Valença 

 
A Unimed Marquês de Valença, apesar de ser uma das menores Unimed’s, voltada para o conceito de 

responsabilidade sócio-ambiental, desenvolve vários projetos, que, em seu conjunto, certamente representa uma 

grande parcela de apoio a todo o Sistema Unimed dentro dos objetivos deste em participar intensa e ativamente 

do desenvolvimento sócio-ambiental de nosso país.  

Dentre os quais podemos citar: 

 

1 – Projeto Reflorestamento de uma área de mata atlântica que pertence à União (1º Esquadrão de Cavalaria 

Leve - Esquadrão Tenente Amaro), onde foram plantadas mais de 20 (vinte) mil mudas da mata nativa, 

protegendo uma nascente e restabelecendo o seu fluxo. 

 

2 – Projeto Reflorestamento de várias áreas no município de Rio das Flores, em parceria com o poder 

público local. 

 

3 – Projeto de Coleta e Reciclagem de Lixo, em nossas unidades, em que separamos papéis, papelões e 

plásticos, destinando os mesmos para empresas que fazem seu beneficiamento. Este projeto é potencializado por 

um outro projeto em que, já atualmente, podemos dizer que 100% do papel utilizado por nossa cooperativa 

serem reciclados, fomentando, assim, a reciclagem. 

 

4 – Projeto Ambiental Mirante da Torre , este promoveu a instalação de latões lixeira, para que o lixo 

produzido pelos visitantes possa ser devidamente estocado e recolhido semanalmente pela própria Unimed, e 

reflorestamento, por funcionários e diretores que fazem caminhadas no local, das áreas degradadas por 

incêndios.   

 

5 – Compromisso de Apoio à Cultura, através da Camerata Rio-florense entidade filantrópica e em parceria 

com o poder público local que proporciona várias atividades como: 

Escola de Música, Aulas de Canto Orfeônico, Organização da Banda de Tambores e Fanfarra, Aulas de Violão 

Popular para jovens e adultos carentes do município de Rio das Flores. 

 

6 - Ampliando nossos sonhos sociais, abraçamos mais recentemente a causa do “Projeto Papa Pilhas” em 

parceria com o Banco Real, disponibilizando postos de coletas na recepção de nossa sede, na recepção de nosso 

hospital, em nosso posto de atendimento em Miguel Pereira e na agência do Banco Real em Valença.  
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Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica (ABINEE) avalia que o mercado brasileiro consome 1,2 

bilhões de unidades de pilhas por ano (baterias de celulares, de filmadoras, 

pilhas em geral), que depois de usadas não podem ser colocadas no lixo 

comum, nem servir de brinquedo para as crianças. Apenas 1% é processada 

e tem um destino ambiental correto. 

 

A maioria possui em sua composição metais pesados, tais como: Níquel 

(Ni), Cádmio (Ca), Lítio (Li), e Mercúrio (Hg), que são perigosos para a 

saúde humana e, em contato com a natureza, contaminam o ‘meio 

ambiente. 

 

Essa campanha “Papa Pilhas”, tem por objetivo orientar o consumidor de 

que, ao comprar uma bateria nova, coloque a usada nos recipientes de 

coleta, para serem transportadas para uma empresa recicladora, dando destino final de forma a obter sais e 

óxidos metálicos que são utilizados na indústria de refratários, vidros, tintas, cerâmicas e químicas em geral ao 

invés de, como na maioria dos locais, terminarem em um “lixão” e poluir não só o solo, mas também, e 

principalmente, o lençol freático contaminando todo o eco-sistema. 

 

 

 

“Visão sem ação não passa de um sonho. 

Ação sem visão é só um passatempo.  

Visão com ação pode mudar o mundo.” 

(Joel Arthur Backer) 


