
 

        

  Relatório das ações da Comissão de Sustentabilidade - 2020 

Atividades realizadas 

 

Semana ODS na Prática 

 

Enquanto signatária do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, a IDES 

busca desenvolver ações que promovam o engajamento de funcionários, 

usuários e voluntários da instituição, seguindo orientações do Movimento, 

inclusive a agenda de eventos.  

 De acordo com essa agenda, anualmente celebra-se a semana ODS na 

Prática, em duas semanas distintas: na última semana do mês de maio e na 

última semana do mês de setembro. A realização da Semana ODS na Prática 

está regulamentada no estado de Santa Catarina, por meio do Projeto de Lei nº 

339/2019. 

Seguindo essa agenda, realizamos no dia 25 de maio uma live, utilizando 

como plataforma o Instagram da instituição, provendo uma discussão sobre o 

ODS 5: Igualdade de Gênero. A live, mediada pela coordenadora da Comissão 

de Sustentabilidade da IDES, Carlise, contou com a participação de Bárbara 



 

Marques, educadora do Programa Formação Aprendiz da IDES e a jovem 

aprendiz Kamilly dos Anjos Braga. 

 

Já para o mês de setembro, em celebração à segunda Semana ODS na 

Prática, organizamos uma série de atividades, distribuídas ao longo da semana 

de 21 a 26, postadas nas redes sociais da instituição. As atividades realizadas 

foram:  

Momento ODS 1: Como surgiram os 17 ODS? Dúvida esclarecida por 

Luciana Nunes, integrante da Comissão de Sustentabilidade, dando início a série 

de postagens da semana; 

Momento ODS 2: CEIG News - Consumo sustentável, apresentado pelas 

professoras do Centro de Educação Infantil Girassol, Patrícia e Thâmara; 

Momento ODS 3: Lançamento do Podcast: IDES e a Comissão de 

Sustentabilidade, elaborado pelos/as adolescentes e jovens aprendizes do 

Programa Formação Aprendiz, com o auxílio da educadora Carine de Souza; 

Momento ODS 4: Aproveitamento integral dos alimentos, protagonizado 

pela nutricionista da IDES Martina Kuhnen; 



 

Momento ODS 5: Cuidando do corpo, apresentado pela educadora 

Letícia Alves do Programa EducArte; 

Momento ODS 6: Como fazer máscara 3D, que contou com a 

colaboração da integrante da comissão Indianara Fogaça e o voluntariado de 

sua mãe Ariete Bianqueto; 

Momento ODS 7: Atitudes sustentáveis no dia a dia, que contou com a 

colaboração da voluntária Élida Fregapani; 

E ainda: Roda de conversa online com os adolescentes e jovens do 

Programa Formação Aprendiz, com o tema Consumo Consciente, organizada 

em parceria com Juliano Fernandes, do Sicoob; Live Oficina de (com)postagem 

doméstica, protagonizada por uma educadora ambiental voluntária e seu filho, 

mediada por uma das integrantes da Comissão de Sustentabilidade.  

 

Os ODS contemplados nessas ações foram:  

 

 



 

Construção da horta no Lar São Vicente de Paulo 

 

 

Com o auxílio de funcionários, voluntários, crianças e da diretoria da IDES 

(Izabel Carolina M Campos), iniciamos o projeto da horta, no espaço do lar São 



 

Vicente de Paulo. A construção ocorreu no mês de outubro e contou com a 

assessoria técnica da educadora ambiental e voluntária da IDES, Paula Tonon. 

Já a aquisição dos materiais contou com a parceria do SESC Cacupé, que doou 

o composto orgânico, a empresa Cotton Baby fez a doação dos paletes de 

madeira e a diretora Izabel Carolina, bem como a Bruna Viegas Graziano da Gire 

Granola, auxiliaram com a doação de mudas diversas para o plantio. O espaço, 

que conta com sete caixas de isopor e três tambores de ferro, permitiu o plantio 

de chás, temperos e hortaliças.  

 

Contou a participação dos colaboradores da IDES na construção da 

Horta: Carlise Führ, Cibele Farias, Indianara Fogaça, Lindsey Nandi, Martina 

Kuhnen e Rafaela Galvão. 

 

A horta visa ser uma ação educativa, tendo o objetivo de envolver as 

crianças e as funcionárias da casa lar, no plantio e manejo, trazendo a 

experiência do plantio e os benefícios da colheita dos próprios alimentos. Ação 

está alinhada com os ODS:  

 

 

Materiais coletados 

Pensando em um destino adequado para diversos resíduos que podem 

ser reciclados, a IDES estabeleceu ponto de coleta de materiais como tampas 

plásticas, lacres de alumínio, esponjas de cozinhas usadas, óleo de cozinha 

usado e instrumentos de escrita usados. O destino destes resíduos segue 

diferentes caminhos, sendo realizada a venda das tampas plásticas e dos lacres 

de alumínio, o que trouxe um retorno financeiro de R$ 137,00. O valor 

corresponde a 128kg de tampas plásticas e 21kg de lacres de alumínio. Esponjas 

de cozinha e instrumentos de escrita são destinados para a empresa Terracycle, 

que realiza a reciclagem desses resíduos. Em 2020 arrecadamos 13,750 kg de 



 

esponjas e cerca de 3kg de instrumentos de escrita, a serem enviados para a 

Terracycle. 

 

Vale destacar que os principais contribuintes nessas coletas são os 

usuários da instituição e as famílias. Movimento prejudicando em 2020, devido 

à suspensão das atividades presenciais das crianças e adolescentes, em três 

programas de atendimento. A suspensão das atividades foi motivada pela 

pandemia do novo coronavírus.  

 

Esta ação que vem ao encontro dos ODS:  

 

 

Implementação da Segunda-feira sem carne 

 



 

“Segunda sem carne” é um movimento realizado a nível mundial, adotado 

por mais de 40 países, cujo objetivo é diminuir os impactos ambientais e na 

saúde da população, causados pelo excesso de consumo de carne.  

 

Entendemos a adesão a esse movimento ser um importante passo para 

a instituição, considerando nosso compromisso enquanto signatários do 

Movimento Nacional ODS/SC e nossa preocupação pelo desenvolvimento de 

ações que resultem em impactos positivos para as pessoas e para o planeta.  

 

Pensando nisso, foi implementada no dia 07/12/2020 a “Segunda Sem 

Carne", na instituição. Por iniciativa das estagiárias de nutrição e supervisão da 

nutricionista da IDES, Martina Kuhnen, a carne das segundas-feiras vem sendo 

substituída por proteínas vegetais, como lentilha, feijões, brócolis, couve, entre 

outros.  

 

Ação alinhada com os ODS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dia mundial da limpeza 

 

Mais de 180 países já aderiram ao movimento que visa mobilizar pessoas 

do mundo todo, para limparem suas ruas, praças, bairros, cidades, chamando a 

atenção para a necessidade do destino adequado dos resíduos.  

 

Buscando se engajar nessa ação, a IDES teve representação no evento 

organizado pelo Projeto Lontra, contando com a participação da colaboradora 

Carlise Führ, foi realizada uma ação de limpeza de um trecho do entorno da 

Lagoa do Peri. O evento contou com a participação de um número reduzido de 

pessoas, devido às restrições para agrupamentos, geradas pela pandemia do 

novo coronavírus. 

 

Apesar do número reduzido de participantes, o volume de resíduos 

coletados foi considerável, totalizando quatro sacos de lixo, em menos de duas 

horas de coleta. Isso demonstra a necessidade de trabalharmos coletivamente, 

em prol da conscientização de cada indivíduo acerca de seu papel no destino 

dos resíduos, de forma a mitigar os efeitos da poluição causada pelo descarte 

inadequado dos resíduos sólidos.  

 

Esse movimento pode ser vinculado aos ODS:  

 

 



 

 

Formação e aprimoramento 

 

Buscando ampliar os conhecimentos dos profissionais da IDES, com o 

intuito de aprimorar as ações executadas na instituição, algumas das integrantes 

da Comissão realizaram cursos on-line. Destaca-se o curso “Integrando a 

Agenda 2030 para os ODS”, organizado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento - PNUD Brasil. Participaram deste curso as colaboradoras 

Carlise Führ e Martina Kuhnen. 

 

Considerando a IDES ter assumido o compromisso de signatária do 

Movimento Nacional ODS/SC, entendemos ter um importante papel na 

disseminação de informações, no trabalho em rede e na execução de ações que 

visem alcançar as metas definidas nos ODS. Por essa razão, ampliar os 

conhecimentos acerca dos ODS e disseminar esse conhecimento, se torna 

fundamental para cumprirmos nosso papel no ODS 17. 

 

Outros cursos a serem mencionados, cujos conhecimentos trouxeram 

importante contribuição para a construção da horta do Lar São Vicente de Paulo, 

são: “Hortas em pequenos espaços” e “PANC - Plantas Comestíveis não 

Convencionais”. Ambos os cursos foram ofertados pela Embrapa - Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Estes dois cursos contaram a participação 

da colaboradora Carlise Führ. 

 

Os conteúdos trabalhados nessa temática vem ao encontro das metas 

dos ODS:  

 

 

 

 



 

Brechó de roupas usadas e acessórios 

 

A IDES há mais de 20 tem um brechó com roupas usadas e acessórios 

que faz com que muitas das doações possam ter um destino correto.  Pensar 

em ações sustentáveis e no consumo consciente é um dos papéis principais de 

instituições que buscam sua sustentabilidade.  

 

Vender produtos, roupas e acessórios usados, fortalece o conceito do não 

desperdício, e ajuda a instituição a mobilizar recursos para manutenção dos 

projetos que precisam de apoio. 

 

No ano de 2020, recebemos muitas doações de roupas usadas, adulto e 

infantil, calçados, móveis dentre outros itens, promovendo a conscientização do 

consumo sustentável, freando o consumismo. Com estas doações arrecadamos 

mais de R$ 150.000,00, valor este revertido para os projetos da IDES. Para o 

desenvolvimento do brechó contamos com participação da colaboradora Fatima 

Aparecida da Silva, na organização das peças vendidas. 

 

Pretende-se desenvolver em 2021 o Projeto Eco Bags com o 

aproveitamento de jeans e outras peças que sejam inservíveis para a venda no 

Brechó, por meio da confecção de “sacolas retornáveis”, a serem colocadas à 

venda no brechó, dentre outras possibilidades. 

 



 

  

  

 

Os conteúdos trabalhados nessa temática vem ao encontro das metas dos ODS: 

 

 

Entrega de cestas básicas às famílias atendidas pela IDES 

 

Com a Pandemia tivemos que nos organizar no sentido de oferecer apoio 

às famílias, considerando que as crianças, adolescentes e jovens precisaram se 



 

afastar das atividades que eram até então oferecidos por nós. Foi necessário 

olhar para as famílias e identificar as demandas dos nossos atendidos. Para isso, 

primeiramente identificamos as reais necessidades e assim foi possível buscar 

apoio com outras instituições, pessoas físicas e jurídicas e por meio de 

campanhas e Vakinhas recebemos diversas doações. 

 

Foi possível suprir demandas muito emergentes como a alimentação com 

doações de cestas básicas, demandas de limpeza dos espaços e cuidados com 

a doação de produtos de limpeza e higiene bem como doação de máscaras para 

proteção de todos. 

Com o engajamento social de muitos foi possível, no período de março a 

agosto de 2020 contemplar 760 famílias dos Programas que a IDES atende, sendo 

eles: Centro de Educação Infantil Girassol; EducArte; e Formação Aprendiz. Foram 

distribuídas 817 cestas básicas, 748 kits de higiene, e 6.200 máscaras. 

 

Com esta ação a IDES pode fazer parte de um movimento maior de 

enfrentamento a Pandemia que assolou o mundo todo e o movimento de solidariedade 

se fortaleceu em cada ação desenvolvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conteúdos trabalhados nessa temática vem ao encontro das metas 

dos ODS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O ano de 2020, foi atípico para todos nós, estivemos em constante 

transformação, foi preciso se reinventar.  E isso não foi diferente com a comissão 

de sustentabilidade. Muitas das ações planejadas, não foram postas em prática. 

Com isso, outras ações foram pensadas, movimentamos as redes sociais, foram 

feitas algumas lives com o intuito de comunicar sobre o assunto em pauta bem 

como assuntos relacionados a um mundo mais sustentável. 

 

Ações pontuais, mas com grande impacto, pois conseguimos comunicar 

nossos usuários e famílias do trabalho que estamos desenvolvendo. 

 

Todo esse trabalho só foi possível graças às ações coletivas de 

colaboradores de cada um dos Programas desenvolvidos pela IDES em parceria 

com voluntários. 
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