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APRESENTAÇÃO

Pensar em Sustentabilidade Ambiental é compreender o Meio Ambiente de modo transversal e 

interdisciplinar, onde homem e natureza não representam instâncias desassociadas, se relacio-

nam e interagem nos mais diversos âmbitos, ou seja, estão em consonância.

O Sesc Pernambuco implantou em 2012 o Programa Ecos CNC/Sesc/Senac, de Sustentabilidade 

Corporativa, assumindo o compromisso institucional de fomentar o desenvolvimento sustentável, 

por meio de ações sistemáticas, envolvendo seus clientes internos, despertando a criticidade ine-

rentes ao consumo consciente e pautado nos pilares da sustentabilidade: ambientalmente corre-

to, socialmente justo e economicamente viável.

A Sustentabilidade Corporativa está voltada à inovação de práticas, à construção colaborativa em 

redes tendo como objetivo maior cuidar das pessoas, ou seja, a humanização de todos os agen-

tes envolvidos, sejam eles internos ou externos. Este relatório apresenta as ações realizadas  e os 

resultados alcançados com o Programa Ecos no Departamento Regional em Pernambuco, onde 

esta temática é compreendida como valor institucional e deve ser abordada de modo transversal, 

multidisciplinar e que perpassa por todas as realizações desenvolvidas.



RELATÓRIO DO PROGRAMA ECOS 2017 | 5

1| AÇÕES
ROTINEIRAS

Administração do Grupo Gestor

Os subgrupos gestores do Programa ECOS no DR/PE passaram por um redimensionamento em 

sua formação, no exercício de 2017. Tal reestruturação teve por objetivo renovar as lideranças, 

democratizar as participações, inovar as ideias, e socializar as informações na gestão corporativa, 

fazendo a inclusão de representantes de lideranças de cada  setor.

A nova gestão contou com a participação dos setores de Manutenção, Comunicação, Atividades 

Sociais, Educação e Cultura, Comissão Permanente de Licitação, Informática e Recursos Humanos. 

As áreas foram escolhidas pelo fato dos gestores terem qualificação para socializar informações e 

deflagrar processos e procedimentos padrão para a execução das práticas corporativas sustentá-

veis.

Os dias das reuniões também passaram por alteração, deixando de ser realizada na primeira quar-

ta-feira de cada mês, para ser realizada na primeira quinta-feira, acontecendo em horário fixo em 

todo o Sistema Fecomércio, às 14h30. Trimestralmente, são realizadas reuniões integradas com 

os gestores do Programa Ecos de todo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. A gestão integrada do 

Programa no Sistema conta com o pioneirismo em âmbito nacional e cria identidade institucional 

linear de Sustentabilidade Corporativa.

O grupo gestor do Programa Ecos em Pernambuco está subdividido da seguinte maneira:
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Subgrupo: Gestão 

Busca a melhoria contínua dos resultados do sistema de gestão por meio da administração, acompa-

nhamento e medição do desempenho ambiental das propostas efetivadas pelo Programa Ecos.

Integrante: 

Gabriel Eduardo Torres

Função: Coordenador de Planejamento e Orçamento - GPO

Frequência nas reuniões em 2017 - 100 % 

Subgrupo: Capacitação

Tem como atribuição contribuir com o desenvolvimento da capacidade técnica profissional, facili-

tando, assim, o acesso do público interno as informações referentes à sustentabilidade.

Integrantes: 

Renata Ali Cavalcanti 

Função: Coordenadora de Nutrição – Divisão de Atividades 

Sociais – DAS

Frequência nas reuniões em 2017 - 50 %

Katia Carreras

Função:  Chefe de Desenvolvimento de Pessoas - Gerência de 

Recursos Humanos - GRH

Frequência nas reuniões  em 2017 - 33 % 
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Subgrupo: Desenvolvimento

Tem como objetivo construir alicerces para o sólido crescimento do Programa, além de implemen-

tar ações que incorporam a cultura sustentável como valor institucional.

Integrantes: 

Maria Inêz Macedo

Função: Gerente de Material e Patrimônio - GEMAP

Frequência nas reuniões  em 2017 – 66%

José Armando Moreno

Função: Biólogo – Gerência de Projetos  e Obras - GEPRO  

Frequência nas reuniões  em 2017 – 16%

Mônica Regina dos Santos

Função: Coordenadora de Educação em Saúde – Divisão de 

Atividades Sociais – DAS

Frequência nas reuniões  em 2017 -50 % 

Maria Eduarda  Zoppi

Função: Gerente de Informática – GEINF

Frequência nas reuniões  em 2017 - 30 % 
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Subgrupo: Comunicação 

Promove o diálogo com os servidores e utiliza diversas ferramentas para elaborar, em sintonia 

com os subgrupos, campanhas internas de sensibilização e mobilização, tornando as informações 

e ações acessíveis a todos os clientes internos.

Integrante:

Alessandra Raposo

Função: Jornalista – Gerência de Comunicação – GECOM

Frequência nas reuniões em 2017 - 100%
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2 | PRÁTICAS 
SISTEMÁTICAS

Momento Ecos da Saúde

Comprometidos com o bem-estar e a qualidade de vida 

de nossos colaboradores, o Momento Ecos da Saúde nas-

ce com o objetivo de cuidar da saúde dos clientes inter-

nos. Do quadro funcional da Sede Administrativa do Sesc, 

61% apresentam sobrepeso e/ou obesidade grau I.

O projeto atua nos segmentos de sustentabilidade com foco na redução do desperdício, consumo, 

nutrição, na prática sistemática de exercício físico e na educação ambiental, como agente transfor-

mador de mudança social e ambiental.

As ações foram iniciaradas como experiência modelar de 

outubro a dezembro de 2017, com ações semanais volta-

das à educação ambiental, com encontros no horário de 

almoço, em que  foram discutidos temas como: desperdí-

cio, consumo sustentável, economia solidária, qualidade 

de vida, doenças oriundas da ingestão de alimentos, im-

portância do exercício físico regular, dentre outros temas. 

“A proposta apresentada teve como finalidade melhorar a saúde e o bem-estar, mas foi além, res-

gatou a nossa auto-estima e fez com que corpos cansados se movimentassem e gostassem disso. 

“Ela vem proporcionando, além de ganhos na saúde, um entrosamento entre os participantes que 

ajudam na rotina de trabalho atuando por meio das brincadeiras, como um detox mental que mo-

tiva a vinda ao trabalho e faz com que o dia seja mais prazeroso”, destaca Heitor Soares, Assistente 

Administrativo.
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Horta Escolar

Plantar, regar e colher - o ciclo natural sendo respei-

tado. Esse é o pensamento norteador para a criação 

de hortas escolares na perspectiva de introduzir 

hábitos saudáveis em nossos alunos, acreditando 

que a educação ambiental é o único caminho para 

o desenvolvimento sustentável e que os estudan-

tes são agentes multiplicadores da informação, le-

vando para suas casas os conhecimentos produzi-

dos na escola.

No decorrer de 2017 foram implantadas hortas escolares nas 

unidades de Araripina, Buíque, Casa Amarela, Goiana, Surubim e 

Piedade, em que os produtos cultivados foram consumidos em 

lanches coletivos com alunos e/ou levados para serem utilizados 

em seus domicílios.

Esta iniciativa fortalece o Projeto do Departamento Nacional, de 

Prevenção à Obesidade Infantil estimulando a mudança de hábi-

to alimentar inadequado adotado no cotidiano dos alunos e inse-

rindo a educação alimentar saudável na vivência escolar.

Logística Reversa de Carteiras de PVC

Os cartões e carteiras produzidas em PVC estão cada dia mais 

presentes em nosso dia a dia. Comumente, após sua vida útil, 

nos preocupamos com os dados pessoais que estão contidos 

nos cartões e cortamos, descartando-os em lixo comum.

O Sesc em Pernambuco reverberando o compromisso institu-
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cional com a Logística Reversa, implantou dois coleto-

res que trituram as carteiras emitidas pela instituição, 

reintriduzindo-as na cadeia produtiva em forma de 

agendas, porta-copo, tag de mala, capas de blocos, 

dentre outros. No decorrer de 2017, 127.839 unidades 

de cartões foram triturados fechando o ciclo da logísti-

ca reversa. Para o ano de 2018, 52 mil unidades de carteiras serão reutilizadas nas capas da agenda 

institucional.

Economia Solidária

Promover a economia solidária e di-

fundir a confiança nos nossos clientes. 

Buscamos disseminar a cultura da ho-

nestidade, do respeito e da lealdade, 

emprestamos guarda-chuvas àqueles 

que frequentam nossas unidades e não 

querem se molhar. Os clientes internos 

e externos levam os guarda-chuvas e devolvem no dia subsequente. Esta iniciativa cria possibilida-

des de construir uma sociedade com maior equidade e promover o desenvolvimento sustentável.

Dando continuidade a essa cultura, na Exposição “Lixo 

é Quase Nada”, exposta no Sesc Ler Surubim, no período 

de 13/11/2017 a 01/12/2017 foi disponibilizado uma car-

rocinha de sorvete, em que os próprios clientes internos e 

externos consumiram e realizaram o auto-pagamento com 

ou sem fiscalização. A  arrecadação foi de R$ 498,00 (qua-

trocentos e noventa e oito reais), revertido para a Associa-

ção de Catadores “Chamas de Fogo”.
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Espaços Agroecológicos

Muito mais do que promover feiras 

que comercializem produtos livres de 

agrotóxico e transgênicos, o Sesc PE 

fomenta a ideologia de espaços agro-

ecológicos, local onde o consumidor, 

além de comprar, possa refletir sobre 

a alimentação enquanto ato político 

de escolhas, de respeito à natureza, 

de troca de experiências, de incentivo à produção agrícola familiar. Fortalecendo a economia local, 

com preços justos, comercializados direto do agricultor, sem intermediários, fazendo-nos cientes 

da procedência dos produtos, como são produzidos e sistematicamente testados por órgãos fisca-

lizadores como a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro).

Reafirmando o compromisso Institucional de cor-

roborar com a qualidade de vida da comunidade, 

atuamos com edições semanais de feiras livre para 

comercialização de produtos, fidelizando nosso pú-

blico, viabilizando o consumo sustentável, o respeito 

à sazonalidade que a natureza nos dá e valorizando 

a agricultura familiar.

Logística Reversa de Pneus

Os pneus em nosso Estado são os maiores responsáveis 

pelos alagamentos em decorrência do seu descarte 

inapropriado em vias públicas. Na perspectiva de reuti-

lizar esse resíduo com responsabilidade e compromis-
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so socioambiental, os pneus em desuso da nossa 

frota de veículos são utilizados na construção de 

equipamentos recreativos e em arte, de modo a 

sensibilizar a comunidade para a funcionalidade 

e importância do reuso. Desta forma, foi construí-

do um espaço recreativo, no Sesc Ler Buíque, com 

76 pneus que estavam em desuso da nossa frota.

Aproveitamento Integral dos Alimentos 

Folhas, cascas, talos, sementes e tudo aquilo que, em um passado 

próximo, ia para descarte, hoje utilizamos como insumo para inúme-

ras receitas, quebrando paradigma que receitas de aproveitamento 

integral não são saborosas. Na hora das refeições, são oferecidos em 

nossos restaurantes alimentos produzidos com o aproveitamento 

integral e sucos detox, feito com as sobras das verduras, frutas e 

legumes utilizados nas preparações.

Ressaltamos que o aproveitamento integral dos alimentos viabili-

za a extração de nutrientes que devem ser consumidos e não des-

perdiçados. Essa prática está consolidada em todas as unidades do 

Sesc Pernambuco e conta com a anuência dos clientes.
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Lâmpadas, Pilhas e Baterias

A logística reversa de lâmpadas, pilhas e baterias utilizadas em equi-

pamentos eletrônicos são tratadas conforme preconiza a Política Na-

cional de Resíduos Sólidos - Lei:12.305/10. Os componentes químicos 

são reintroduzidos à cadeia produtiva, para produção de novas pi-

lhas e baterias. Já o mercúrio das lâmpadas é retirado e encapsulado.

O tratamento desses resíduos é fruto da parceria do Sesc PE com a 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica – ABINEE, o Sin-

dicato do Comércio e do Sindicato dos Varejistas. No exercício de 

2017, foram tratados 34 quilos de pilhas e  1.485 unidades de lâmpa-

das fluorescentes.

Gestão de Resíduos

A destinação e o tratamento dos resíduos produzidos nas unidades do Sesc são compromissos as-

sumidos pela gestão ambiental de cada unidade. Priorizamos a separação em recicláveis, rejeitos 

e resíduos orgânicos. Os resíduos recicláveis são encaminhados para as cooperativas institucio-

nalizadas ou para catadores informais, quando o município não dispõe de cooperativas formais.

A coleta é realizada semanalmente e os materiais são segrega-

dos nas dependências das cooperativas, pelos catadores. Os re-

jeitos são encaminhados para aterro sanitário dos municípios. 

Na unidade de Santo Amaro/Recife e no restaurante do Sesc 

RioMar também nesta capital, os resíduos orgânicos são enca-

minhados para a Usina de Tratamento e o beneficiamento resul-

ta em composto orgânico. Esse adubo é utilizado nos espaços 

de jardins e hortas escolares.
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Em 2016, foram gerados 26.624 toneladas de resíduo orgânico e em 2017, 18. 720 toneladas de 

resíduos orgânicos foram transformados em adubo.

Gerenciamento: Óleo de Cozinha e Esponjas de Prato

Considerando a introdução de hábitos saudáveis para a clientela, são priorizadas, nos restaurantes, 

preparações assadas, propiciando a ingestão cada vez menor de gordura saturada e insaturada. 

Contudo, nos casos de inviabilidade dessas preparações, o óleo de cozinha usado é encaminhado 

para comunidades quilombolas, que o utilizam na produção de sabonete artesanal, cotribuindo 

para a renda mensal desse segmento e fomentando o desenvolvimento sustentável local, nas uni-

dades de Buíque, Garanhuns e Triunfo.

As demais unidades encaminham para a Instituição ASA, que desti-

na recursos para a Fundação Alice Figueira de apoio ao Instituto de 

Medicina Integrada Fernando Figueira - IMIP, firmando o nosso com-

promisso com a responsabilidade socioambiental e de um Planeta 

Sustentável, não descartando óleo nas pias e nos ralos, evitando a 

contaminação dos rios, lagos, riachos, marés e lençóis freáticos. Re-

gistramos que 3.640 litros de óleo de cozinha foram reintroduzidos à 

cadeia produtiva.

Concernente ao uso das esponjas de lavar pratos, que comumente eram descartadas em lixo co-

mum, hoje são armazenadas em coletores específicos e encaminhadas para o Rede Cycle, onde 

voltam à cadeia produtiva em forma de insumo para novos pro-

dutos.

Gestão Integrada Programa Ecos
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O Programa Ecos de Sustentabilidade Corporativa atua de forma integrada em todo Sistema Feco-

mércio I Sesc I Senac. Trimestralmente, o grupo gestor das três Instituições se reúnem e planejam 

as ações e as responsabilidades de cada entidade. As campanhas integradas utilizam a mesma 

metodologia e peças publicitárias, buscando uma identidade na atuação do Programa Ecos de 

Sustentabilidade Corporativa, sendo referência em âmbito nacional, pelo protagonismo da atua-

ção integrada, e modelo para os demais DD.RR.

Resíduo Eletroeletrônico 

Os resíduos eletroeletrônicos sem condições de uso na 

instituição, oriundo da tecnologia da informação, são 

encaminhados para o Centro de Recondicionamento de 

Computadores – CRC Marista, chancelado pelo Ministé-

rio do Meio Ambiente. As peças que estão em condições 

de reuso são utilizadas como matéria-prima, para a for-

mação de novos computadores que são montados pela 

juventude que participa de curso de condicionamento 

de PC no CRC Marista.

Os equipamentos recondicionados são doados a diver-

sos segmentos sociais de cunho educativo, formativo e de inclusão. As peças que não podem 

ser recondicionadas são descartadas em Singapura, na Ásia atendendo os princípios ambientais 

legais.

Ressaltamos que o gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos, além de se destacarem por se-

rem ambientalmente corretos, oportuniza a inclusão social àqueles que serão o futuro do nosso 

país: a juventude.

Em 2016, foram encaminhados para serem recondicionados 1,8 toneladas, em 2017,    foram re-

condicionados 920 quilos de resíduo de natureza eletroeletrônico.
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Embalagens Coletivas

Desde 2015 nos restaurantes do Sesc em Pernambuco, os 

talheres deixaram de ser embalados individualmente e 

passaram a ser disponibilizados coletivamente, atenden-

do a legislação vigente (Lei 18.315/15), que versa sobre as 

embalagens de talheres em unidades produtivas de alimento.

Essa iniciativa permitiu reduzir o consumo de 802.603 unidades de embalagens, sendo 498.747 

embalagens plásticas e 303.856 embalagens de papel, gerando um economia financeira de R$ 

14.103,15 (quatorze mil, cento e três reais e quinze centavos), ao ano. Com essa iniciativa, difundi-

mos a cultura de que o melhor resíduo é àquele que não foi gerado.

Reuso de Matéria-prima

O incentivo ao reuso de material reciclável é fomentado em todas as 

ações desenvolvidas no Sesc. Nos eventos sazonais como Carnaval, 

São João e Natal, a decoração das Unidades Operacionais são con-

feccionadas com matéria-prima, oriunda dos resíduos recicláveis pro-

duzidos na entidade. Essa iniciativa estimula um dos principais “Rs” 

da reutilização e propicia a quebra de paradigma de que produtos 

produzidos com reuso não apresentam estética, beleza e não são ca-

pazes de atrair a atenção da comunidade. Outro aspecto importante 

a ser considerado é que reduzimos o quantitativo de resíduos encami-

nhados para aterros sanitários, minimizando a geração de novos resí-

duos e ampliando a economicidade em não adquirir peças decorativas.
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Brigada Ambiental do Sertão

O Centro de Turismo e Lazer – CTL Triunfo está situado em uma 

Zona Especial de Preservação Ambiental – ZEPA. Por sua loca-

lização, comumente, são encontrados inúmeros animais da 

fauna silvestre como: tejus, serpentes, raposas, gatos do mato, 

dentre outros.

Com a intenção de preservarmos a fauna, criamos a primeira 

Brigada Ambiental do Sertão, cujo objetivo é realizar a conten-

ção e manejo de espécimes de animais silvestres oriundos da 

caatinga.

Para isso, doze funcionários participam sistematicamente de formação continuada ministrada, por 

profissionais da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE e pela Agência Estadual de 

Meio Ambiente – CPRH e, os resultados foram expressivos com o resgate de dezenove serpentes 

peçonhentas e não peçonhentas encontradas nas dependências internas do CTL, e que retorna-

ram ao seu habitat natural sem quaisquer intercorrência para o hóspede, o cliente interno e o ani-

mal. Reafirmando a ideologia de que homem e natureza podem estabelecer relações harmônicas 

associadas e de equilíbrio.

Copos de Policarbonato

Na perspectiva de reduzir o consumo de copos descartáveis nas lanchonetes e restaurantes do 

Sesc, adotamos o uso de copos de policarbonato. Higienizados em altas temperaturas, inquebrá-

veis e com vida média de três anos, os copos foram bem aceitos pelos nossos clientes internos e 

externos.

Essa medida propiciou uma economia financeira anual de R$ 9.168,00 (nove mil, cento e sessenta 

e oito reais) e o consumo de 240 mil unidades de copos descartáveis.
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Sustentabilidade Corporativa 

Na Semana do Meio Ambiente, celebrada em junho, o Sis-

tema Fecomércio /Sesc / Senac PE foi convidado pela Co-

missão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de 

Pernambuco (Alepe) , a participar da reunião ordinária, 

apresentando as ações ambientais corporativas desenvol-

vidas pelo Sistema e como essas ações corroboram para o 

desenvolvimento sustentável. Essa ação evidencia social-

mente o Sesc, como Instituição comprometida com o de-

senvolvimento sustentável, conceituada em nível nacional 

e reconhecida ambientalmente pela valorização do bem-

-estar social das pessoas.

Inclusão Social

Encaminhar os resíduos recicláveis produzidos pela enti-

dade para cooperativas é de grande relevância. Contudo, 

acreditamos que o Sesc, ao longo de mais de 70 anos de 

existência, cuida e zela pelo bem-estar social e pode fazer 

ainda mais pelos segmentos que se encontram em situa-

ção de vulnerabilidade.

Desta feita, os catadores que recebem os resíduos produ-

zidos pelas Unidades Operacionais participam de ações 

de inclusão social, cidadania e saúde. Nos municípios que 

ainda contam com lixões, as ações são realizadas nesses 

espaços, com objetivo de empoderar o catador e formá-

-lo para ser protagonista de sua história de mudança social.
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Campanhas Integradas

Buscando alinhar o eixo de atuação do Programa Ecos, o 

Sistema Fecomércio  atua de modo integrado , utilizando 

as mesmas metodologias e ferramentas de comunicação, 

assim  buscamos uma linguagem única e uma prática co-

mum a todo Sistema. No decorrer de 2017, foram realiza-

das campanhas de consumo sustentável de água, energia 

e papel.
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Ecoblitz 

Na semana do Meio Ambiente, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac  recebeu a Ecoblitz, cujo cerne 

foi “Plantar o Amor e Colher o Bem”,  onde foram explicitadas  medidas simples que poderíamos  

adotar na esfera corporativa. A sensibilização aconteceu em cada setor e a construção foi coletiva.

Matérias Veiculadas 

Postado em 19 de dezembro de 2017 por Alessandra Raposo

Participantes do Momento Ecos da Saúde perdem, 
juntos, onze quilos

Na última semana, os participantes do ‘Mo-

mentos Ecos da Saúde’ se reuniram com dr. 

Inocêncio, diretor regional, para mostrar 

os resultados de três meses de atuação do 

programa. Ao todo, 15 funcionários estão 

saindo de casa mais cedo para realizarem 

exercícios físicos antes do horário do ex-

pediente. Além disso, o grupo tem ações 

sistemáticas de educação ambiental e de 

nutrição. O resultado já foi sentido: o grupo 

perdeu mais de onze quilos.

O programa tem por objetivo cuidar da saúde dos clientes internos, atuando na redução do des-

perdício e do consumo. “Durante o encontro, os funcionários pediram para que as ações continu-

assem em 2018”, destaca Elisabete Lacerda, idealizadora do projeto.

Para Carlos Eduardo Gonçalves de Souza, da GPO, “o grande destaque do programa é a integração 

entre as pessoas”. Já para Cristiane Victor, da SEDOC, “os novos aprendizados e as conquistas físicas 

é que nos motivam a continuar”.
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Postado em 15 de dezembro de 2017 por Alessandra Raposo

Surubim dá exemplo de cidadania e inclusão social
O Sesc Ler Surubim realizou, na última 

terça-feira (12/12), algumas ações de 

cidadania e inclusão social com os ca-

tadores de lixo do município. Ao todo, 

30 pessoas em situação de vulnerabili-

dade social receberam orientações de 

saúde e atendimento, como aferição 

de pressão arterial, teste de glicemia e 

informações sobre as doenças sexual-

mente transmissíveis.

Em 2018, Surubim irá desativar o lixão do município para construir um aterro sanitário. “O Sesc, 

preocupado com a inclusão  social desses catadores, realizou também uma roda de conversa  para 

reflexão acerca da importância   do seu trabalho”, destaca Elisabete   Lacerda, coordenadora   de 

Educação, Ciências  e Humanidades.

“A inspiração  está no olhar de cada um deles”, finaliza Amanda Roberta, assistente social do Sesc 

Ler Surubim.

Postado em 27 de novembro de 2017 por Estagiário Ascom

Vitrine de Conhecimentos promove debate 
sobre sustentabilidade

Foi realizado, neste mês, a 6° edição 

da Vitrine de Conhecimentos, com o 

tema: Ciências e Nossas Descobertas. 

Promovido pela Unidade Sesc Carua-

ru, foi abordado, no evento, temas que 

envolveram questões ambientais. Esse 

projeto foi desenvolvido visando pro-

porcionar aos alunos uma diversidade 
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de experiências com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as questões 

relativas ao meio ambiente.

O Ensino Fundamental e a Ed. Infantil abordaram em seus standers vários temas sobre os meios de 

vida animal, eletricidade e magnetismo, os reinos da natureza, fontes de energias renovável, corpo 

humano, etc. Foi um trabalho rico em aprendizado, envolvendo todos os alunos das turmas do Pré 

I ao 5°ano do Ensino Fundamental, além do Projeto Habilidades de Estudo.

Postado em 17 de novembro de 2017 por Alessandra Raposo

Exposição sobre utilização consciente do lixo 
chega a Surubim

Surubim será a primeira cidade 

pernambucana a receber a Ex-

posição Lixo é Quase Nada,  a 

exposição será realizado de 20 

de novembro a 1º de dezembro. 

A iniciativa já percorreu todos os 

estados brasileiros, difundindo a 

prática consciente de utilização 

do lixo como forma de preservação do meio ambiente. A proposta é apresentar toda a cadeia pro-

dutiva dos resíduos e sensibilizar a comunidade sobre o consumo sustentável, descarte correto e 

destinação final.

Durante a programação, o público será apresentado a uma gama de informações sobre o destino 

adequado do lixo, com: oficinas, palestras, mídia audiovisual e artes plásticas. “É um projeto do 

Departamento Nacional e a cidade de Surubim foi escolhida por estar em processo de desativação 

do lixão e implantação de um aterro sanitário. É um tema próximo a todos nós e uma honra sediar 

uma iniciativa como essa”, explica a gerente do Sesc Ler Surubim, Nelma Farias.

A abertura do evento vai acontecer na próxima segunda-feira (20), às 14h, com um coquetel pro-

duzido dentro do conceito de aproveitamento integral de alimentos e com a presença dos artistas 

plásticos Apolinário Lucena, Severino Lindo e Edilza Lima. Eles são os artistas que terão suas obras 

expostas na exposição “Lixo é quase nada”. A partir de um olhar, eles veem potencial artísticos nos 
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resíduos, que comumente são descartados como lixo. Apolinário trabalha com jornais e pó de 

serra; Severino, com embalagens derivadas da perfumaria, e Edilza transforma pneus usados em 

matéria-prima, para a produção de artigos de decoração.

Na terça-feira (21), o público poderá visitar a Feira de Produtos Orgânicos, na própria unidade, das 

7h às 11h, com produtores da Agricultura Familiar, da Associação Agroflor, do município de Bom 

Jardim, e adquirir legumes, hortaliças, frutas e produtos beneficiados com frescor, preço justo e 

livre de aditivos químicos. No dia (24), vai acontecer a roda de conversa “Papo com catador”. Será 

às 14h, no espaço da exposição, com a participação de duas ex-catadoras do Lixão da Muribeca 

(Recife), Severina José Silva e Maria Silva. Elas vão mostrar as experiências que tiveram após o fe-

chamento do local, as dificuldades que enfrentaram e as possibilidades que surgiram quando se 

organizaram em cooperativas.

Em todos os dias do evento, o público terá acesso também a vídeos de educação ambiental que 

fazem parte do acervo do EcoCine do Sesc. Escolas da cidade poderão agendar visitas para que 

os alunos possam acompanhar os documentários. Outra atividade contínua é a coleta de pneus, 

pilhas, óleo de cozinha e cartões de PVC para reciclagem, dentro do projeto de logística reversa, 

que compreende a reutilização dos produtos enquanto tiverem vida útil. Além disso, as pessoas 

poderão participar da Economia Solidária, uma ação em que serão oferecidos picolés. As pessoas 

irão pagar apenas R$ 1,00 e depositar o dinheiro em uma caixinha que vai ao lado da carrocinha 

sem mediador, uma forma de incentivar a prática de responsabilidade social. A verba arrecadada 

será revertida para a Associação “Chamas de Fogo” da cidade de Surubim.

Oficinas – Além de adquirir conhecimentos e despertar para novos comportamentos, os visitantes 

vão poder participar gratuitamente de oficinas para produção de acessórios e objetos de decora-

ção. Os encontros serão ministrados por Elisabete Lacerda, coordenadora de Educação em Ciên-

cias e Humanidades, e voluntários que tenham interesse em compartilhar experiências. Entre as 

atividades, estão a confecção de bonecas africanas, EcoBags de camisas de malha usadas, jarrinho 

de lata de alumínio e plantio de mudas. “O lixo está no nosso dia a dia e é importante que toda a 

população se envolva com o seu destino. Nós somos os responsáveis por eles e impactados pelos 

seus descartes irresponsáveis”, reforça Elisabete.

Serviço – Exposição Lixo é Quase Nada

Data: de 20 de novembro a 1º de dezembro de 2017

Local: Sesc Ler Surubim
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Programação

Segunda (20/11)

Abertura oficial do evento com coquetel em que serão servidos produtos de aproveitamento integral e 

visitação às exposições dos artistas plásticos Apolinário Lucena, Lindo e Edilza Lima.

Horário: 14h

De terça (21/11) a sexta (24/11)

Visitação aberta ao público

Horário: das 9h às 16h

Terça (21/11)

Feira de Produtos Orgânicos

Local: Pátio das Carretas (Sesc Ler Surubim)

Horário: das 7h às 11h

Sexta (24/11)

Papo com Catador, com catadores do antigo lixão da Muribeca (Recife)

Local: Espaço da Exposição

Horário: 14h

Postado em 14 de novembro de 2017 por Alessandra Raposo

Sede lança Momento Ecos Saúde para cuidar 
da qualidade de vida dos funcionários

Preocupada com o bem-estar e a 

qualidade de vida de seus funcio-

nários, a sede lançou o Momento 

Ecos da Saúde, programa com 

objetivo de cuidar da saúde de 

seus clientes internos.

O projeto atua nos segmentos de 

sustentabilidade com foco na re-

dução do desperdício e do consumo, na nutrição, na prática sistemática de exercício físico e na 

educação ambiental, como agente transformador de mudança social e ambiental.

“O programa surgiu com a proposta de saúde e bem-estar, mas foi além. Resgatou a baixa auto-

estima e fez com que  corpos cansados se movimentassem e gostassem disso. Ele vem proporcio-
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nando, além de ganhos na saúde, um entrosamento entre os participantes que ajuda na rotina 

de trabalho atuando por meio das brincadeiras, como um detox mental que motiva a vinda ao 

trabalho e faz com que o dia seja mais prazeroso, destaca Heitor Soares.

De acordo com dados internos, o quadro funcional da sede e da unidade Santo Amaro contavam 

com 61% dos funcionários com sobrepeso ou obesidade grau I e um desperdício alimentar de 

mais de 2,7 toneladas no período de janeiro a setembro de 2017.

“Neste cenário, o Momento Ecos inicia com o objetivo de refletir sobre questões ambientais e 

sociais que ocasionem motivação e prática de exercícios físicos, além de despertar para educação  

ambiental. Esse é o caminho do desenvolvimento sustentável”, informa Elisabete Lacerda ideali-

zadora do projeto.

“O Momento Ecos me oportunizou vivenciar o que o Sesc oferece à comunidade e hoje posso des-

frutar, além de me sentir valorizada pela Instituição que se preocupa com o meu bem-estar, torço 

para que o clima de integração possa contagiar mais funcionários”, conta Luciana Vélez.

Postado em 30 de outubro de 2017 por Alessandra Raposo

Buíque reaproveita pneus e revitaliza área de lazer
Em uma integração da Educação 

com o Projeto Ecos, os alunos do 

1° ao 5° ano do Ensino Funda-

mental do Sesc Ler Buíque revi-

talizaram toda a área de lazer da 

unidade. No espaço foram utiliza-

dos 200 pneus doados pelos es-

tudantes. A área de lazer recebeu 

diversas esculturas em formato de animais, como araras, tucanos e corujas, poço dos desejos e 

gangorra. O campo de futebol recebeu 120 pneus em todo o entorno.

A mudança com foco na sustentabilidade foi idealizada pela gerente da unidade, Geilza Paulino. 

“Além de deixar o espaço mais bonito, a nossa ideia com o reaproveitamento era sensibilizar os 

alunos para a questão ambiental”, destaca Geilza. A revitalização contou com a ajuda do oficineiro 

Pedro Maciel, de Buíque.



RELATÓRIO DO PROGRAMA ECOS 2017 | 27

Postado em 19 de outubro de 2017 por Alessandra Raposo

Araripina implanta roseiral que integra aluno 
e consciência ambiental

Alunos do 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental implantaram um 

“Roseiral” no Sesc Ler Araripina.   

Em uma érea de 30 m², o jardim 

está sendo cultivado com o obje-

tivo de ensibilizar o aluno a per-

cepção da consciência da preser-

vação ambiental desde criança 

até a fase adulta.

Depois de diversas consultas e 

com a orientação do agrônomo Gerson Batista, o Projeto Floresça surgiu em 2011, em um espaço 

de pedregulhos. O terreno foi recuperado e o solo otimizado para a distribuição de cinco canteiros 

com 47 roseiras.  

“Devido a alta temperatura do Sertão (30°, em média), por várias vezes tivemos problemas em 

manter as mudas. Após dois anos de cultivo, surgiram os primeiros resultados: duas floradas por 

semestre e um panorama paisagístico muito positivo”, destaca Mary Rodrigues da Silva, professora 

do Sesc Ler Araripina e idealizadora do projeto.

Com palestras frequentes e a preservação da área cultivada, as crianças aprendem sobre diversi-

dade dos vegetais e dos insetos que integram o ambiente.

Postado em 18 de outubro de 2017 por Alessandra Raposo

Hóspedes de Triunfo se divertem com 
jogos feitos com materiais de reaproveitamento

O CTL Sesc Triunfo está recrian-

do os jogos de antigamente uti-

lizando materiais de reaprovei-

tamento. A ação tem encantado 

e divertido os hóspedes. Foram 

desenvolvidos três jogos que po-

dem ser utilizados por adultos e 

crianças a partir de oito anos de 

idade.
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O ‘Futelinha’, um dos mais procurados pelos adultos, é um jogo de tabuleiro que simula um campo 

de futebol jogado com dados. Já no ‘Desce o Pegador’, inspirado no Feche a Caixa, os participantes 

jogam os dados e baixam os pegadores de acordo com a soma da pontuação dos dados. Ganha 

quem terminar com todos os pegadores baixados. O ‘Mini PingPong’ funciona com as mesmas 

regras originais do pingpong tradicional, tendo como grau de dificuldade o tamanho da mesa. Por 

ser pequena, torna a partida mais divertida.

“Os novos jogos têm como finalidade, além de entreter os hóspedes, levar um outro olhar para as 

atividades. Despertar a criatividade e a visão de reaproveitamento de materiais para desenvolver 

novos jogos”, destaca Kelly Pedrosa, recreadora da unidade e criadora dos jogos.

Postado em 6 de setembro de 2017 por Alessandra Raposo

Feira Agroecológica de Santo Amaro está de cara nova
Cada vez mais focada em cuidar 

do meio ambiente, agora não 

só os produtos comercializados 

na Feira Agroecológica de Santo 

Amaro dialogam com a susten-

tabilidade, a decoração também 

está de cara nova, feita com pro-

dutos reutilizáveis.

Os pneus decorativos, poderão ser comercializados pois, foram transformados em balanço, jarros, 

tucanos e araras. Mudas e plantas de diversas espécies também estão sendo vendidas na feira.

Outra novidade é a otimização das garrafas de suco, que estão sendo reutilizadas para o comércio 

de bolinha de sabão, viabilizando a interação com a família. A bola gigante atraiu o público infan-

til, contagiando todas as faixas etárias. 

Postado em 7 de agosto de 2017 por Alessandra Raposo
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Triunfo realiza treinamento com a 
Primeira Brigada Ambiental do Sertão
O CTL Triunfo, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e  a Agência Estadual 

do Meio Ambiente,  recebeu trei-

namento com a Primeira Brigada 

Ambiental do Sertão, em julho, 

com intuito de fortalecer as ações 

de contenção e manejo da fauna 

silvestre.

O treinamento teórico e prático 

foi ministrado por Elisabete La-

cerda, coordenadora de Educação em Ciências e Humanidades do DR/PE, Jean Carlos Ramos, pro-

fessor e doutor da UFRPE, Fábio Maschka e Tatiana Clericuzi, representantes da CPRH.

A Primeira Brigada Ambiental do Sertão, chancelada pelo CPRH, está desenvolvendo trabalho   

pioneiro no Estado. Surgiu há um ano para capacitar os funcionários do CTL Triunfo na preserva-

ção, contenção e manejo a fauna silvestre, respeitando seu habitat natural e a relação do homem 

com o meio ambiente. 

A UFRPE é responsável pelo mapeamento das espécies da fauna silvestre e criando procedimen-

tos operacionais padrão para atuação segura  dos brigadistas e animais. A Universidade também 

estabelece os limites e possibilidades dos brigadistas e ministra treinamentos sistemáticos.

Em um ano de atuação da Primeira Brigada Ambiental do Sertão, foram resgatados 19 animais 

peçonhentos e não-peçonhentos. Os animais foram devolvidos à natureza, sem intercorrência  de 

acidente. Assim, reforçando o compromisso Institucional com as questões socioambientais.
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Postado em 4 de agosto de 2017por Alessandra Raposo

Programa Ecos é apresentado para a 
Comissão de Meio Ambiente da Alepe

Como parte das atividades do 

mês do Meio Ambiente, celebra-

da em junho, a coordenadora de 

Educação, Ciências, Humanida-

de e Sustentabilidade Ambiental 

e gestora  do Programa Ecos de 

Sustentabilidade do Sesc, Eliza-

bete Lacerda, apresentou na úl-

tima  r eunião or dinária do  s emestre, comandada pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia 

Legislativa de Pernambuco (Alepe), as açõe s de sustentabilidade corporativa desenvolvidas pelo 

Sistema Fecomércio/Sesc /Senac PE.

Durante o momento, a coordenadora ressaltou diversas ações como a substituição dos copos des-

cartáveis pelos copos e xícaras reutilizáveis, as ações educativas ,   a exemplo das  Ecoblitzs ,   que 

busca sensibilizar e identificar as práticas cotidianas de consumo sustentável nos espaços de tra-

balho e a parceria com cooperativas de materiais recicláveis que recebem os resíduos produzidos 

nas unidades , fazendo o gerenciamento. Esses cooperados participam de ações de inclusão social 

e cidadania. 

“Para nós, a Sustentabilidade é compreendida como valor institucional. Fazemos um trabalho con-

tínuo e não pontual. Realizamos ações de sensibilização com os colaboradores, mudamos nosso 

jeito de consumir e de descartar resíduos e, além disso, levamos para a sociedade a necessidade 

de agir em prol da sustentabilidade e da equidade social”, explica Elisabete.
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3 I INDICADORES 
PRIMÁRIOS
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4 I CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Acreditamos que o Programa Ecos de Sustentabilidade Corporativa vem contribuindo para a in-

ternalização da sustentabilidade como valor pessoal e institucional. Contudo, faz-se necessário 

um investimento orçamentário para a implantação de novas tecnologias  de consumo ecoeficien-

te, que nos possibilitem um melhor  resultado na gestão, como implantar descargas a vácuo, pla-

cas de energia solar, captação de água da chuva,  reuso da água, dentre outras ações relevantes.
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