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PALAVRA
DO PRESIDENTE
O Sistema Fecomércio-RS
tem por missão assegurar às empresas
do setor terciário as melhores condições
para gerar resultados sustentáveis.
Essa missão está ancorada no princípio
da Sustentabilidade, o qual preconiza
que devemos atuar de forma sustentável,
contribuindo para a manutenção das
futuras gerações.
Neste sentido, nosso propósito consiste
em compartilhar histórias, experiências,
ideias e sonhos, fomentando e cocriando
um ambiente que estimule a formação
de soluções sustentáveis.

O Relatório de Sustentabilidade
do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
e Sindicatos apresenta ações realizadas
de forma sistêmica em prol
do desenvolvimento sustentável,
das organizações e da sociedade,
reforçando o princípio
de Responsabilidade pelo Todo, o qual
defende o espírito de responsabilidade
compartilhada, em que todos assumem
a resolução dos problemas, confirmando
que “juntos somos mais fortes”.
Boa leitura a todos!
Luiz Carlos Bohn,
Presidente do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac
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SISTEMA
FECOMÉRCIO-RS/
SESC/SENAC
A Federação do Comércio de Bens e de
Serviços do Estado do Rio Grande do Sul
(Fecomércio-RS) é uma entidade sindical
patronal de segundo grau que integra o
Sistema Confederativo de Representação
Sindical do Comércio (Sicomércio), a
que se refere o Artigo 8º, inciso IV da
Constituição Federal, sem fins lucrativos,
sediada em Porto Alegre.
A Fecomércio-RS atua no âmbito políticoinstitucional na geração de condições à
qualificação e ao desenvolvimento das
empresas do setor terciário gaúcho, com
o objetivo de defender um cenário que
possibilite o empreendedorismo e a
expansão das atividades econômicas. É
a representante legal, em nível estadual,
das empresas enquadradas nas categorias
estabelecidas pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), que são: Comércio
Atacadista, Comércio Varejista, Agentes
Autônomos do Comércio, Comércio
Armazenador e Turismo e Hospitalidade.
Essas categorias também são
representadas pelos sindicatos, que são

Entidades de primeiro grau, ou seja, que
atuam diretamente junto às empresas, em
seus municípios. Presente em todos os
pontos do Rio Grande do Sul, o Sistema
Fecomércio-RS utiliza sua força política
e institucional em prol da comunidade
gaúcha. Opera com representatividade na
defesa dos empresários do comércio de
bens, serviços e turismo, promovendo o
empreendedorismo e o desenvolvimento
de 557 mil estabelecimentos, responsáveis
por cerca de um milhão de empregos
formais no Estado. O Sistema FecomércioRS conta com 112 sindicatos empresariais
em sua base para subsidiar e intensificar
suas ações de atuação em defesa
das bandeiras e interesses de nossos
representados. Gerencia, ainda, o Serviço
Social do Comércio (Sesc/RS) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac-RS), com mais de uma centena
de Unidades Operacionais no Estado,
proporcionando ações na área de bemestar social e qualificação profissional a
milhares de gaúchos.
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AS EMPRESAS SÃO
REPRESENTADAS POR:
• Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC);
• Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do
Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS);
• 112 Sindicatos das Empresas do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo no Rio Grande do Sul;
• Administrações Nacionais Sesc e Senac;
• Administrações Regionais Sesc e Senac;
• 43 Unidades Operacionais Sesc;
• 40 Escolas de Educação Profissional Senac;
• 2 Faculdades Senac;
• 23 Unidades Sesc/Senac.
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PRINCÍPIOS:

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac prima por uma administração eficiente, ancorada
nos seguintes princípios:
1. BUSCA DE HARMONIA
Devemos contribuir para a perfeita harmonia na organização
e em todas as relações.

2. CONSCIÊNCIA EM AÇÃO
Façamos tudo com consciência, praticando empatia com todos
os que poderão ser afetados por nossa decisão.

3. TRANSPARÊNCIA
Devemos trazer à tona a verdade e prezar por ela.

4. RESPONSABILIDADE PELO TODO
O espírito é de responsabilidade compartilhada, em que todos assumem
a resolução dos problemas.

5. PRÓ-SOLUÇÕES
Devemos canalizar nossa energia para o construtivo, o preventivo
e o inovador.

6. EQUILÍBRIO DE INTERESSES
A estrutura de governança delega autoridade para que haja diálogo
e deliberações em todas as partes da organização.

7. RESPEITO À DIVERSIDADE
Todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade, dignidade
e imparcialidade.

8. SUSTENTABILIDADE
Devemos atuar de forma sustentável, contribuindo para a manutenção
das futuras gerações.
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ABRANGÊNCIA
ESTADUAL:
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SOBRE O
RELATÓRIO
Este relatório compila informações sobre
as atividades praticadas pelo Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac relacionadas à
gestão sustentável.
As atividades foram executadas pela
Fecomércio-RS, Administração Regional
de Sesc e Senac, Sindicatos Empresariais
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Rio Grande do Sul, assim como pelas
Unidades Operacionais de Sesc e Senac.
O documento está formatado
apresentando as ações voltadas para
a conscientização das pessoas, bem
como as atividades com o objetivo de
promover melhores condições para o
desenvolvimento empresarial e social.
As ações foram apresentadas em dois
formatos:
- Sistêmico: considerando a atuação do
Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac;
- Individual: sindicatos.
As práticas relatadas estão ancoradas
na missão, visão e princípios do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

1. SISTEMA
FECOMÉRCIORS/SESC/
SENAC
1.1 Comitê de Sustentabilidade:
o Comitê de Sustentabilidade foi
instituído com o objetivo de promover
ações voltadas para o desenvolvimento
sustentável, sendo composto por
colaboradores representantes das
áreas de Planejamento e Qualidade da
Fecomércio-RS, Sesc e Senac. Esse grupo
reúne-se mensalmente e suas principais
atribuições são: planejar e executar as
ações sistêmicas previstas no Calendário
Socioambiental e no Plano de Trabalho,
desenvolver programas específicos
para atuação das três casas, bem como
representar a Federação nos fóruns de
discussão e deliberações legais.
As ações do Comitê de Sustentabilidade
são divulgadas no início do ano, por
meio do Calendário Socioambiental/
Plano de Trabalho, onde estão
determinadas atividades importantes
para a disseminação e a conscientização
socioambiental no Sistema FecomércioRS/Sesc/Senac e Sindicatos.
1.2 Requisitos Legais:
- Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS):
em conformidade com a Política
Socioambiental, bem como
com a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que estabelece princípios,
objetivos, instrumentos e diretrizes para
a gestão e gerenciamento dos resíduos
sólidos, as responsabilidades
dos geradores, do poder público,
e dos consumidores, bem como os
instrumentos econômicos aplicáveis.
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Consagra-se um longo processo de
amadurecimento de conceitos: princípios
como o da prevenção e precaução, do
poluidor-pagador, da ecoeficiência, da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida do produto, do reconhecimento
do resíduo como bem econômico e de
valor social, do direito à informação e
ao controle social, entre outros. Diante
disso, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/
Senac elaborou o Plano de Gestão dos
Resíduos Sólidos das suas estruturas,
e disponibilizou em seu site a Cartilha
PGRS para esclarecimentos de dúvidas
e uma planilha-modelo para download
às empresas que tiverem interesse em
elaborar o seu próprio PGRS.
Confira a Cartilha no site: http://
fecomercio-rs.org.br/wp-content/
uploads/2017/03/CARTILHA-PGRS.pdf

Também no site da FecomércioRS, na aba “Publicações”, pode ser
conferido material sobre a Política
Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS): http://fecomercio-rs.org.
br/wp-content/uploads/2017/03/
Cartilha-Pol%C3%ADtica-Nacional-deRes%C3%ADduos-S%C3%B3lidos.pdf

Figura: Cartilha PGRS.

Figura: planilha para preenchimento do PGRS.
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Figura: Cartilha PNRS.

1.3 Logística Reversa de Lâmpadas:
a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei nº 12.305/2010) estimulou o poder
público e empresários de diversos setores,
entre eles o comércio, a debaterem como
dar a destinação correta a itens que,
após o seu uso, podem vir a causar danos
ao meio ambiente, como as lâmpadas
ﬂuorescentes.
Com a finalidade de realizar a coleta, o
transporte, a destinação ambientalmente
correta e a descontaminação desses
resíduos, os principais produtores e
importadores de lâmpadas do país
criaram a Reciclus (Associação Brasileira
para a Gestão da Logística Reversa), uma
organização sem fins lucrativos que atua
como Entidade Gestora do processo de
logística reversa de lâmpadas.

empresários e demais membros da
sociedade, disponibilizando materiais
informativos sobre a Logística Reversa
de Lâmpadas, e buscando, em parceria
com a Reciclus, empresários que desejam
tornar o seu comércio um ponto de
entrega de lâmpadas inservíveis.
Foi desenvolvida e divulgada para todo
o Estado, pelo Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac, uma cartilha informativa
sobre a Logística Reversa de Lâmpadas,
esclarecendo aos empresários como deve
ser implantada no Rio Grande do Sul
a coleta das lâmpadas inservíveis.
O material pode ser conferido no site:
http://fecomercio-rs.org.br/wp-content/
uploads/2017/03/Logistica-Reversa2804.
pdf

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
vem atuando na conscientização dos
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Figura: Cartilha Logística Reversa de Lâmpadas.

Em 2017, foram implantados, em Porto Alegre,
10 pontos de entrega de lâmpadas de uso
doméstico dos seguintes tipos: ﬂuorescentes
compactas e tubulares; de vapor de mercúrio,
sódio ou metálico; e luz mista.
Os pontos podem ser conferidos pelo site: http://
links.fecomercio-rs.org.br/ascom/pontos.jpg
A implantação dos pontos de entrega segue os
critérios técnicos indicados no Acordo Setorial,
como número de habitantes, área urbana,
densidade populacional, domicílios com energia
elétrica, poder aquisitivo, infraestrutura viária e
acessibilidade.

Figura: relação de pontos de entrega em Porto Alegre.

Para participar do programa e receber as
lâmpadas, os estabelecimentos comerciais devem
aderir ao sistema por meio de um Termo de
Parceria com a Reciclus. Não há nenhum custo
para o lojista, pois a própria entidade gestora
fornece o coletor e as despesas relativas à
coleta, transporte, equipamentos e destinação
final são de responsabilidade da Reciclus. Mais
informações podem ser encontradas no site da
Reciclus: https://www.reciclus.org.br
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1.4 Programa 4Rs:
o Programa de Conscientização
Ambiental 4Rs (Reeducar, Reduzir,
Reutilizar e Reciclar) incentiva uma
postura proativa em busca pela
sustentabilidade.
As identificações são fundamentais
para esclarecer e informar aos
colaboradores sobre a importância
deste Programa. Por isso, são
disponibilizados adesivos com o
objetivo de conscientizar as pessoas
para o uso correto dos recursos
naturais.
Os Kits Sustentáveis (caneca e copo),
são entregues aos colaboradores
do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac
de todo o estado, viabilizando
a eliminação dos copos plásticos
em todos os setores administrativos.

Figura: kit copo e caneca 4Rs.

Figuras: adesivos educativos 4Rs.
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1.5 Comunicação Socioambiental:
com o intuito de disseminar informações
e potencializar as atividades
socioambientais realizadas pelo Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac, além do
próprio Relatório de Sustentabilidade, são
utilizados diversos meios de comunicação:
Por Dentro, News Sistema Fecomércio-RS
(Fecomércio-RS), dentre outros citados
no item “Conteúdo e Informações” do
Sistema Fecomércio-RS; Conexão e
Book da Gestão Sustentável (Sesc); Olhar
Sustentável (Senac); além de informações
enviadas por e-mail, redes sociais e sites.

Figura: informativo interno “Por Dentro Fecomércio-RS”.

Figura: book da Gestão Sustentável Sesc.

Figura: news Sistema Fecomércio-RS.

Figura: informativo interno “Conexão Sesc”.

Figura: informativo “Olhar Sustentável Senac”.
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1.6 Dia da Água:
o Dia Mundial da Água, 22 de março, foi
comemorado no Sistema FecomércioRS/Sesc/Senac e sindicatos com várias
atividades visando despertar nas pessoas
a consciência para a preservação desse

bem tão fundamental para a existência
humana. Entre as ações realizadas,
tivemos: palestras, oficinas, divulgação
nas redes sociais, papel de parede nos
computadores e decoração temática.

Figuras: material de divulgação do Dia da Água.
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1.7 Campanha do Agasalho:
a Campanha do Agasalho é realizada
anualmente e conta com a participação
de colaboradores, clientes, sociedade,
sindicatos e empresários. Nos anos de
2016 e 2017, arrecadamos mais de 160 mil
peças de agasalhos, beneficiando mais de
30 instituições.

Figura: material de divulgação campanha 2017.

Figura: material de divulgação campanha 2016.

Figura: arrecadações Sindilojas Noroeste em parceria com Sesc/Senac.

Figura: entrega das arrecadações realizadas no prédio Fecomércio-RS/Sesc/Senac.
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Figura: arrecadações na Safe Park Estacionamentos.

Figura: arrecadações no Sindilojas Palmeira das Missões, em parceria com Sesc/Senac.

Figura: arrecadações no Sindilojas Carazinho.
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1.8 Dia da Árvore:
nesses dois anos, foram realizadas
diversas ações para comemorar
o dia 21 de setembro, Dia da Árvore.
As pessoas foram incentivadas a reﬂetir
sobre a importância das árvores para
a sobrevivência humana.

Figura: material de divulgação 2016.

Figura: colaboradores aprendendo a cultivar seus próprios temperos.

Figura: material de divulgação 2017.

Figura: distribuição de mudas de temperos, oficina de macramê e gastronomia no prédio da Fecomércio-RS/Sesc/Senac.
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1.9 Semana do Meio Ambiente:
a realização da tradicional Semana do Meio
Ambiente no Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
e Sindicatos é um momento de entusiasmo entre
os colaboradores. O Comitê de Sustentabilidade
elabora as atividades pensando em formas lúdicas
de envolver as pessoas e como plantar a sementinha
da preservação em cada um de seus colaboradores,
sindicatos e comunidades do entorno.
Figura: material de divulgação 2016.

Figura: painel “Consciência & Ação” e Exposição Mesa Brasil do Sesc.

Figura: painel “Caminho do Bem”.

Figura: palestra “Consumo Consciente”, com John Fernando de Farias Wurdig.
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Figura: Amigo Sustentável entre as Assessorias de Planejamento de Fecomércio-RS,
Sesc e Senac.

O Sindilojas Costa Doce aderiu à
Semana do Meio Ambiente do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac 2016, e
realizou a campanha de recolhimento de
lixo eletrônico, arrecadando cerca de 330
unidades, entre televisores, monitores,
impressoras, entre outros, que seriam
jogados de forma incorreta no meio
ambiente.

Figura: recolhimento no Sindilojas Costa Doce.

Quem aderiu também à Semana do Meio
Ambiente 2016 foi o Sindilojas Celeiro,
realizando a campanha de recolhimento
de resíduos, como lâmpadas, pilhas e
eletrônicos, e a distribuição de 2 mil
mudas de árvores nativas aos moradores
de Três Passos. Foram recolhidos em
torno de 10 kg de pilhas e baterias,
250 lâmpadas e 60 m³ de eletrônicos.
Figura: entrega das mudas de árvores nativas.
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1.10 Fórum Fecomércio-RS de
Sustentabilidade:
em 2016, foi realizada a 6ª edição
do Fórum Fecomércio-RS de
Sustentabilidade – os caminhos para o
desenvolvimento sustentável, reunindo
mais de 300 pessoas no Teatro do Sesc
Centro.
As palestras foram focadas nos 3
pilares da sustentabilidade: ambiental,
econômico e social.

Figura: Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

A promoção do fórum tem como objetivo
informar a sociedade sobre assuntos
relevantes ao meio ambiente e buscar
juntos soluções para prevenir danos
ao planeta.
O fórum obteve 97% de satisfação
de seus participantes.
Figura: Carlos André Bulhões Mendes.

Figura: Rualdo Menegat.

Figura: material de divulgação do Fórum.

Figura: Luciano Pires.
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1.11 Representatividade:
para intensificar as ações em benefício do
setor empresarial do Rio Grande do Sul,
representantes do Sistema FecomércioRS/Sesc/Senac participam com assentos
em órgãos públicos ou privados,
entidades e ONGs, atendendo demandas
nas esferas municipal, estadual e federal.
Abaixo, citamos alguns órgãos em que
membros do Comitê de Sustentabilidade
são representantes:

Grupo Técnico de Trabalho – Meio
Ambiente (GTT-MA) da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC):
participam representantes das Federações
Estaduais, com o objetivo de alinhar,
sistematicamente, a posição do Setor do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo e
do Sistema CNC/Sesc/Senac acerca da
Política Nacional de Resíduos Sólidos,
apresentando propostas.
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Conselho Estadual de Meio Ambiente
(Consema):
participa representante do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac com o
objetivo de alinhar, sistematicamente, a
posição do Setor do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo e do Sistema CNC/
Sesc/Senac acerca das propostas de
trabalho e debates do Consema. Em
2016, esse conselho aprovou a Resolução
Consema 333/2016, que dispõe sobre o
descarte e destinação final de lâmpadas
inservíveis contendo mercúrio no Estado
do Rio Grande do Sul.
Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental (CIEA):
participam representantes do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac com a
finalidade de elaboração do Plano
Estadual de Educação Ambiental do
Estado do Rio Grande do Sul (PlanEA-RS),
considerando suas sete linhas de ação
de acordo com a Política Estadual de
Educação Ambiental, Lei Estadual 13.597,
de 31/12/2010.
Prêmio de Responsabilidade Social:
tem o objetivo de incentivar o
envolvimento de instituições em práticas
de responsabilidade social voltadas
para o bem-estar da sociedade e para
a preservação do meio ambiente. Em
2016, o tema norteador foi “Consumo
Consciente e Educação Financeira”,
e, em 2017, foi “Equidade de Gênero”.
Demais assentos e seus representantes
podem ser conferidos no site da
Fecomércio-RS, conforme segue: http://
www.sindisoft.net/agenda/consultaSite/
frmListarPessoas.aspx
Figuras: divulgação dos Prêmios 2016 e 2017.
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1.12 Ações de desenvolvimento
empresarial e social:
a Fecomércio-RS realiza eventos externos
com a participação de empresários,
dirigentes da Fecomércio-RS e de
Sindicatos, colaboradores e sociedade.
Podemos citar os eventos: Giro pelo
Rio Grande, focado nas empresas,
ocorre pelo Estado, sendo estruturado
por painéis com os cenários político,
tributário e econômico, tanto em nível
regional quanto estadual, possibilitando
que os participantes interajam com
os painelistas e visualizem soluções
para os seus negócios a curto, médio
e longo prazos; Fórum FecomércioRS de Sustentabilidade, com temas
voltados à conscientização acerca dos
pilares social, econômico e ambiental;
Fórum Comércio e Serviços RS, com
tema focado na gestão das empresas,
assim como o Fórum Fecomércio-RS
de Gestão; Fórum Fecomércio-RS de
Economia e Seminário Fecomércio-RS
de Tributação, voltados às questões de
legislação e tributação; Fecomércio-RS
Debate, discute pautas que estão sendo
implantadas e inﬂuenciam no cotidiano
dos empresários; Congresso Estadual
de Relações Sindicais e do Trabalho,
focado no aprimoramento da legislação
trabalhista; e Seminários Bilaterais, que
abordam temas voltados à exportação
e importação de produtos.

Figura: Giro pelo Rio Grande – Edição Taquara.

Figura: Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac no Fórum Fecomércio-RS
de Gestão.

Figura: Presidente Luiz Carlos Bohn no Fecomércio-RS Debate – os efeitos da nova
lei trabalhista.
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Figura: autoridades e palestrantes do Congresso Estadual de Relações Sindicais e
do Trabalho.

Figura: palestrante do Fórum Comércio e Serviços RS, Maximiliano Carlomagno.

Figura: painelistas do Fórum Fecomércio-RS de Economia.

Figura: Marcelo Portugal, palestrante do Seminário Fecomércio-RS de Tributação.
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2. SINDICATOS
2.1 Sindiatacadistas – Cidade bem tratada:
o Sindiatacadistas participou, em 2016 e 2017, das edições do seminário
Cidade Bem Tratada: Saneamento Básico e Energias Renováveis como parceiro
desse importante evento no Estado. Os assuntos abordados na 6ª edição, em 2017,
tratavam da gestão de resíduos sólidos, drenagem do solo, tratamento e aproveitamento
de eﬂuentes e geração de energias renováveis.

Figura: material de divulgação do seminário.
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2.2 Sindilojas Caxias do Sul –
Vem Ser do Bem – Sindilojas Jovem:
com o objetivo de estimular a prática da
solidariedade e promover a humanização
entre os integrantes do Sindilojas Jovem,
bem como envolver os comerciantes
de Caxias do Sul e a sociedade como
um todo, foi realizada, no período de
janeiro de 2017 a dezembro de 2017,
a ação “Vem Ser do Bem”, organizada
pelo Sindilojas Jovem, em parceria com
a Fundação de Assistência Social (FAS),
Senac e Sebrae.
Foram arrecadadas para a instituição
“Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos Cruzeiro do Sol” cerca de 3
caixas de materiais escolares/livros por
meio dos associados do Sindilojas, além
de materiais de construção para reforma
de salas. Também foram realizados 4
workshops com temas sugeridos pelos
pais para integração entre pais e alunos.

Figura: ação “Vem Ser do Bem – Sindilojas Jovem”, em parceria com o Senac.
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2.3 Sindilojas Missões – Campanha de
Recolhimento do Lixo Eletrônico:
o Sindilojas Missões, juntamente com a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(Semma), Sesc e Senac, 1° BCom,
NatuSomos, Lions Clube Tiaraju Santo
Ângelo, Movimento de Cursilhos da
Cristandade, URI Santo Ângelo e CocaCola Femsa Brasil, realizou, em 26 de
agosto de 2017, entre 9h e 17h, na Praça
Pinheiro Machado, a Campanha de
Recolhimento do Lixo Eletrônico.
Foram coletadas cerca de 25 toneladas de
lixo eletrônico, dentre eles computadores,
impressoras, aparelhos de TV, aparelhos
de som, ares-condicionados, cafeteiras,
chuveiros, fornos elétricos, lavadoras de
roupas, notebooks, CPUs, cortadores de
grama e toda a linha branca.
Todo o lixo foi encaminhado para
a NatuSomos, em Horizontina, que
repassou para usinas e empresas que
fazem a reciclagem correta dos itens.

Figura: entrega de lixo eletrônico.

Figura: arrecadação de eletrônicos na Praça Pinheiro Machado, em Santo Ângelo.
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2.4 Sindilojas Noroeste – Dia do Desaﬁo:
o Sindilojas Noroeste aderiu ao Dia do Desafio, que aconteceu no dia 31 de maio
de 2017, nas cidades de todo o Estado que se mobilizaram para a prática de 15 minutos
de atividades físicas, coordenadas pelas unidades do Sesc. A equipe do Sesc de Ijuí
coordenou as atividades junto a um grupo de colaboradores do Sindicato, Rádio
Progresso e outros estabelecimentos comerciais localizados no Edifício Panorama,
sede da entidade.

Figura: prática de exercícios em parceria com o Sesc.

Campanha Prato Cheio:
o Sindilojas realizou uma ação especial
da campanha Prato Cheio, do Programa
Mesa Brasil do Sesc, no mês de maio.
A ação foi coordenada pelo projeto
Comércio Facilitado, do Sindilojas
Noroeste, durante a 9ª Fenii - Feira de
Negócios da Indústria de Ijuí, e arrecadou
800 kg de alimentos para o Programa
Mesa Brasil Sesc Ijuí.

Figura: arrecadação de alimentos destinada ao Mesa Brasil do Sesc.
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Campanhas do Agasalho:
o Sindilojas se mobilizou para as
campanhas “Abrace a Vida: aqueça
quem precisa”, da Prefeitura de Ijuí, e a
campanha “A tendência para o inverno
é doar agasalhos”, da Fecomércio-RS.
Foram organizados pontos de coleta no
Edifício Panorama, Pano Leve, Nova Era
Calçados, Stiletto Calçados, Sesc e Senac.
A Secretaria de Desenvolvimento Social
de Ijuí e o Gabinete da Primeira-Dama
receberam mais de 600 peças de roupas
e 40 pares de calçados. Outra parte dos
donativos arrecadados foi encaminhada
para as quatro entidades ligadas ao
Programa Mesa Brasil, do Sesc, que foram
beneficiadas com agasalhos arrecadados
na campanha desenvolvida pelo Sistema
Fecomércio-RS. São elas: Acata, Galera
da Reciclagem, SOS Vida e Meame.

Figura: arrecadações de agasalhos, em parceria com a Prefeitura de Ijuí.
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Homenagem às Mães:
o SindiMulher, comissão do Sindilojas
Noroeste integrada por empresárias
e mulheres empreendedoras de Ijuí,
promoveu, em 20 de maio, um evento em
comemoração ao Dia das Mães. O evento
foi realizado na Sociedade Recreativa,
reunindo cerca de 180 convidadas que
prestigiaram o chá e o show com a dupla
“As Primas”, que divertiu a todos os
presentes com suas brincadeiras e muito
humor. O evento teve caráter beneficente,
arrecadando alimentos que foram doados
ao Cacon – HCI.

Meus Laços eu Construo:
o SindiMulher encerrou o mês de outubro
com o evento “Meus Laços eu Construo”,
lançando um novo olhar para a prevenção
do câncer de mama, o grande tema
motivador do Outubro Rosa. O Clube
Ijuí foi o local escolhido para o evento,
que contou com a palestra do Dr. Fábio
Franke, coordenador do Cacon – HCI
de Ijuí, depoimentos de Heloísa Eickhoff
e Ivone de Lima sobre o enfrentamento
da doença, e apresentação da cantora
Mariana Marques.
Foram arrecadados 420 kg de alimentos
não perecíveis destinados aos pacientes
oncológicos, de acordo com o serviço
social do Cacon.

Figura: depoimentos.

Figura: arrecadação de alimentos.
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Este relatório foi desenvolvido pelo
Comitê de Sustentabilidade do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

