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PALAVRA DO

PRESIDENTE

Luiz Carlos Bohn

O comprometimento do Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac com os pilares da Sustentabilidade foi fortalecido em 2019,com a assinatura do Pacto Global da
ONU (Organização das Nações Unidas). A partir desse
compromisso, empenhamos nossos esforços para disseminar os princípios do Pacto Global, que trata de Direitos Humanos, Proteção do Meio Ambiente, Direitos
do Trabalho e Combate à Corrupção. Dentre as ações
que refletem esse compromisso, está a atuação do
Sistema Fecomércio-RS dentro dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela
ONU, que visam proteger o planeta e garantir que
todas as pessoas tenham dignidade. E,mesmo antes

desse compromisso, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/
Senac atuava na busca pela harmonia e pelo equilíbrio no diálogo de interesses, preceitos esses que já
estão em nossa missão.
O Relatório de Sustentabilidade apresenta as ações
realizadas no ano de 2019, com a atuação em conjunto da Fecomércio-RS, do Sesc/RS, do Senac-RS e dos
Sindicatos filiados, refletindo o trabalho do Sistema
em prol da comunidade gaúcha e de seu desenvolvimento sustentável.
Boa leitura a todos!
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE DO
SISTEMA FECOMÉRCIO-RS/
SESC/SENAC

Este documento foi elaborado pelo Comitê de O objetivo do relatório é disseminar as ações
Sustentabilidade, a partir das ações realizadas realizadas pelo Sistema na busca constante
em 2019 no Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Se-

pela conscientização sustentável.

nac e Sindicatos. As ações aqui apresentadas
estão embasadas nos Objetivos de Desenvolvi-

Clique aqui e confira o Relatório de Sustentabi-

mento Sustentável da ONU.

lidade de 2018.
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SISTEMA
FECOMÉRCIO-RS/
SESC/SENAC

Presente em todos os pontos do Rio Grande do Opera com representatividade na defesa dos emSul, o Sistema Fecomércio-RS (Federação do presários do comércio de bens, serviços e turismo,
Comércio de Bens e de Serviços do Estado do promovendo o empreendedorismo e o desenvolviRio Grande do Sul) utiliza sua força política e

mento de 546 mil estabelecimentos, responsáveis

institucional em prol da comunidade gaúcha. por, aproximadamente, 1,5 milhão de empregos
formais no Estado.
O Sistema Fecomércio-RS conta com 102 sindicatos empresariais em sua base para subsidiar e
intensificar suas ações. Gerencia, ainda, o Sesc/
RS e o Senac-RS, com mais de uma centena de
Unidades Operacionais, Faculdades e Escolas de
Clique e assista
o vídeo institucional

Educação Profissional no Estado, proporcionando
ações na área de bem-estar social e qualificação
profissional a milhares de gaúchos.
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SESC/RS

As atividades do Sesc/RS (Serviço Social do

dade social. São milhões de atendimentos ao

Comércio do Rio Grande do Sul) materializam

ano em saúde, educação, cultura, esporte, as-

investimentos em cidadania e responsabili-

sistência, lazer e turismo.
São 70 Unidades Operacionais no Rio Grande
do Sul, possibilitando que as atividades sistemáticas cheguem às 497 cidades gaúchas,
além de 3 hotéis e 1 pousada, teatros, academias, consultórios odontológicos, unidades móveis de saúde preventiva e odontológica, recreação, cultura, biblioteca e escolas

Clique e assista
o vídeo institucional

de educação infantil.
https://www.sesc-rs.com.br/o-sesc/
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SENAC-RS

O Senac-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Sul) dedicase à educação profissional voltada ao comércio
de bens, serviços e turismo, formando mais de
200 mil profissionais por ano. Atuando nos 497
municípios gaúchos, por meio de 58 Escolas de
Educação Profissional, da Faculdade Senac Porto
Alegre e Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas.

Clique e assista
o vídeo institucional

https://www.senacrs.com.br/
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PRINCÍPIOS
DO SISTEMA
FECOMÉRCIO-RS/
SESC/SENAC
1. BUSCA DE HARMONIA

5. PRÓ-SOLUÇÕES

Devemos contribuir para a perfeita harmonia

Devemos canalizar nossa energia para o

na organização e em todas as relações.

construtivo, o preventivo e o inovador.

2. CONSCIÊNCIA EM AÇÃO

6. EQUILÍBRIO DE INTERESSES

Façamos tudo com consciência, praticando

A estrutura de governança delega

empatia com todos os que poderão ser

autoridade para que haja diálogo e

afetados por nossa decisão.

deliberações em todas as partes da
organização.

3. TRANSPARÊNCIA
Devemos trazer à tona a verdade e prezar

7. RESPEITO À DIVERSIDADE

por ela.

Todas as pessoas devem ser tratadas com
igualdade, dignidade e imparcialidade.

4. RESPONSABILIDADE PELO
TODO

8. SUSTENTABILIDADE

O espírito é de responsabilidade

Devemos atuar de forma sustentável,

compartilhada, em que todos assumem a

contribuindo para a manutenção das futuras

resolução dos problemas.

gerações.
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AÇÕES
FECOMÉRCIO-RS/
SESC/SENAC
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ODS 1

Campanha
do Agasalho
Realizada no período de 02/05 a 31/05, a campanha
promovida pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e
Sindicatos arrecadou mais de 67 mil agasalhos, beneficiando diversas entidades carentes no Estado.
Entender a importância de apoiar o próximo e fomentar essa ideia entre os seus colaboradores e clientes
é parte da atuação do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/
Senac na defesa da bandeira “Educação de qualidade e
bem-estar social”.
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Divulgação da Campanha do Agasalho

Senac Santa Maria

Campanha Pezinhos Quentes

Brechó Solidário
10

Essa campanha movimenta e instiga a criati-

promovido o “Brechó Sustentável”, o “Pezi-

vidade das Unidades Operacionais e Escolas,

nhos Quentes” e outras ações que, de forma

por meio da motivação dos colaboradores,

dinâmica, além de contribuírem para a Cam-

clientes, alunos, parceiros e comunidade.

panha do Agasalho, promoveram a reflexão

Como melhoria da prática, em 2019, foi

sobre o consumo consciente.

Observação:

a Central de Doações da Defesa Civil do
Rio Grande do Sul, arrecada donativos
durante o ano todo. Caso você tenha
dúvida de como doar e onde doar, entre
em contato. Confira no site os serviços
disponibilizados: https://www.defesacivil.
rs.gov.br/central-de-doacoes.
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ODS 6

Dia da Água
”22 de Março”
Assim foi abordado o Dia da Água, “Me diz e depois coletiva.
como usas a água e te direi quem és”. Com

Os colaboradores, clientes e alunos refleti-

ações que instigavam as pessoas a respon-

ram sobre a importância da utilização cons-

derem como são as suas atitudes em rela-

ciente da água, enquanto recurso natural

ção ao consumo da água, o Comitê fez com essencial para a vida. As áreas do Departaque essas pessoas parassem e pensassem

mento Regional, as Unidades Operacionais

sobre o assunto e, mais ainda, pudessem e as Escolas, em todo o Estado, foram muirepensar os seus atos. Foi então divulga-

to criativas, oferecendo diversas ações lo-

do o quiz (https://pt.quizur.com/quiz/me- cais. Além disso, foi o momento de analisar
diz-como-usas-a-agua-e-te-direi-quem-es-

o histórico de consumo de água, propondo

6tOI) para auxiliar nesta reflexão individual

ações coletivas para a sua redução.
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Sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac

Unidade Operacional Sesc Centro
Histórico (Porto Alegre)
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ODS 11

Virada
Sustentável
O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac mar-

Em 2019, foram realizadas ações educati-

cou presença na quarta edição da Virada vas para a comunidade Morro da Cruz com
Sustentável de Porto Alegre, ofertando ao

docentes do Senac, oficinas de artesanato

público oficinas, palestras, experiências e

com o Programa Envolva-se, atividades re-

atividades culturais.

creativas e culturais do Sesc.
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Oficinas com docentes do Senac-RS
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ODS 12

Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS)
A Federação entende seu papel na discus-

práticas e de disseminação para o avanço

são e implementação de legislações que

do atendimento da Política Nacional de Re-

impactam a sustentabilidade do Estado. Por

síduos Sólidos.

isso, participa ativamente do Grupo Técnico de Trabalho de Meio Ambiente – GTTMA

Confira o que diz a PNRS: http://www.

–da Confederação Nacional do Comércio – p l a n a l t o . g o v. b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 0 7 CNC. Esse trabalho visa estabelecer formas

2010/2010/Lei/L12305.htm.
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Logística Reversa
de Lâmpadas
Os pontos para entrega de lâmpadas inser-

mercio-rs.org.br), aba “Publicações”, item

víveis no Rio Grande do Sul superaram as “Sustentabilidade”, assim como a cartilha
expectativas no ano de 2019, totalizando explicativa sobre a logística reversa das
147 pontos. Em parceria com os empresá-

lâmpadas.

rios, o programa teve grande disseminação

Tire suas dúvidas lendo a cartilha que o Sis-

entre os municípios do Estado, abrangendo tema Fecomércio-RS/Sesc/Senac preparou
37 cidades.

para facilitar o entendimento da Logística

A logística reversa das lâmpadas inservíveis Reversa de Lâmpadas Inservíveis, acesse:
segue em 2020. Os pontos de entrega de

http://fecomercio-rs.org.br/wp-content/

lâmpadas no Estado podem ser conferi-

uploads/2018/11/Cartilha-Log%C3%ADsti-

dos no site da Fecomércio-RS (http://feco-

ca-Reversa-de-Lampadas.pdf.

17

Logística Reversa
de Baterias
Em virtude da PNRS, este resíduo também

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

foi trabalhado pelo Comitê de Sustentabili-

(FIERGS-RS), Federação das Associações de

dade do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Se-

Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS),

nac, onde foi sugerido pela Fecomércio-RS, Entidade Gestora - Instituto Brasileiro de
no Conselho Estadual do Meio Ambiente Energia Reciclável (IBER), Secretaria Es(CONSEMA), que se criasse um Grupo Téc-

tadual do Meio Ambiente e Infraestrutura

nico (GT) para discutir e elaborar uma Reso-

(SEMA), Fundação Estadual de Proteção

lução Estadual que tratasse deste assunto. Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS (FEDesse GT, fizeram parte a Federação das

PAM), Sindicato do Comércio Varejista de
Veículos de Peças e Acessórios para Veículos do RS (Sincopeças-RS), empresários do
ramo e distribuidores. A partir dos estudos
e levantamentos realizados pelo GT, foi elaborada a resolução para o CONSEMA, que
trata toda a cadeia da logística reversa de
baterias inservíveis. Foi um avanço para o
Estado no sentido de estabelecer regras e
responsabilidades de toda a cadeia.
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Logística Reversa
de Embalagens
Apoiar a implementação do sistema de lo-

Ambiente (MMA), com o objetivo de garan-

gística reversa das embalagens em geral tir a destinação ambientalmente adequada
que compõem a fração seca dos resíduos das embalagens que compõem a fração
sólidos urbanos, em parceria com a Asso-

seca dos resíduos sólidos urbanos, as quais

ciação de Logística Reversa de Embalagens

podem ser compostas de papel, papelão,

(ASLORE). A implementação do Sistema de plástico, metal, vidro e embalagem cartoLogística Reversa é regulada pelo Acordo

nada longa vida.

Setorial firmado em 25/11/2015 entre as
associações (na qualidade de representan-

Para saber mais, acesse:

tes das empresas) e o Ministério do Meio

www.aslore.org.br!

Dica:

Assista o documentário “Oceanos de
Plástico”. Confira o trailer

Clique e assista
o trailer
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Campanha para a
redução do uso de
sacolas plásticas
Mobilizar todos os setores, empresas asso-

são responsáveis pela campanha educativa

ciadas e fornecedores na realização da cam-

“Sacola bem utilizada ajuda o meio ambien-

panha. No Rio Grande do Sul, a Associação te”, que busca conscientizar empresários,
Gaúcha de Supermercados (AGAS), a Feco-

consumidores e empacotadores sobre o uso

mércio-RS e o Ministério Público Estadual moderado das sacolinhas.

Atenção

Mais uma dica

interessante e divertida.

Clique e assista
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ODS 13

Programa 4Rs
Reduzir, Reutilizar,
Reciclar e Reeducar
Além das atividades de conscientização realizadas
regularmente no decorrer do ano, como os adesivos
educativos e kits sustentáveis para água e café, o
Sistema Fecomércio-RS, por intermédio das Unidades
Operacionais de Sesc e Escolas Profissionais de Senac,
promoveu diversas ações para Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Reeducar.
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O que gasta menos

água: lavar o copo

reutilizável ou usar um
descartável?

Desperte para essa informação:
1 copo descartável precisa de 500 ml
a 3 litros de água para ser produzido. E é um volume 10 vezes maior do
que o de lavar um copo reutilizável,
que gira em torno de 300 ml.

Fonte: https://www.menos1lixo.com.br/posts/lavar-nao-gasta-mais-do-que-o-descartavel

Clique e assista
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Comunicação
Socioambiental
A comunicação é realizada por vários ca-

lizados pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/

nais, alcançando diversos públicos, pois a Senac, como, por exemplo: site, redes
forma de comunicação utilizada visa atin-

sociais (Facebook, Instagram, Linkedin,

gir o maior número de pessoas possível. A WhatsApp), informativos internos e exterinformação chega até as pessoas pelos di-

nos, e-mail marketing, bem como o próprio

ferentes canais de comunicação disponibi- Relatório de Sustentabilidade.

http://fecomercio-rs.org.br/2019/12/02/comite-de-sustentabilidade-do-sistema-fecomercio
-rs-apresenta-case-dos-ods-em-seminario-regional-de-municipios-regiao-sul/
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Semana do
Meio Ambiente
No período de 3 a 7 de junho foram reali-

as fizessem uma análise dos seus atos em

zadas diferentes ações de conscientização

relação ao Meio Ambiente, o Sistema Fe-

alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente,

comércio-RS/Sesc/Senac convidou todos

celebrado no dia 5 de junho. Mais do que

para que realmente colocassem em práti-

conscientizar e fazer com que as pesso-

ca o que já sabiam, e com o tema “Descarte os maus hábitos”, trabalhou a troca de
elementos descartáveis por bens duráveis.
Com a campanha aplicada em todos os
restaurantes e cafeterias de Sesc, os descartáveis foram deixados de lado, quando
possível, surpreendendo os clientes com
a bela ação. E nada mais apropriado que
o Comitê de Sustentabilidade embarcasse
nessa também, estruturando o seu trabalho para a Semana do Meio Ambiente com
base no tema.
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Além dessa ação, que trouxe um resultado da Ecológica, Plantio de Árvores, Bazar de
significativo, outras ações também criativas

Trocas, campanhas de descarte correto de

e colaborativas foram realizadas, tais como

resíduos, Blitz Sustentável, palestras, ofici-

o Amigo Secreto Sustentável, Caminha-

nas, jogos, entre outras.

Clique e assista

Clique e assista
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ODS 15

Dia da Árvore
O tema escolhido para lembrar o Dia da sementes por onde passavam e fosse posÁrvore, em 21 de setembro, foi “Semeie o

sível o plantio, semeando o bem, e cons-

bem”, e foi com essa abordagem que foi cientizando a todos sobre a importância
sugerido às pessoas para que deixassem as

das árvores no nosso ecossistema.

suas cidades mais arborizadas, distribuindo
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Clique e assista

Distribuição de mudas no Senac Uruguaiana

Reflita, analise e faça a sua parte:

“A Natureza não precisa das pessoas. As pessoas precisam da Natureza”!
Confira abaixo o trabalho realizado pela “Conservação Internacional
(CI-Brasil), organização brasileira sem fins lucrativos, que trabalha para
garantir um planeta saudável e produtivo para todos.
https://www.conservation.org/brasil/a-natureza-esta-falando
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ODS 17

Representatividade

Grupo Técnico de Trabalho Meio
Ambiente (GTT-MA) da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC)
Anualmente a Fecomércio-RS participa de do setorial e se destacando positivamente

reuniões junto as demais Federações de ou- no desenvolvimento sustentável do estado.
tros estados. No ano de 2019, na 17ª reu- Nesta ocasião, o Grupo de Meio Ambiente
nião do GTT-MA, a Fecomércio-RS foi citada

da CNC conheceu a usina fotovoltaica da

como exemplo no trabalho de desenvolvi- Aneel com objetivo de disseminar a política
mento e aplicação da Logística Reversa de

de eficiência energética para o comércio,

lâmpadas no Estado do Rio Grande do Sul, como uma alternativa sustentável para resuperando a meta estabelecida pelo acor-

dução de custos.
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A ação fez parte da 17ª reunião do GTT-MA,

após a palestra da engenheira eletricista e

coordenada pela Assessoria de Gestão das

coordenadora do Programa de Eficiência

Representações (AGR), da CNC, e ocorreu

Energética (PEE) da Agência.

http://cnc.org.br/editorias/sustentabilidade/noticias/grupo-de-meio-ambiente-da-cnc-conhece-usinafotovoltaica-da

Conselho Estadual de Meio
Ambiente (Consema):
O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac pos-

ção dos recursos e ecossistemas naturais

sui representatividade no Consema, órgão do Estado. Em 2019, muitas resoluções
superior do Sistema Estadual de Proteção

foram amplamente discutidas e 24 aprova-

Ambiental (SISEPRA), com o objetivo de das, destacando a Resolução nº 414/2019
propor a Política Estadual de Proteção ao que dispõe sobre Logística Reversa de BaMeio Ambiente, bem como acompanhar sua terias Chumbo Ácido Inservíveis, sugerida
implementação, estabelecendo diretrizes

pela Fecomércio-RS.

ambientais para a conservação e preserva29

Comissão
Interinstitucional de Educação
Ambiental (CIEA):
O

Sistema

Fecomércio-RS/Sesc/Senac

Em 2019, sob a coordenação da Fecomér-

possui representatividade na CIEA com a cio-RS, foi elaborada uma pesquisa com
finalidade de elaboração do Plano Esta-

o objetivo de identificar o cenário atual

dual de Educação Ambiental do Estado do da educação ambiental no Estado do Rio
Rio Grande do Sul (PlanEA-RS), conside- Grande do Sul. Para tanto, foram aplicarando suas sete linhas de ação de acor-

dos dois questionários, um para a educa-

do com a Política Estadual de Educação

ção formal e outro para a educação não

Ambiental, Lei Estadual 13.597, de 31 de formal, os quais foram disseminados pelos membros e parceiros da CIEA.

dezembro de 2010.

Prêmio de
Responsabilidade Social
Esta solenidade realizada no Teatro Dante sabilidade Social, Medalha de ResponsabiliBarone, na Assembleia Legislativa do Rio

dade Social e Diploma Mérito Social.

Grande do Sul representa o que foi o Prêmio

Instituído pela Assembleia Legislativa do

de Responsabilidade Social em 2019. Nesta

Rio Grande do Sul no ano 2000, por meio da

ocasião, foram entregues o Troféu Respon-

Lei 11.440, o Prêmio de Responsabilidade
30

Social distingue ações de organizações pú- É satisfatório perceber que nestes vinte
blicas e privadas que atuam pelo bem-estar

anos, todos aqueles que foram certificados,

social e preservação do meio ambiente.

receberam medalhas e troféus, contribu-

O

íram certamente para a consolidação da

Sistema

Fecomércio-RS/Sesc/Senac

compõe a Comissão Mista em sua 20ª edi-

responsabilidade social do estado.

ção do Prêmio de Responsabilidade Social.

Solenidade de divulgação dos premiados do PRS 2019
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Desenvolvimento empresarial,
social e econômico

Na busca pela defesa das suas bandeiras:

Fecomércio-RS/Sesc/Senac realizou, em

Gestão pública eficiente e eficaz; Racio-

2019, inúmeras ações, atuando fortemen-

nalização dos tributos; Modernização na

te para o desenvolvimento empresarial,

relação capital e trabalho; Formalização e

social e econômico da sociedade gaúcha.

longevidade das empresas; Educação de

Confira, abaixo, algumas atuações com

qualidade e bem-estar social; o Sistema

esse propósito:
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Atuação na Câmara de Deputados, para discutir o "Sistema S
no mundo do trabalho, na sociedade e na economia do país".

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica no Cresce RS.

Reunião com Ministro Onyx Lorenzoni, abordando a Defesa do “Sistema S”;
a não aceitação da CPMF; e a manutenção da legislação que define o “Teto nos Gastos”.
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Debate sobre a Reforma da Previdência e a Unicidade Sindical
junto ao Secretário Especial de Previdência e Trabalho, Rogério
Marinho, e líderes empresariais do Estado.

Mobilização para apoiar o pacote de ajuste do setor público
estadual enviado pelo Governo à Assembleia Legislativa.

CNC premia o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac pela
atuação na Campanha #EuValorizo.

Reunião Extraordinária de Diretoria com a presença do Governador, Eduardo Leite, para apresentação dos Projetos da
Reforma Estrutural do Estado.
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Lançamento da Agenda Legislativa, na Assembleia Legislativa, em POA, e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Coletiva de Imprensa apresenta Análise Econômica e as perspectivas para 2020.

Fecomércio-RS discute Reforma Tributária com o Dr. Fábio
Pina, Subsecretário de Desenvolvimento de Comércio e Serviços do Ministério da Economia.
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Reunião com o Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, para tratar sobre a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFA)
para as empresas do Simples Nacional. Na ocasião, foi solicitada
a retomada do julgamento do recurso que acaba com a cobrança
para essas empresas.

Participação de comitiva de dirigentes em Brasília para discutir
a Reforma Tributária.

Forte atuação junto à Secretaria Estadual da Fazenda com
relação ao ICMS Substituição Tributária.

Fecomércio-RS debate o novo regime optativo de tributação.

36

Reunião com a Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária em Brasília.

Comitiva da Fecomércio-RS leva propostas à CNC
sobre contribuição assistencial.

Fecomércio-RS debate proposta de Reforma Tributária com o
autor da PEC45.

Realização de evento sobre o e-Social, com auditor
fiscal do trabalho do Ministério da Economia,
José Alberto Maia.

Fecomércio-RS realiza o “4º Congresso Estadual de
Relações Sindicais e do Trabalho”.
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Ações de marketing relacionadas a Contribuição Sindical 2019 e Certificado de Origem.
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Fecomércio-RS promove o evento “Fórum Regional”, em Santiago, Palmeira das Missões, Lagoa Vermelha, Jaguarão e São Borja.
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Fecomércio-RS e CNC defendem junto ao Presidente da Câmara, Rodrigo Maia e ao Presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
a Medida Provisória 881/2019 – Liberdade Econômica.

Lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria,
liderada pelo Deputado Estadual Issur Koch.

Solicitação ao Poder Executivo da retomada do Projeto de Lei
que regulamenta as Feiras Itinerantes
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Fecomércio-RS recebe visitas de Embaixadores do Chile, Macedônia do Norte, Bélgica e Tunísia.
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Ações de marketing para promoção dos produtos da Fecomércio-RS, como: Medicina e segurança ocupacional;
Parceria com empresas de transporte (Ouro e Prata, Planalto, Unesul) e Cartão digital Sesc e Senac para empresários.
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Lançamento da campanha “É DA SUA CONTA”.

Clique e assista

Clique e assista

Clique e assista

43

Campanha “É DA SUA CONTA” nas redes sociais.
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Realização dos “Giro pelo Rio Grande”, nos seguintes municípios: Santiago, Palmeira das Missões, Lagoa Vermelha e Jaguarão.
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Realização dos “Seminários Bilaterais de Comércio Exterior”, junto à Suíça (Caxias
do Sul e Bento Gonçalves) e Espanha (Porto Alegre).
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Realização de Pesquisas dos Segmentos de

do seu negócio e quais são suas expectativas.

Atacado, Minimercados, Óticas, Varejo de

Pesquisas de intenção e perfil de consumo

Vestuário, Hotéis e Salões de beleza. As son-

para as datas comemorativas: Dia das Mães,

dagens analisam como as empresas estão or-

Dia dos Namorados e Natal, e, também, so-

ganizadas, como elas avaliam o desempenho

bre a contratação de temporários.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac é reconhecido no Prêmio Qualidade-RS /PGQP.

47

No Projeto “Conexão de Ideias” foram realizadas palestras em 39 cidades do
Estado, com a participação, em média, de 27 mil pessoas.
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Inauguração de novas instalações das Unidades Operacionais Sesc Vacaria, Montenegro,
São Borja, e melhoria das instalações no Sesc Alegrete.

49

Inauguração de Escola de Educação Profissional Senac Rio Grande e melhoria das
instalações da Escola de Negócios e Criatividade Senac Caxias do Sul.

O Programa “Rede Fecomércio-RS de Educação” realizou palestras em 26 municípios do Estado, com a participação de mais
de 4 mil pessoas. Além da realização de 240 turmas de cursos presenciais, com a participação de mais de 11 mil pessoas.
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Pacto Global
O Pacto Global advoga dez princípios uni-

Sustentável (ODS). Como principal canal

versais, derivados da Declaração Univer-

da Organização das Nações Unidas (ONU)

sal de Direitos Humanos, da Declaração com o setor privado, o Pacto Global tem a
da Organização Internacional do Trabalho missão de engajar as empresas para esta
sobre Princípios e Direitos Fundamentais

nova agenda de desenvolvimento.(Fon-

no Trabalho, da Declaração do Rio sobre te Pacto Global/Rede Brasil https://www.
o Meio Ambiente e Desenvolvimento e da

pactoglobal.org.br/)

Convenção das Nações Unidas Contra a Em 2018 e 2019, o Sistema Fecomércio
Corrupção. As organizações que passam

-RS/Sesc/Senac tornaram-se signatárias

a fazer parte do Pacto Global comprome-

do Pacto Global, da ONU, se comprome-

tem-se a seguir esses princípios no dia a

tendo com os 10 princípios relacionados

dia de suas operações.

aos Direitos Humanos, Trabalho, Meio Am-

Quem integra a iniciativa assume, ainda, biente e Anticorrupção, e, também, com
a responsabilidade de contribuir para o al-

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-

cance dos Objetivos de Desenvolvimento

tentável (ODS).
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Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
Em setembro de 2015, líderes mundiais

padrões sustentáveis de produção e de

reuniram-se na sede da Organização das consumo, mudança do clima, cidades susNações Unidas (ONU) e decidiram um pla-

tentáveis, proteção e uso sustentável dos

no de ação para erradicar a pobreza, pro- oceanos e dos ecossistemas terrestres,
teger o planeta e garantir que as pessoas

crescimento econômico inclusivo, infraes-

alcancem a paz e a prosperidade: a Agen-

trutura, industrialização, entre outros.

da 2030 para o Desenvolvimento Susten- O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac vem
tável, que contém os 17 Objetivos de De-

embasando as suas ações para a sustenta-

senvolvimento Sustentável (ODS) e 169

bilidade nos ODS desde 2017, planejando

metas correlacionadas a esses ODS.

e promovendo atividades na busca pelo

A Agenda 2030 e os ODS afirmam que, atingimento das metas propostas para a
para pôr o mundo em um caminho susten- Agenda Universal 2030!
tável, é urgentemente necessário tomar

Dentre os 17 ODS, o Sistema Fecomércio-

medidas ousadas e transformadoras. Pro- RS/Sesc/Senac está diretamente ligado ao
põe, portanto, uma ambiciosa lista de me-

ODS 3 – Saúde e Bem-estar, com as ações

tas a serem cumpridas até 2030, nas áre-

de Sesc; ODS 4 – Educação de Qualidade;

as de erradicação da pobreza, segurança

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento

alimentar, agricultura, saúde, educação,

econômico; embora as atividades do Sis-

igualdade de gênero, redução das desi-

tema permeiem, de alguma forma, todos

gualdades, energia, água e saneamento, os 17 ODS.
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Oficina ODS
na Prática
Em setembro de 2019, o Comitê de
Sustentabilidade lançou a Oficina
EAD “ODS na Prática”, idealizada
com o propósito de ampliar o conhecimento das pessoas sobre os
ODS e disseminar para a sociedade como podem contribuir para o
atingimento das metas.
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Clique e assista

Aberta a todos os públicos, a Oficina “ODS

didos por meio do Programa Mesa Brasil Sesc.

na Prática” está disponível no site da Feco-

Para tornar a Oficina ainda mais abrangen-

mércio-RS (http://fecomercio-rs.org.br/ods-

te, foi criado o Instagram ODS na Prática

napratica), e aborda temas mundiais impor-

(@odsnapratica), onde os seguidores po-

tantes como: erradicação da pobreza e da dem acompanhar regularmente novidades
fome, proteção de recursos naturais, gera-

sobre os ODS, bem como as ações que o

ção de prosperidade, inclusão, entre outros. Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac estão
A atividade em EAD tem contribuição espon-

promovendo para o atendimento das metas

tânea de R$10,00 para projetos sociais aten-

da Agenda 2030.
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Como forma de lançamento e divulgação, o tes foram convidados a rodarem uma roleta
Acesse a

Oficina

ODS na Prática

e conheça mais sobre os
ODS:
http://fecomercio-rs.org.
br/odsnapratica/.

projeto ODS na Prática foi uma das atrações

para aprenderem um pouco mais sobre os

no Experience Senac – um evento promovido

objetivos por meio de um quiz. Além disso,

pelo Senac-RS com a temática de educação,

foram instigados a escreverem um compro-

tecnologias e novas experiências.

misso de mudança em um painel de inspira-

O projeto foi promovido dentro do Espaço ções para todos que passaram pelo evento.
Maker, através de uma atividade participa-

Mais de 2 mil pessoas participaram do Expe-

tiva, em que centenas de pessoas puderam rience Senac, em Porto Alegre, e tiveram a
interagir com os ODS de forma lúdica. A dinâ- oportunidade de se aproximar dos ODS, além
mica envolveu um jogo, onde os participan- dos demais temas abordados no evento.
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Espaço “ODS na Prática” recebeu centenas de visitantes durante o XP Senac.
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AÇÕES dos
SINDICATOS
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SINDILOJAS
NOROESTE
/sindilojasnoroeste
http://sindilojasnoroeste.sicomercio.org.br/
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Coleta de
resíduo eletrônico e
óleo de cozinha
O Sindilojas Noroeste, em parceria disponibilizou veículo para buscar os
com a Secretaria Municipal do Meio eletrônicos. Nos links abaixo, podem
Ambiente (SEMMA), promoveu, todo ser conferidas as publicações e inforprimeiro sábado do mês, a campa- mações relacionadas à campanha:
nha para o recolhimento de resíduos https://www.facebook.com/sindilojasnoroeste/
eletrônicos e óleo de cozinha usado, photos/a.1619946311600313/2460971350831134/?na Praça da República em Ijuí. Para

type=3&theater

https://www.facebook.com/sindilojasnoroeste/

facilitar e agilizar a campanha jun- photos/a.1619946311600313/2413223318939271/?to aos seus associados, o Sindilojas type=3&theater

59

SECOVI
ZONA SUL
/secovizonasul
http://secovizonasul-rs.sicomercio.org.br/

Secovi Verde
Em 2019, o Secovi Zona Sul criou a campanha associadas e da própria instituição, em prol
Secovi Verde, que busca reforçar a preocupa-

da sustentabilidade. Foram divulgadas dicas

ção com o meio ambiente e incentivar mu-

e sugestões aos associados através das redes

danças de hábitos na gestão das empresas

sociais, e-mails e demais canais de contato.
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Volta às Aulas

Em 2019, no mês de fevereiro, foi
realizada a entrega do material
escolar arrecadado durante a
campanha “Volta às Aulas”. Foram 796
itens entregues ao Lions Clube Pelotas
Centro, que fez a distribuição para as
entidades assistenciais.

Campanha
Inverno Quente

Em julho, a entrega de 1024 peças
de roupa e cobertores doados para
a “Campanha Inverno Quente” foi
realizada para a Associação Amigos
Do Caminho (AMICA) e ao Instituto
Buquê de Amor (IBA).
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Dia das Crianças
Em outubro, a campanha de “Dia das Crian-

Antônio Zattera e para o Orfanato Raio de

ças” arrecadou 338 brinquedos, que foram

Luz (Rio Grande) e, com certeza, fizeram o

doados para o Instituto de Menores Dom dia de muitas crianças mais feliz.

Campanha de Natal
No mês de dezembro, o Secovi Zona Sul

entidades assistenciais de Pelotas, o Ins-

também arrecadou alimentos e brinque-

tituto de Menores Dom Antônio Zattera

dos, durante sua “Campanha de Natal”. e a Sociedade Espírita Assistencial Dona
As doações foram entregues para duas Conceição.
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SINDILOJAS
PALMEIRA DAS MISSÕES
Sindilojas-Palmeira-Das-Missões/
100013270713609

Gincana solidária em prol do Hospital
de Caridade de Palmeira das Missões
Foi com muito prazer que as entidades daram alimentos, materiais de higiene
de Palmeira das Missões se uniram mais e limpeza, e, até mesmo, dinheiro para
uma vez para fazer o bem. A Campanha compra de utensílios. Também foi realifoi idealizada por Sindilojas, Rádio Pal- zada a parceria com a Sicredi, que doou
meira, Rádio Difusora, Rádio Landel FM, uma poupança no valor de R$ 500,00
Jornal Expressão Regional, Jornal Tribu- para a equipe vencedora da Gincana.
na da Produção e Jornal A Madrugada.

Com a realização da Gincana, foram ar-

Por meio da Gincana, em prol do Hospi- recadados 3.500 kg entre alimentos,
tal de Caridade de Palmeira das Missões, materiais de higiene e limpeza, e os vaforam arrecadados alimentos não perecí- lores em dinheiro foram convertidos na
veis, materiais de higiene e limpeza.

aquisição de uma máquina de costura

O Sindilojas mobilizou a imprensa local, doada ao Hospital. A equipe vencedoInteract, Rotaract, LEO Clube, Grupo de ra da Gincana doou o seu prêmio de R$
Escoteiros Sepé Tiaraju, Grupo Rocha dos 500,00 para o Hospital, e ainda conseSéculos, Ordem Demolay e Lions Clube, guiu a doação de mais R$ 500,00 da Emonde os jovens dessas entidades arreca- presa Av. Automóveis Deterbel.
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SINDILOJAS
GRAVATAÍ
/sindilojasgravatai/
https://sindilojasgravatai.com.br/

Rede de Coleta Solidária

Com objetivo de dar o destino correto ao lixo trialização e Comercialização (Cootracar),
reciclado do comércio de Gravataí, o Sindilo-

uniu esforços para promover a sustentabi-

jas, em parceria com a Prefeitura Municipal, lidade ambiental, com o destino adequado
por meio da Secretaria de Serviços Urbanos desses resíduos.
e Cooperativa de Trabalhadores Carroceiros A parceria, que já existe há um ano,
e Catadores de Materiais Recicláveis, Indus-

tem como principal objetivo a conscienti-

66

zação da comunidade sobre a importância diferentes tipos de materiais, como eletrôda separação do lixo, além de promover a

nicos, óleo de cozinha, entre outros. O Sin-

manutenção dos espaços públicos. A coleta

dicato também cedeu um espaço num ter-

foi realizada nos bairros Centro e entorno,

reno, situado em frente à sede, para que

Morada do Vale e Parque Ely.

seja um ponto de coleta dos lixos reciclados

A entidade sempre priorizou e incentivou a recolhidos, os quais, posteriormente, serão
separação adequada e coleta de materiais

encaminhados ao destino correto.

recicláveis, sendo um ponto de coleta para
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Com o objetivo de promover uma série de

Amigos do Planeta
Por meio de parcerias com empresas asso-

práticas que preservam o meio ambiente, ciadas da região, o Sindicato do Comércio
além de conscientizar em favor de mudan-

Varejista realiza o descarte de lâmpadas,

ças de comportamento da população, o Sin-

eletroeletrônicos, óleo de cozinha, pilhas e

dilojas Gravataí e Glorinha criou o Projeto

baterias. A entidade conta com um ponto

Amigos do Planeta. A iniciativa existe desde

de coleta desses materiais, dando o destino

2007, e conta com diversas ações voltadas

correto, com a finalidade de reduzir o im-

ao desenvolvimento sustentável.

pacto ambiental.

Dia da Mudança
Há mais de cinco anos, o Sindicato Vare-

registrados no Sindilojas.

jista promove o Dia da Mudança, realizado Seguindo o planejamento do Sindilojas item
no primeiro dia útil de cada mês. A ativi-

11 do mapa estratégico, que diz “Desen-

dade, que faz parte do Projeto Amigos do volver ações de responsabilidade socioamPlaneta, distribui mudas de diversas espé-

biental”, em cima desta demanda oriunda

cies, como chás e flores, para as pessoas

do planejamento, o Sindicato desenvolveu

que passam pelo atendimento do Sindilojas o projeto Dia da Mudança, que visa desperGravataí e suas respectivas subsedes.

A

tar no varejo e sociedade a cultura do velho

entidade busca, ainda, acompanhar o cres- ditado de “plantar e colher”, incentivando
cimento das mudas, por meio dos contatos as pessoas sobre a importância do cultivo
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das mudas em nossos lares, empresas, etc.

o seu plantio e cultivo. Visando resultados,

O Sindicato, como influenciador do comér-

o Sindilojas ganha visibilidade e a satisfa-

cio varejista, tem o papel fundamental na ção dos clientes com a lembrança da muda.
sensibilização e preocupação com o Meio

Com essa ação, o Sindicato já distribuiu

Ambiente, mostrando que é possível e fácil

mais de 1500 mudas nos últimos 3 anos.
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SINDIATACADISTAS
/sindiatacadistas/
http://www.sindiatacadistas.com.br/
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Cicloatividade
O Cicloatividade é uma iniciativa sem 6 na Estação São Pedro. Cada unidade
fins lucrativos do Sindiatacadistas, que permite a colocação de até 2 bicicletas.
tem por objetivo incentivar a adoção de Os paraciclos são produzidos em plástico
atitudes e hábitos sustentáveis na nossa reciclado pós-uso, sendo que, a cada mosociedade a partir do uso da bicicleta.

biliário urbano instalado, são recicladas

Em 2019, o Sindiatacadistas, através cerca de 4 mil sacolas ou copos plásticos.
do projeto Cicloatividade, e em parceria Também nesse ano, o Projeto novamencom EPTC, Braskem e juntamente com o te apoiou a “Pedalada da Virada”, desta
apoio da Trensurb, instalou 50 paraciclos vez com a doação de uma bike, que foi
(estacionamentos para bicicletas), nas sorteada durante o evento. O passeio
proximidades das estações do trem, que ciclístico faz parte da programação da
vão possibilitar a utilização deste meio Virada Sustentável, principal evento de
de transporte integrado a esse modal. sustentabilidade realizado no Brasil, que
Foram instalados 28 paraciclos na Esta- acontece em 6 cidades, com o objetivo
ção Mercado, 16 na Estação Farrapos e de promover a cultura sustentável.
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Apoio à entidade Eugênia Conte
A Instituição de Educação Infantil e Assistência Social Eugênia Conte foi criada
em 5 de julho de 1982, no bairro Rubem
Berta, em Porto Alegre, para dar suporte
às famílias da Vila Santa Rosa. Hoje, mais
de 250 crianças recebem todo acolhimento, cuidado, educação infantil, convivência,
atendimento, alimentação e capacitação
possíveis, em grande parte financiados pelas empresas e pessoas físicas que fazem
doação à instituição.
Pensando na vulnerabilidade social de
crianças e adolescentes desta comunidade, o Sindiatacadistas oferece apoio voltado ao esporte e à educação. Entre eles,
está o patrocínio da equipe de judocas da
Instituição para participação em diversos
campeonatos esportivos comandados pelo
treinador e judoca Willy Schneider.

Em 2019, podemos destacar a atuação do
judoca Claiton Faria, atualmente atleta do
Grêmio Náutico União, que se sagrou campeão Panamericano no México após apenas
seis anos de prática no esporte. O atleta iniciou seu treinamento com o professor Willy
Schneider, no Centro de Educação Infantil
Eugênia Conte, escola apoiada pelo Sindiatacadistas. O judoca que já recebeu título de campeão em diversas competições
(Sulbrasileiro, Brasileiro, Sulamericano
estudantil (Paraguai) e Panamericano
(México), sem dúvida foi o melhor judoca
do Brasil em 2019 na categoria sub 15.
Outros judocas da Eugênia Conte também
competiram em diversos campeonatos no
Estado. E o resultado foi melhor que o
esperado, com muitos desses atletas subindo ao pódio.
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RELATÓRIO DE

SUSTENTABILIDADE
2019
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