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P2 Título do projeto ambiental participante:

Livremente

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O Projeto Livremente trabalha com a perspectiva de reutilização de livros. Foi construído pelos alunos dos cursos de 
Aprendizagem Profissional Comercial do Senac Comunidade com a proposta de colaborar com ações para conscientização sobre a
reutilização de livros. A proposta consiste em elaborar espaços de leitura e disponibilizar livros para troca. A estante é aberta onde 
qualquer aluno pode pegar a hora que quiser e também pode deixar uma doação. Todos os exemplares disponíveis para leitura 
são doados sem custo de compra contribuindo para sustentabilidade.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio
Grande do Sul - Senac-RS

Nome fantasia: Senac Comunidade

CNPJ: 03422707004171

Setor de atuação: Educação Profissional

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 15/05/1995

Número de colaboradores: 69

Investimento ambiental:(anual em R$) não há valores específicos estipulados

nº 100nº 100
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quarta-feira, 14 de março de 2018 15:36:17quarta-feira, 14 de março de 2018 15:36:17
Última modificação:Última modificação:   quarta-feira, 14 de março de 2018 17:27:44quarta-feira, 14 de março de 2018 17:27:44
Tempo gasto:Tempo gasto:   01:51:2601:51:26
Endereço IP:Endereço IP:   187.7.119.170187.7.119.170
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P6 Informações de contato:

Endereço: Coronel Genuíno, 39.

Bairro: Centro Histórico

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

CEP: 90010-350

Telefone com DDD: 51- 32113579

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Cíntia Castro

Cargo: Orientador Educacional

E-mail: ccverardi@senacrs.com.br

Telefone com DDD: 51- 32113579

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Cíntia Castro

Cargo: Orientador Educacional

E-mail: ccverardi@senacrs.com.br

Telefone com DDD: 51- 32113579

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Liliane Netto Valls

Cargo: Diretora

E-mail: lnvalls@senacrs.com.br

Telefone com DDD: 51- 32113579

P10 Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001,

Outra(s) (especifique):

Prêmio Qualidade-RS nas modalidades prata e bronze,
reconhecido pelo PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade
e Produtividade).
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

O Senac-RS é uma organização de educação profissional, de direito privado, sem fins lucrativos, que faz parte do Sistema 
Fecomércio-RS. O Senac-RS caracteriza-se como uma entidade paraestatal (serviço social autônomo) composta pelo Conselho 
Regional, Administração Regional e Unidades Educacionais. Está vinculado à Administração Nacional (Senac-AN), entidade com 
jurisdição nacional dirigida pela Confederação Nacional do Comércio. Foi criado em 10 de janeiro de 1946 pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), por meio do Decreto-Lei nº 8.621, e regulamentado pelo Decreto nº 61.843/67 que Aprova o 
Regulamento do Senac. Iniciou suas atividades no RS em 13 de setembro de 1946. A atividade-fim do Senac-RS é a educação 
para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.
Possui 42 Escolas, distribuídas em 33 municípios do interior do Estado, além de Porto Alegre. Destas, duas são Faculdades, 
sendo uma em Porto Alegre e outra em Pelotas. Além disso, a estrutura de atendimento compreende mais 23 Unidades 
Sesc/Senac. O atendimento a todos os 497 municípios do Estado é garantido pela distribuição de áreas de abrangência entre as 
Escolas. A Administração Regional localiza-se em Porto Alegre, onde administra, regulamenta e apoia a ação das Unidades 
Educacionais. Possui 1.948 colaboradores, sendo 217 na Administração Regional. Em 2017, o Senac-RS atendeu 198.231 alunos, 
sendo 61.154 em cursos FIC, Técnico e Educação Superior, e o restante em ações extensivas, tais como palestras, oficinas e 
workshops. A receita total do Senac-RS em 2017 foi de R$ 218.516.687, sendo R$ 85.125.771 corresponde à venda cursos e 
R$122.513.036 de contribuição compulsória, investidos no Programa Senac de Gratuidade (PSG).
A empresa adotou o Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de apoio ao sistema para representar suas estratégias e definir 
suas intenções a médio e longo prazo. Através do BSC pode-se monitorar se os objetivos estão sendo cumpridos e propor ações 
práticas para o atingimento dos mesmos. O BSC pressupõe o equilíbrio dos resultados financeiros com os de clientes e sociedade, 
aprendizado e crescimento e processos internos para a efetivação da missão e alcance da visão. Sendo assim, o Senac-RS inclui 
a sustentabilidade na sua estratégia, com a definição do objetivo estratégico “Consolidar uma filosofia de gestão inovadora e 
sustentável”, dentro da perspectiva de Processos Internos.
As diretrizes da Gestão Sustentável partem desta estratégia e estão alinhadas com a Política da Qualidade, com as Ferramentas 
de Gestão adotadas: Modelo de Excelência da Gestão (MEG), ISO 9001, com o Comitê de Sustentabilidade Fecomércio-
RS/Sesc/Senac, Comitê de Sustentabilidade do Senac- RS e com os Princípios Organizacionais.
Missão: "Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo."
Visão: "Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas."
Política da Qualidade: A Gestão da Qualidade do Senac–RS tem como objetivos:
- Satisfazer os clientes com Educação Profissional de Excelência;
- Atender aos requisitos das Partes Interessadas;
- Praticar um Sistema de Gestão inovador e sustentável.
Princípios: Busca de harmonia; Consciência em ação; Transparência; Responsabilidade pelo todo; Pró-soluções; Equilíbrio de 
interesses; Respeito à diversidade; Sustentabilidade.
A Gestão dos Impactos Ambientais adversos iniciou em 2010, com a documentação deste processo, por meio do PR 03/10 – 
LAISA – Levantamento de aspecto e impacto socioambiental, que definiu a sistemática para identificar e avaliar os aspectos e 
impactos socioambientais, associados aos produtos, processos e instalações. Em 2016, um grupo de trabalho vinculado ao Comitê 
de Sustentabilidade realizou uma revisão deste processo com o objetivo de caracterizar os principais aspectos ambientais 
adversos, seus impactos e a destinação dos resíduos sólidos, que o Senac tenha influência e que sejam considerados do longo do 
ciclo de vida do produto. Esta reestruturação teve como objetivo minimizar a produção de resíduos gerados um encaminhamento 
seguro, de forma eficiente, em conformidade com a legislação vigente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da 
saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
O Senac Comunidade,  através do Projeto Livremente contribui para a redução de impactos adversos,utilizando a reutilização de 
livros em espaços abertos na escola e comunidade.O Projeto tem como norteador os objetivos desenvolvimento sustentável (ODS) 
e com o Tripé da Sustentabilidade.
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P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não, o projeto surge por oportunidades de incluir a nossa proposta de ensino profissional a conscientização sobre a importância do 
comportamento socioambiental.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Em situações de aprendizagem sobre a importância de ações socioambientais, os alunos socializam e procuram encontrar 
alternativas em seu cotidiano para aplicar os conhecimentos sobre o Programa 4R's - reduzir, reciclar, reeducar e reutilizar. Nessa 
proposta de fomentar a consciência socioambiental surgiu o questionamento sobre o acumulo de livros, e o possível destino que 
poderiam ter. 
É percebido que a crescente utilização de meios tecnológicos, consequentemente afastou diversos leitores da utilização de 
materiais impressos, optando por e-books, assim percebeu-se a oportunidade de buscar esses livros impressos e torná-los 
acessíveis para aqueles que economicamente não teriam acesso aos mesmos.

Ao disponibilizar os livros é possível reaproveitar o material impresso e influenciar o hábito da leitura, cooperando com as 
exigências do mundo do trabalho no desenvolvimento de competência, ampliando a visão de mundo sobre sua atuação e 
colaboração com o meio ambiente, além de instigar a busca pelo conhecimento.

É importante considerar que a atividade de leitura traz diversos benefícios tanto para saúde mental, quanto para a saúde física, 
ajuda no alivio do estresse proporcionando uma melhora no rendimento do trabalho, estimula o lado criativo dando asas a ideias 
inovadoras, tornando o sujeito mais participativo no ambiente de convívio.

Nesse contexto que o projeto, conecta em suas ações, os espaços de leitura criativos, pois aproximam as pessoas estimulam a 
interação e promovem o comportamento socioambiental.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Elaborar espaços culturais para empréstimo e doação de livros para fomentar a leitura, responsabilidade pelo todo e 
conscientização socioambiental. 

Explorar a criatividade, atitude para inovar e apresentar as oportunidades de construir espaços culturais utilizando os métodos 
diferenciados de compreensão do Programa de Gestão Ambiental 4R’s do Senac RS. 

Criar o pensamento sustentável nas ações da Livremente permite ao jovem ampliar sua visão, no seu compromisso 
socioambiental diário. 

Trazer reflexões sobre o pensamento sustentável;

Nesse sentido, os espaços culturais da Livremente têm a preocupação de promover a leitura impactando em seu modo de pensar 
e agir construindo novos valores para sua vida pessoal e profissional, atuando como transformador cultural por integrá-lo a 
proposta de cooperação socioambiental.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

Para a construção do projeto Livremente foram adotadas algumas etapas:
Etapa 1: Sensibilização, os alunos receberam a proposta de construir ações para arrecadar livros que não são mais utilizados.
Pensaram em construir na escola do Senac Comunidade um espaço cultural para que todos os alunos e colaboradores pudessem 
usufruir da leitura. Utilizaram alguns critérios para elaborar as metas e definições do projeto como:  sensibilizar os jovens para 
doação de livros; disponibilizariam apenas livros de literatura no espaço cultural; escolheriam um nome através de votação com os 
alunos do Senac.
Etapa 2: Encontrar um lugar para a construção do espaço cultural e provocar envolvimento dos alunos com a doação de livros, 
utilizando uma gincana literária. 
Etapa 3: Os alunos realizaram ações de 5S e conseguiram materiais para a construção do espaço cultural.
Montaram o espaço com a proposta de mantê-lo com informações e novidades literárias.
Etapa 4:  realizar cinema literário, com a proposta de arredar livros e mostrar que o acervo apresenta livros que se transformaram 
em filmes.
Envolver o máximo de turmas no cinema.
Etapa 5: Construir um informativo da Livremente para apresentar os resultados do projeto e mostrar sua continuidade;
Etapa 6: Evidenciar as práticas sustentáveis aplicadas em todo o processo de construção do espaço cultural Livremente e buscar 
parcerias em empresas e escolas para multiplicar a prática.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

A partir da construção do projeto Livremente, os jovens adquiriram competências valorizadas pelo mercado de trabalho, pois em 
suas ações evidenciaram comprometimento socioambiental.
O envolvimento com a proposta do projeto possibilitou o protagonismo juvenil, ao mesmo tempo que impactou no contexto de vida 
de cada participante, além de possibilitar ao aprendiz, 
a) Aplicação prática de ações socioambientais;
b) Atuação efetiva com senso de utilização, proporcionado pelos conhecimentos de 5S;
c) Promoveu atitudes colaborativas por envolver alunos, funcionários e empresas nas ações realizadas;
d) Exercício de uma consciência voltada para o que é sustentável, baseado no princípio do Programa 4 R’s;
e) Desenvolvimento potencial de cada ser humano, onde cada um se comprometeu conforme sua disponibilidade.

  A montagem do espaço cultural proporcionou visibilidade e parcerias para o projeto e incentivo para ampliação de suas práticas 
com: 
a) A Sensibilização para arrecadação de livros: Primeiramente com 714 obras, em 2016 contou com o recebimento de 
aproximadamente 1000 obras, e em 2017 as ações movimentaram o acervo mantendo a quantidade do ano anterior.
b) O Informativo, a partir de seus resultados e sua aderência junto aos jovens e colaboradores do projeto, foi realizada a 2° Edição.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O projeto recebe parceria voluntária de pessoas e empresas que queiram doar livros, não é recebido nenhuma quantia em espécie.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

04/12/2015
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P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

é um projeto contínuo

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o
valor numérico. Ex.: 25.868,52.)

O respondente ignorou esta pergunta

P21 Número de pessoas que participaram do projeto:
(Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

O respondente ignorou esta pergunta

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram
beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

O respondente ignorou esta pergunta

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 O acervo permanece com aproximadamente 1000
obras que circulam no espaço.

Resultado 2 Disseminação de conhecimento por meio de
informativos literários.

Resultado 3 Mais de 3000 jovens beneficiados pelos espaços e
pela acessibilidade aos livros.

Resultado 4 Autonomia dos jovens, pois o processo de retirada e
entrega dos livros é LIVRE, sem registros, baseado no
comprometimento e responsabilidade pelo todo.

Resultado 5 Criação dos espaços literários em empresas e
diferentes espaços das escolas.

Resultado 6 Participação em feiras e eventos.
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