Relatório de Acompanhamento das ações socioambientais desenvolvidas
SAMF/PE
Período: janeiro a dezembro 2017
Introdução
A SAMF/PE realiza, desde 2007, ações socioambientais, em
atendimento aos normativos vigentes, alinhando nossa instituição com as
práticas sustentáveis das organizações comprometidas com a
sustentabilidade ambiental.
Desenvolvimento
Dando continuidade às práticas sustentáveis implantadas na organização
desde o exercício 2007, podemos destacar: Campanha de substituição do
uso de copos descartáveis por copos de vidro, envolvendo todo o corpo
funcional da SAMF, Serpro, terceirizados e Centresaf; Revitalização da
coleta seletiva solidária, com a confecção de caixas coletora distribuídas
em todas as salas e com a destinação do papel reciclável para instituições
carentes; Campanha de reutilização do papel A-4 com confecção de blocos
para rascunho, distribuídos aos servidores; ainda da coleta seletiva,
destacamos a instalação de caixas coletoras no andar térreo do edifício
sede, para coletar materiais nocivos ao meio ambiente, evitando o descarte
inadequado dos mesmos, como pilhas, baterias e aparelhos celulares;
Campanhas de solidariedade - esta ação vem a cada ano se consolidando.
No exercício 2017, as ações implantadas foram alinhadas ao Plano de
Logística Sustentável – PLS - SAMF/PE, que destacamos a seguir:
 CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST’S
Em clima de carnaval, a SAMF/PE em parceria com a ASSEFAZ/PE
realiza campanha de conscientização de transmissão das doenças
sexualmente transmitidas – DST’S. Foram distribuídos folders e kits,
com a intenção de alertar os servidores e colaboradores sobre a
importância de prevenção contra as doenças.
 COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER;

A SAMF/PE realizou no dia 16 de março um evento em homenagem
ao dia internacional da Mulher e contou com a participação de
servidoras e colaboradoras. Houve distribuição de cartões alusivos à
data, sorteios e distribuição de brindes e no final foi servido um
lanche.
 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS;
 À partir do mês de abril, no hall externo do edifício sede da SAMF,
acontece, todas as quartas feiras pela manhã, a feira de produtos
hortifrutícolas orgânicos, uma parceria da SAMF com a Associação
Comunitária de Produtores Rurais de Palmeira, entidade credenciada
e certificada pelo Ministério da Agricultura como Organismo de
Controle Social.
 CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS PARA
VITIMAS DAS CHUVAS E ENCHENTES EM PERNAMBUCO;
A SAMF/PE, no mês de maio, mobilizou seus servidores e
colaboradores para participarem da campanha de arrecadação de
donativos destinados às vítimas das enchentes causadas pelas fortes
chuvas no Estado. Os donativos foram entregues nos pontos de
coleta bem como nas áreas atingidas.
 COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES;
No dia 11 de maio a SAMF/PE realizou um evento em homenagem
às mães fazendárias onde houve distribuição de lembrancinhas e um
sorteio entre as mães presentes, culminando com o oferecimento de
um delicioso lanche.
 CAMPANHA DE
INFLUENZA H1N1;

VACINAÇÃO

CONTRA

O

VIRUS

A equipe médica da SAMF/PE em parceria com a Secretaria
Estadual de Saúde, no dia 29 de junho, realizou a vacinação em cerca
de 50 servidores e colaboradores.

 READEQUAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO;
Devido as restrições orçamentárias no exercício de 2017, foi
necessário readequar o horário de funcionamento do sistema central
de ar condicionado do edifício sede da SAMF-PE, que a partir de 1206-2017 passou a funcionar de segunda a sexta-feira das 09:00 às
12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas.
 DESCARTE DE PILHAS, BATERIAS E CARREGADORES;
Ponto de Coleta permanente de pilhas, baterias e carregadores,
instalado no andar térreo da SAMF/PE, com o objetivo de que o
descarte do material tenha seu destino correto, não sendo jogado
junto com o lixo comum. O material coletado no período foi
descartado na central de recolhimento instalado no prédio onde
funciona a CGU/PE.
 EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS;
No dia 10 de agosto, a SAMF/PE realizou um evento em
homenagem aos pais fazendários, onde houve sorteio de brindes e foi
servido um lanche aos presentes.
 CAMPANHA DE REAPROVEITAMENTO DE PAPEL A-4;
Realização de campanha para reaproveitamento de papel A-4 e
confecção de blocos de rascunho, distribuídos entre os servidores da
SAMF/PE.
 CAMPANHA OUTUBRO ROSA – CONSCIENTIZAÇÃO PARA
PREVENÇAÕ DO CANCER DE MAMA;
 A SAMF/PE apoiou a campanha de conscientização do tema,
afixando cartazes em quadros de avisos e divulgando matérias em
Informes e Informativos.

 CAMPANHA PARA DOAÇÃO DE BRINQUEDOS – DIA DA
CRIANÇA;
Através de ponto de coleta de brinquedos localizado no andar térreo
do edifício sede SAMF/PE, foram arrecadados brinquedos, entregues
às crianças da comunidade União dos moradores do Vale da Paz, em
Paulista/PE.
 CAMPANHA NOVEMBRO AZUL – COMBATE E PREVENÇÃO
AO CANCER DE PRÓSTATA;
A SAMF/PE apoiou a campanha afixando cartazes em quadros de
avisos e divulgando aos servidores e colaboradores matérias em
Informes e Informativos.
 CONCERTO MUSICAL NATALINO;
Foi realizado no dia 16 de dezembro um evento que marcou a
confraternização de final de ano da SAMF/PE. O evento contou com
a participação de servidores e colaboradores fazendários que
assistiram uma apresentação musical comandada pelo servidor
Marcelo Oliveira. Na oportunidade as pessoas se confraternizaram
num clima de descontração e foi servido um delicioso lanche.
Recife, 18 de janeiro de 2018.
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