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EM 2018,
O CPCE realizou mais de 50 encontros tratando de temas diversos:

Sustentabilidade na Cadeia de Valor, Educando na Sustentabilidade, 
Incentivos Fiscais e a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Houveram 
também, participações em eventos dos conselheiros e outros fóruns 
como: no Fórum Internacional de Filantropia Empresarial, Festival da 
Associação Brasileira de Captadores de Recursos- ABCR, High Level 
Regional Forum: Achieving SDGs in Latin America e Fórum Pulire.

Os encontros aconteceram em Curitiba e nas regionais de Campos Ge-
rais, Londrina, Maringá, Oeste mobilizando aproximadamente 2.700 
líderes de empresas, gestores de sustentabilidade e representantes 
de universidades e organizações da sociedade civil.

Alguns eventos contaram com a presença destaque de José Carlos Re-
dondo da FIESP, José Pacheco, José Luiz Tejón, Joan Melé e Ladislau 
Dowbor entre outros palestrantes e profissionais da área de Respon-
sabilidade Social e Sustentabilidade. 

Aproveitamos e damos as boas-vindas a nova diretora de Londrina 
Renata Amano da Bratac e agradecemos aos demais componentes 
da diretoria. No ano foram realizadas visitas técnicas nas indústrias: 
Coca Cola FEMSA, (Maringá), Grupo Águia (Campos Gerais), Klabin S 
A(Regional de Londrina), Companhia Siderúrgica Nacional - CSN e nas 
organizações do I Circuito de Projetos Incentivados(Curitiba). Desta-
camos alguns eventos promovidos em 2018. 
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Evento: 
Reunião  
de Planejamento  
Núcleo CPCE/ODS

Data: 
23/02/2018

Local: 
Cascavel

Público: 
20 participantes

Evento: 
Reunião  
de Planejamento  
Núcleo CPCE

Data: 
23/02/2018

Local: 
Maringá

Público: 
10 participantes

Construção do planejamento anual a partir do brainstorming 
pautado na Agenda Mundial da ONU. Os ODS, composto por 
17 objetivos e 169 metas, contemplam cincos elementos fun-
damentais para o desenvolvimento, sendo estes: Pessoas, 
Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta, são integrados e indivi-
síveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões da 
sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental. 

Foi realizada Reunião do Comitê Gestor, e na oportunidade 
foi elaborado o Plano de Ações para 2018,  continuidade das 
ações sobre destinação fiscal com contadores e criar um site 
com as informações para os empresários. Foi decidido reto-
mar as visitas técnicas e realizar capacitações para o terceiro 
setor em parceria com a Fundacim.
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Evento: 
Seminário de Gestão 
do Terceiro Setor

Data: 
28/02/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
250 participantes

Parceiros: 
FilantropiaO Seminário foi realizado em parceria com a Rede Filantropia, 

que trabalha para profissionalizar as organizações sociais por 
meio de conhecimento técnico. Estiveram presentes mais de 
220 organizações da sociedade civil.  

Foram tratadas estratégias para elaborar projetos de capta-
ção de recursos, atualização sobre o novo marco regulatório, 
importância do marketing digital, gestão contábil e uma nova 
mentalidade para o terceiro setor foram alguns dos assuntos 
tratados. 

Palestraram os especialistas Talita Viana, Renata Lima, Gui-
lherme Reis, Warley Dias e Márcio Zeppelini, que encerrou o 
seminário com a chamada para que todos os dirigentes de 
organizações e profissionais busquem a realização de suas 
atividades dentro de um novo mindset (mentalidade), de for-
ma mais profissional e assertiva. O papel do terceiro setor é 
fundamental para a sociedade. 
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Evento: 
Reunião Comitê Gestor 

Data: 
05/03/2018

Local: 
Londrina

Público: 
10 participantes

Evento: 
Objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável- ODS

Data: 
06/03/2018

Local: 
Maringá

Público: 
200 participantes

Parceiros: 
Feitep

Realizada na Casa da Indústria a reunião do Comitê Gestor 
de Londrina com a presença da Sra. Kimiko Yoshii foram de-
finidas as ações de 2018.  As ações planejadas trataram dos 
seguintes temas: Leis e Incentivos Fiscais para projetos; Ques-
tão de Gênero; PcD, visitas técnicas e palestras em torno dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

No dia 06 e 7 de março na FEITEP, o CPCE por meio de sua coorde-
nadora executiva proferiu palestra sobre o Objetivo de Desenvol-
vimento Sustentável- ODS que trata da igualdade de Gênero. Nos 
dois dias estiveram presentes 200 mulheres sendo colaboradoras 
da instituição, acadêmicas dos cursos de arquitetura e urbanismo e 
das engenharias.  Para a palestrante o papel da mulher é central no 
debate do desenvolvimento, cabe o protagonismo das mulheres 
na redução da pobreza, da redução da fome, da melhoria da educa-
ção, nas questões da saúde, ambientais e econômicas. 
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Evento: 
Oficina de Elaboração 
de Projetos  

Data: 
06/03/2018

Local: 
Londrina

Público: 
12 especialistas

Parceiros: 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente  
de Londrina

Evento: 
Reunião da Equipe de 
Projetos Sustentabilidade 
na Cadeia de Valor 

Data: 
08/03/2018

Local: 
Curitiba

Parceiro: 
Barion

No dia 06/03 na Unidade de Conservação Urbana Parque Athur 
Thomas foi realizada uma oficina de Elaboração de Projetos ODS 
Ambientais com 12 especialistas que desenvolveram projetos de 
Revitalização do Parque, envolvendo a trilha e uma Usina Históri-
ca presente no parque, um projeto para a coleta dos resíduos só-
lidos da Construção Civil e um projeto de substituição da placas 
de energia. Para o conselheiro Gustavo Marconi a oficina atendeu 
aos objetivos sendo parabenizado também pela equipe interna na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Londrina. 

Na reunião de EP Sustentabilidade na Cadeira de Valor contamos com  
Patricia Amarante, da Empresa da Barion, uma empresa paranaense de 
56 anos que produz chocolates e similares. A Barion Cia recebeu em 
2017 o Selo SESI ODS, pelo projeto que trata do objetivo de desenvolvi-
mento sustentável que trata de recursos hídricos (ODS 6) . O case apre-
sentado visa conscientizar os colaboradores da importância da correta 
execução dos procedimentos de limpeza de resíduos dos utensílios e 
equipamentos e dos impactos dessas práticas no efluente gerado pela 
indústria. Este projeto piloto da empresa Barion se baseou nas Diretri-
zes Empresariais para a Valoração Econômica de Serviços Ecossistêmi-
cos (DEVESE 2.0). Como método de valoração utilizou-se do Método de 
Custos Evitados, considerando os custos de implantação de uma ETE e 
custos variáveis de tratamento de água. Para quantificar a externalida-
de, foram selecionados sete parâmetros físico-químicos relacionados a 
qualidade da água e comparados com os requisitos legais, bem como 
com os parâmetros atuais do corpo hídrico.
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Evento: 
Reunião da Equipe  
de Educando para  
a Sustentabilidade  
na Cadeia de Valor 

Data: 
09/03/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
12 IES e organizações

Parceiros: 
UFPR 

Evento: 
Reunião Planejamento 
Estratégico Núcleo  
CPCE/ODS

Data: 
14/03/2018

Local: 
Cascavel

Público: 
21 participantes

No dia 09 de março o professor Farley Simon da Nobrega da UFPR, apre-
sentou  o tema Inovação Dinâmica e Desenvolvimento Sustentável: Com-
petências Organizacionais, Gerenciais e Tecnológicas, que retrata um pou-
co do livro de sua coautoria. O professor fez o doutorado na University of 
Birmingham na Inglaterra, e está há 5 anos no CPCE, sempre colaborando 
com o debate sobre a Sustentabilidade dentro do Conselho. 

Nesta ocasião,  estiveram presentes representantes da Fac. Santa Cruz, 
FAE, UFPR, UNIBRASIL, UP, UTFPR e outras organizações que tratam com 
projetos educacionais. Segundo  Wanda Camargo da Unibrasil , o profes-
sor Farley realizou uma exposição instigante, que propiciou uma excelen-
te discussão sobre a educação na sustentabilidade. O tema mobilizou os 
professores presentes, os quais, em depoimentos sinceros, ressaltaram os 
problemas e dificuldades de promover educação de qualidade sobre o 
tema.

Reunião para continuidade do planejamento de ações 2018, 
definição do calendário anual de reuniões itinerantes e for-
mação das comissões de trabalho.
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Evento: 
Reunião Ordinária 
do CPCE

Data: 
21/03/2018

Local: 
Ponta Grossa

Público: 
11 Participantes

Parceiros: 
Conselheiros

Evento: 
Reunião Comissão  
de trabalho – 
FalAÇÃO ODS

Data: 
23/03/2018

Público: 
Conselheiros do Núcleo 
CPCE/ODS 

Organização dos grupos de trabalho para os projetos a serem 
desenvolvidos no ano e contamos com uma palestra da con-
sultora Gerusa sobre o Programa de Longevidade, com objeti-
vo de esclarecer o tema aos conselheiros que tem interesse de 
trabalhar no GT do fórum de RSAC que acontecerá em julho.

O objetivo da reunião foi de reunir a comissão de trabalho 
para organizar e estruturar o evento que se propõe reunir a 
imprensa, comunicadores, formadores de opinião e youtu-
bers para tratar da Agenda Mundial para o desenvolvimento 
e apresentar o calendário de ações do núcleo.

Com essa ação acredita-se ser possível estabelecer novas par-
cerias que irão contribuir para que a sociedade cascavelense 
possa tomar conhecimento acerca dos Objetivos Sustentáveis, 
incentivando a mudança de cultura e engajamento social.

10



Conselho 
Paranaense de 
Cidadania Empresarial

Evento: 
Encontro de Incentivos 
Fiscais - FIA

Data: 
27/03/2018

Local: 
Ponta Grossa

Público: 
48 Participantes

Parceiros: 
Conselheiros e contadores 

O evento contou com a participação de dois palestrantes, o 
Delegado Regional da Receita Federal Dr Gustavo  Horn  que 
apresentou de forma dinâmica como realizar a doação ao FIA 
no aplicativo de Imposto de Renda, além de trazer diversas 
informações aos contadores de como a Receita Federal atua 
com tema. 

Na sequência a fala do Dr Leandro Meller, Superintendente da 
Secretaria de garantia dos direitos das pessoas respondendo 
a questionamentos sobre como funciona a lei, como aconte-
ce a fiscalização e a destinação dos recursos aos projetos ca-
dastrados no Fundo.
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Evento: 
I REUNIÃO INTENÚCLEO - 
Economia Circular

Data: 
11/04/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
60 conselheiros / 
participantes

Parceiros: 
FIESP - João  
Carlos Redondo 

Evento: 
Café ODS com a imprensa 
é realizado em Cascavel

Data: 
25/04/2018

Local: 
Cascavel 

Público: 
jornalistas, colunistas, 
radialistas e assessores 
de imprensa

Reuniu conselheiros representantes de indústrias, sindicatos, ins-
tituições de ensino superior e do setor de comércio e serviços. A 
reunião aconteceu no Campus da Indústria, em Curitiba, e contou 
com a participação do diretor do departamento de Meio Ambiente 
da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), João Carlos Re-
dondo, que falou sobre como a economia circular pode incentivar 
práticas sustentáveis nas empresas.

O conceito de economia circular propõe uma mudança de atitude 
na maneira de consumir e produzir, olhando para os resíduos como 
matéria-prima para um novo produto.  Ao pensar dessa maneira, 
podemos fazer uma simbiose entre diferentes áreas e empresas, 
pois o que é considerado descartável em uma, pode ser insumo 
para outra, explicou o diretor.

Realizou-se em Cascavel o FaLAÇÂO ODS, um café da manhã que 
reuniu profissionais da área da comunicaçãopara tratar da Agenda 
Mundial da ONU pactuada em 2015 por 193 países. Foi para tratar 
dessa agenda mundial que a Coordenadora do Conselho Paranaen-
se de Cidadania Empresarial – CPCE, conselho temático da FIEP e a 
articuladora do Projeto 2030 do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento – PNUD em parceria com a Itaipu, estiveram em 
Cascavel. 

O evento que reuniu cerca de 40 convidados buscou sensibilizar os 
comunicadores acerca dos 17 objetivos de desenvolvimento sus-
tentável que norteiam e orientam as políticas nacionais e as ativi-
dades de cooperação internacional afim de que possam contribuir 
para que a sociedade cascavelense possa tomar conhecimento 
acerca dessa agenda, incentivando a mudança de cultura e enga-
jamento social.
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Evento: 
OFICINA ELABORAÇÃO 
PROJETOS 

Data: 
24/04/2018

Local: 
Cascavel

Público: 
56 conselheiros / 
participantes

Evento: 
Reunião do conselho  

Data: 
29/04/2018

Local: 
Maringá

Público: 
16 participantes

No dia 24 de abril, aconteceu em Cascavel na unidade SESI/SENAI a Oficina 
de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos, uma promoção do 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial - CPCE em parceria com o 
Instituto GRPCOM.

O encontro que reuniu 56 participantes, representantes de Organizações 
da Sociedade Civil - OSC  e do setor público  dos municípios  da região 
Oeste. A Oficina foi conduzida pela coordenadora executiva do CPCE, Ro-
sane Fontoura em sua fala de abertura reforçou a necessidade de elaborar 
projetos com o compromisso da Agenda 2030 com os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável ? ODS

Foi realizada reunião do conselho, e na oportunidade foi debati-
da  a estrutura do evento Incentiva Maringá e do site.  O projeto 
Terapia da Alegria, apresentou as ações que eles realizam nos 
hospitais e outras instituições parceiras. A Maria Cristhina Ro-
cha, gerente de Projetos Estratégicos da FIEP, esteve presente 
e na ocasião apresentou as ações realizadas em prol dos ODS.
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Evento: 
Reunião Ordinária

Data: 
15/05/2018

Local: 
Ponta Grossa

Público: 
14 conselheiros 

Evento: 
Unipar

Data: 
24/05/2018

Local: 
Cascavel

Público: 
380 participantes

Parceiros:
Unipar

Reunião para debate e validação do evento do VIII Fórum de 
RSAC com tema Longevidade e Produtividade, proposta de 
realização de oficina de trabalho para contextualização pra-
tica do assunto. Apresentação sobre o Prêmio SESI ODS, com 
relato do Professor Nelson Canabarro contando sua experiên-
cia com Projeto Menarca e a oportunidades abertas por meio 
da certificação. Diálogo sobre diversidade e quais caminhos 
adotar para realização do evento de outubro.

Foi realizada palestra na Unipar para 380 alunos.
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Evento: 
Oficina de Elaboração de 
Projetos em Cianorte 

Data: 
24/05/2018

Local: 
Maringá

Público: 
40 participantes

Parceiros:
Instituto GRPCOMFoi realizada a Oficina de elaboração de projetos e captação 

de recursos na cidade de Cianorte, em parceria com o Instituto 
GRPCOM. A partir de uma demanda das Organizações da So-
ciedade Civil, OSC, a oficina teve o objetivo de orientar as insti-
tuições e empresas de Cianorte, Paranavaí, São Tomé e Jussara, 
na qualificação dos projetos sociais que embasados em diag-
nósticos da realidade local podem atender a comunidade. A 
oficina foi realizada coordenadora do CPCE, Rosane Fontoura.
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Evento: 
Reunião do  
Terceiro Setor  
 
Data: 
07/06/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
60 participantes

Parceiros: 
Rede do Terceiro Setor 

Evento: 
Reunião Equipe de 
Projetos Reatiba

Data: 
19/06/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
12 conselheiros / 
participantes 

Parceiros:
Assessoria dos Direitos da 
PcD,  COEDE/ Sec Família , 
CSN, INSS, Uninter, CREA, 
SESI/SENAI

Sheila Meneghette, gerente de projetos da Associação dos Amigos 
do Hospital das Clínicas, expôs como as instituições podem utilizar os 
editais de captação como estratégia para garantir a sustentabilidade 
financeira e a visibilidade dos programas e projetos realizados.

Sheila comentou que as dúvidas para quem trabalha com editais são 
muitas. Dessa forma, é preciso determinar um foco, pensar em qual a 
área de atuação de cada instituição para saber qual caminho deverá 
ser percorrido. “Pensar em captação de recursos faz com que a institui-
ção reflita sobre a sua natureza, as atividades desempenhadas e qual 
é objetivo almejado. Só assim a instituição terá uma participação mais 
assertiva nos editais”, explicou.

Coordenada por Sandra M Bortot foi realizada a reunião de equi-
pe de projetos do XI Reatiba que será realizado em setembro.
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Evento: 
VIII Fórum RSAC 
– Longevidade e 
Produtividade

Data: 
20/06/2018

Local: 
Ponta Grossa

Público: 
30 conselheiros / 
participantes 

Parceiros: 
Centro de Inovação  
de Longevidade  
e Produtividade  
e Conselho Municipal  
de Direitos dos Idosos

Evento: 
Reunião Cascavel

Data: 
12/06/2018

Local: 
Cascavel

Público: 
20 participantes

O CPCE promoveu o VIII Fórum de Responsabilidade Social e nesta edição 
trouxe informações sobre o tema Longevidade e Produtividade. Contou 
com presença de diversas empresas da região. O tema novo e relevante 
para o futuro das indústrias e dos profissionais, mas qual o motivo de se 
pensar neste assunto. Estudo confirmam o aumento da população com 
mais de 60 anos, atrelados a qualidade de vida e a diminuição da fecun-
didade, essa mudança trará um novo perfil de profissionais no mercado e 
um novo comportamento, visto toda a inovação no ambiente de trabalho, 
as mudanças constantes da tecnologia e a necessidade de adaptação, a 
prevenção da saúde para uma longevidade produtiva

Realizada em Cascavel reunião com a presença do Diretor  
Geral Rui Brandt.
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Evento: 
Fórum Too Fazendo a 
Minha Parte    
 
Data: 
12/06/2018

Local: 
Cascavel  / Toledo

Parceiros: 
Nós Podemos Toledo 

Evento: 
Visita Técnica Klabin

Data: 
14/06/2018

Local: 
Londrina

Público: 
13 participantes 

Parceiros:
Klabin 

Em 12 de junho o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial foi par-
ceiro na realização do Fórum  Too Fazendo a Minha Parte, realizado em To-
ledo por iniciativa do Núcleo ODS Toledo e da Prefeitura Municipal com a 
presença do vice- prefeito  Tita Furlan e também esteve presente o Diretor 
Geral do CPCE, Sr. Rui Brandt e Gilberto Bordin  que realizou a abertura do 
evento junto a demais autoridades do município
 
A Agenda 2030 foi amplamente tratada pelos palestrantes convidados, 
entre eles a Coordenadora Regional do CPCE, Rosane Fontoura que apre-
sentou o Portal ODS , a responsável pelo Projeto 2030 da Itaipu e PNUD, 
Talita Aquino, o Secretário de Administração do Município de Ubiratã, Sr. 
Hideraldo Magron a Coordenadora de Responsabilidade Social da Prati 
Donaduzzi, Maria Rita Pozzabon entre outros.

No dia 14 de junho de 2018 foi realizada visita técnica a empresa Klabin 
com os membros do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial de 
Londrina. Foram visitadas as unidades Monte Alegre, Unidade Puma e Par-
que Ecológico Klabin. Para a Klabin, sustentabilidade possui um profundo 
significado na história e na vida da empresa. É o fundamento maior da 
gestão dos negócios e um compromisso de longo prazo com os acionis-
tas, clientes, colaboradores, fornecedores e com as comunidades em que 
atuamos. Das florestas às embalagens, existe um modelo de autossufici-
ência, respeito ao meio ambiente e estímulo ao desenvolvimento de to-
dos os stakeholders que integram a cadeia produtiva. 
(https://www.klabin.com.br/pt/sustentabilidade#sustentabilidade) 
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Evento: 
Visita Técnica  
Coca Cola FEMSA

Data: 
26/06/2018

Local: 
Maringá

Público: 
40 participantes 

Parceiros: 
Coca Cola FEMSA e ACIM

Evento: 
Oficina de Elaboração de 
Projetos em Umuarama 

Data: 
28/06/2018

Local: 
Maringá

Público: 
40 participantes 

Parceiros: 
Instituto GRPCOM 
e Unipar

Foi realizada a Visita técnica na Coca Cola FEMSA, para conhecer algumas 
áreas da empresa. Estiveram presentes os conselheiros do CPCE e outros 
empresários da ACIM – Associação Comercial e Empresarial de Maringá. 
Na ocasião foi possível saber um pouco mais sobre os programas de sus-
tentabilidade e desenvolvimento comunitários e dos colaboradores, so-
luções de energia elétrica, e os certificados verdes que a empresa possui. 
Também visitamos a fábrica, algumas instalações de xaroparia e a área de 
qualidade. A visita técnica foi acompanhada pela conselheira do CPCE e 
colaboradora da Coca Cola FEMSA, Aldry Splendor.

Foi realizada a Oficina de elaboração de projetos e captação de recursos 
na cidade de Umuarama, em parceria com o Instituto GRPCOM e com 
FCG – Fundação Cândido Garcia. A partir de uma demanda das Organi-
zações da Sociedade Civil, OSC, a oficina teve o objetivo de orientar as 
instituições e empresas de Umuarama, Goioerê, Douradina, Herculândia, 
Cruzeiro do Oeste, Maria Helena, Altônia, Xambrê, Pérola e Cafezal do Sul 
na qualificação dos projetos sociais que embasados em diagnósticos da 
realidade local podem atender a comunidade. A oficina foi realizada pela 
coordenadora do CPCE, Rosane Fontoura.
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Evento: 
Oficina de Elaboração  
de Projetos em Curitiba 

Data: 
13/07/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
12 participantes 

Parceiros:
Unilivre

Evento: 
Visita Técnica Industria 
Águia Sistemas  
de Armazenagem

Data: 
18/07/2018

Local: 
Ponta Grossa

Público: 
21 participantes 

Parceiros:
Conselheiros

Em parceria com a Unilivre foi realizada a 1ª edição da Oficina de 
Elaboração de Projetos para as organizações sociais e ambientais. 

Conselheiros do CPCE Campos Gerais foram recebidos pelo Sr. Álvaro 
Scheffer, sócio da Holding Águia Participações que conta com 3 empresas 
no grupo, Águia Sistemas de Armazenagem, Águia Florestal e Smart Sis-
temas Construtivos com unidades em Ponta Grossa, Ipiranga e Itaiacoca. 
Três empresas com atividades totalmente diferentes, a Sistemas de Arma-
zenagem produz tudo o que se destina a movimentação e a material pale-
tizado, armazéns automatizados. Uma empresa familiar, com base sólida 
em seus criadores, os pais de Álvaro. Ele comenta que os pais desenvol-
vem suas atividades laborais até hoje, o pai nas florestas e a mãe cuidando 
do refeitório da unidade fabril de Ponta Grossa. Valores que passam de pai 
para filhos sucessivamente e compromisso para preservar este legado. Ati-
tude que atravessa os muros da organização, promovendo e articulando 
a sociedade como um todo para questões sustentáveis, seja econômica, 
social, ambiental ou cultural com projetos consolidados que despertam.
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Evento: 
Novas Construções Sociais 
de Aprendizagem – 
José Pacheco 

Data: 
16/08/2018

Local: 
Curitiba

Horário: 
8h30

Público: 
140 participantes 

O fundador da Escola da Ponte, em Portugal, reforçou a neces-
sidade de repensar o modelo educacional vigente na palestra 
promovida pelo Conselho Paranaense de Cidadania Empre-
sarial - CPCE, conselho de responsabilidade Social do Sistema 
Fiep, Educando na Sustentabilidade. Para o educador, ensinar 
é impossível; aprender é inevitável. 

Cento e quarenta educadores participaram do bate-papo 
com o professor português e fundador da Escola da Ponte, 
José Pacheco, durante o evento Educando na Sustentabilida-
de, o evento promoveu um debate sobre os atuais papéis da 
escola e do educador e a necessidade de repensar o modelo 
escolar. José Pacheco trouxe questionamentos provocativos 
e enfatizou que o aprendizado está muito além do ambiente 
escolar. A escola não é o prédio.

A escola são as pessoas. É preciso investir não só no que o 
estudante quer aprender, mas no que ele usará ao longo da 
sua vida, afirmou em sua palestra. Segundo o educador, o 
estudante precisa realmente entender o conteúdo e não so-
mente decorar informações para uma prova. Nossas escolas 
reproduzem um modelo do século 19. É preciso que o ensino 
oferecido aos alunos seja 365 dias por ano e não apenas nos 
200 dias de ano letivo, comenta.
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Evento: 
Semana Integrada  
das Engenharias –  
Palestra Empresário  
do 3º Milênio - UTFPR

Data: 
17/09/2018

Local: 
Ponta Grossa

Horário: 
19h00

Público: 
500 participantes 

Evento: 
11ª edição do Reatiba

Data: 
19/09/2018

Local: 
Curitiba

Horário: 
8h30

Público: 
125 participantes 

Parceiros:
Barion, CSN, CREA, Grupo 
Marista, Grupo UNINTER, 
INSS, Instituto Forja, 
Prefeitura Municipal de 
Curitiba - Assessoria dos 
Direitos da PcD, Secretaria 
de Estado da Família - 
COEDE, Sistema FIEP e 
UNILEHU 

No dia 17 de setembro o CPCE Campos Gerais em parceria com a UTFPR 
para abertura da Semana Acadêmica Integrada com palestra do Empresá-
rio do Terceiro Milênio ministrada pela Coordenadora executiva, Rosane 
Fontoura, disseminou aos acadêmicos a importância da atuação através 
dos pilares da sustentabilidade, utilizando ODS (Objetivos Desenvolvi-
mento Sustentável) e Pacto Global como indicadores norteadores para 
criação de estratégicas e processos.
 
A abertura da SAI, compôs mais de 500 acadêmicos que puderam reafir-
mar através do pronunciamento do Diretor do Campus, Prof. Dr. Antonio 
Augusto de Paula Xavier, que construir um evento dessa magnitude tem 
um objetivo além das portas da universidade, mas o de promover integra-
ção entre as áreas e setores para formação de competências relacionadas 
a interdisciplinaridade, tão solicitada no mercado atual.

“A deficiência não pode ser obstáculo para o sucesso.” Foi 
com a frase do cientista Stephen Hawking que o diretor ge-
ral do CPCE, Rui Gerson Brandt, fez a abertura da 11ª edi-
ção do Reatiba  e  destacou a importância e relevância do 
evento para a sociedade. “É muito importante ver exem-
plos na prática e validar até onde vai a responsabilidade 
empresarial no assunto. A questão não deve ser vista como 
sinônimo de uma realidade que não pode ser alcançada.  
Trouxemos palestrantes que provam, ao enfrentar e superar 
desafios, que é possível conquistar e traçar carreiras impor-
tantes, independente de suas condições”.
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Evento: 
Ciclo ODS  
na Construção Civil
 
Data: 
19/09/2018

Local: 
Ponta Grossa

Horário: 
19h00

Público: 
70 participantes No dia 19 de setembro o CPCE Campos Gerais promoveu o I 

Ciclo ODS com tema da Construção Civil, com o objetivo de  
disseminar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  de 
forma prática e mostrar que podemos inserir as metas em 
nosso dia a dia e contribuir para o desenvolvimento susten-
tável. Segundo a Coordenadora executiva do CPCE Rosane 
Fontoura, a agenda convida a sociedade a pensar no todo e 
executar localmente ações que contribuam para o alcance 
das metas dos ODS. 

Sob sua explanação de abertura nos trouxe oportunidade de 
conhecer os ODS e os Princípios ligados diretamente ao se-
tor da construção civil, compartilhando oportunidade e cases 
de sucesso que envolvem as metas dos ODS. Na sequencia 
o painel com 3 cases de sucesso, com visões diversas sobre 
os profissionais, mercado e inovação apresentadas pelo CREA 
PR, Construtora Engeblok de Maringá e Instituto SENAI de 
Tecnologia em Construção Civil.
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Evento: 
I Circuito Projetos 
Incentivados -   
Equipe de Projeto 
Incentivos Fiscais 

Data: 
04/10/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
35 conselheiros / 
participantes

Parceiros:
AFECE, HPP, Asilo São Vicente 
de Paulo e Casa Heitor 
Stockler, Rede Marista  
de Solidariedade  
e Instituto Compartilhar

Evento: 
II Mulheres em Ação 

Data: 
15/10/2018

Local: 
Campos Gerais

Público: 
45 participantes

Parceiros:
Unibrasil

Foi realizado o I Circuito de Projetos Incentivados nas organizações 
conselheiras do CPCE. As principais paradas deste circuito foram as 
seguintes organizações: AFECE, HPP, Asilo São Vicente de Paulo e 
Casa Heitor Stockler, onde pudemos conhecer mais sobre o PRO-
NAS, PRONON, Fundo do Idoso e Lei de Incentivo à Cultura.

Além deste roteiro físico tivemos a participação da Rede Marista de 
Solidariedade e Instituto Compartilhar,  apresentando os impactos 
positivos na captação de recursos do Fundo da Infância e Adoles-
cência, e a Lei do Esporte.  Ao todo foram 35 gestores de especia-
listas e demais públicos que alternaram suas participações nesta 
jornada, compartilhando experiências e aprendizados

Aline Czezacki  do Unaids retornou a sua cidade natal para contar a sua 
história, que titulou de Porque vale a pena acreditar em seus sonhos? 
no 2º Encontro Mulheres em Ação realizado pela regional Campos do 
CPCE. Para chegar ao seu posto atual, Aline contou sobre o engajamen-
to desde a atividade escolar. Aos 11 anos, iniciou sua trajetória no proje-
to Menarca do Colégio Sepam. 

Com o evento sendo realizado no Dia do Professor, os conselheiros do 
CPCE decidiram realizar uma homenagem aos profissionais da educa-
ção. Ela foi realizada por meio da mestre de cerimônias do evento, a 
educadora Neuza Mansani Lavalle. Escolhemos o nome da professora 
Neuza, pois ela representa nobremente a classe, destacou a represen-
tante do CPCE. O 2º Encontro Mulheres em Ação contou com a parceria 
da DAF Caminhões  que realizou a apresentação de seu Coral Diversida-
des, do Clube Ponta Lagoa e da Associação dos Municípios dos Campos 
Gerais (AMCG).  A professora Wanda Camargo palestrou sobre a questão 
de gênero para as participantes. 
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Evento: 
ODS - Vídeo  
Conferência - UTFPR 

Data: 
22/10/2018

Local: 
Curitiba

Parceiros:
UTFPR

Evento: 
Congresso SESI  
ODS – Parceria

Data: 
29/10/2018

Local: 
Curitiba

Público:
71 participantes 
(na oficina )

Realizada no dia 22/10 palestra para a UTFPR.

O CPCE apoiou a realização do Congresso SESI ODS, esta edi-
ção do Prêmio Sesi ODS contou com a participação de 361 
instituições que inscreveram suas melhores práticas para o 
alcance dos ODS com o envolvimento de mais de 900 pes-
soas dentre eles vários conselheiros das regiões dos Campos 
Gerais, Oeste, Maringá e Londrina. 

As categorias premiadas foram indústria, empresa de peque-
no, médio e grande porte, terceiro setor, instituição de ensino 
e Programa Miniempresa. Além disso, 281 organizações rece-
beram o Selo Sesi ODS 2018. No dia 29/10 o CPCE trouxe o 
palestrante de renome Ricardo Falcão que fomentou a prática 
da elaboração de projetos nas organizações, informando so-
bre as várias  Agências Internacionais que alocam recursos em 
projetos que visem o Desenvolvimento Sustentável e trans-
mitiu dicas importantes de como  elaborar os projetos, sem-
pre reforçando que projeto é planejamento e que é a melhor 
forma de reduzir os riscos e alcançar  os objetivos específicos. 
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Evento: 
Visita ao Grupo Boticário

Data: 
31/10/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
25 conselheiros

Parceiros:
Grupo Boticário

Para conhecer um pouco mais da história do Grupo Boticário e 
aprender quais as principais ações de sustentabilidade na cadeia 
de valor da empresa, o CPCE proporcionou uma Visita Técnica 
com um grupo de conselheiros na planta de São José dos Pinhais.

O Grupo Boticário foi uma das empresas fundadoras do Conse-
lho Paranaense de Cidadania Empresarial em 2004, o Sr. Miguel 
Krigsner foi um dos líderes no tema da Sustentabilidade e esteve 
presente naquela ocasião, tendo participado de várias situações 
em prol da Sustentabilidade, sendo que o Grupo sempre foi uma 
referência no tema.

A demanda dessa visita técnica tinha surgido do CPCE de Lon-
drina, mas um grupo de conselheiros de Curitiba se juntou aos 
Londrinenses e esperamos ofertar novamente em 2019, pois 
outros representantes de empresas conselheiras demonstraram 
interesse, com certeza devido a admiração e orgulho dessa em-
presa genuinamente paranaense que já nasceu com o DNA da 
sustentabilidade, afirma a coordenadora executiva
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Evento: 
Dinheiro e Consciência

Data: 
05/11/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
32 conselheiros / 
participantes

Parceiros:
Rede Consciência 
e Dinheiro

Palestrante:
Joan Melé – (Espanhol)

Evento: 
Oficina de Elaboração  
de Projetos ODS 

Data: 
09/11/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
22 participantes

Parceiros:
Unilivre

No dia 05 de novembro o CPCE juntamente com a Rede Consciên-
cia e Dinheiro recebeu Joan Melé, 40 anos de experiência na área 
bancária, trabalhou no Triodos Bank na Espanha e na câmara de 
empreendedores da Catalunha. Promotor do Banco Ético, e autor 
dos livros Dinheiro e Consciência e Economia Aplicada aos Jovens, 
que abordou o tema   Dinheiro e Consciência, presentes estavam os 
conselheiros e convidados. 

Melé veio para o Festival de Impacto que tem como objetivo apre-
sentar cases, despertar o debate e promover finanças e negócios 
de impacto ? transações que têm a missão de gerar impacto so-
cioambiental ao mesmo tempo em que geram resultado financeiro 
positivo e de forma sustentável.

No dia 09, o CPCE realizou oficina de elaboração de projetos em prol dos 
ODS na Unilivre, com a participação de 22 organizações.  Durante a oficina, 
os participantes reforçaram seus conhecimentos, fizeram networking com 
outras organizações e traçaram projetos de inclusão dos jovens de alta 
vulnerabilidade para a redução da extrema pobreza (ODS1), a construções 
de novas unidades educacionais (ODS4), novas iniciativas em torno da 
qualificação dos jovens para contribuir com o ODS 8 e ODS 16, programas 
de sustentabilidade para a organização e uma iniciativa da promoção da 
educação ambiental incluindo ação do água (ODS6), energia(ODS7), con-
sumo( ODS12) e mudanças climáticas ( ODS13). 

Para Eduardo Baptista da Unilivre ,’A parceria com o CPCE é de extrema 
importância pois por meio dela, conseguimos viabilizar o curso de elabo-
ração de projetos ambientais, que aborda várias temáticas de interesse de 
instituições do terceiro setor e empreendedores sociais, além de propor-
cionar conhecimento de alto nível para a comunidade sem custo.”
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Evento: 
Incentiva Maringá 

Data: 
12/11/2018

Local: 
Maringá

Público: 
70 participantes

Parceiros:
ACIM

Evento: 
ODS Café da Manhã 
com cases do SELO SESI

Data: 
21/11/2018

Local:
Campos Gerais

Público: 
conselheiros / 
participantes

Parceiros:
Alegra Foods, BO 
Packaging Sicopon

O Cpce Maringá e Associação Comercial e Empresarial de Maringá - 
ACIM  promoveram um  evento sobre Incentivos Fiscais que contou 
com a presença do Diretor Geral o Sr Rui Brandt. Rui falou Cidadania 
é fácil de falar, mas difícil de praticar, pois envolve os interesses da 
coletividade, acredita que na verdade é um ato de coragem mas ao 
contribuir com a comunidade por meio da canalização de recursos 
para projetos sociais, ganham todos os empresários e a comunida-
de. 

Nós temos que ter esta coragem, pois nós temos esta condição! 
Sob a liderança de Paulo Pereira Lima, diretor regional, a reunião 
contou com aproximadamente 70 pessoas sendo que com o con-
tador e advogado, Roberto Cidade da Usina Santa Terezinha, falou 
sobre a importância e os mitos da destinação.

 
Vantagens da renúncia:
- Exercício da cidadania empresarial
- Controle sobre os recursos
- Fixação da marca das empresas
- Transparência
- Sem onerar a empresa,
- Investimento na comunidade que atua.

O encontro Boas Práticas de Responsabilidade Social  dos Cam-
pos Gerais teve como objetivo reunir conselheiros e parceiros para 
compartilharem dos resultados obtidos no ano de 2018, além da 
posse de novas empresas que aderiram ao Conselho e apresentar 
as boas práticas delas. Neste ano tivemos a adesão das organiza-
ções:  Alegra Foods, BO Packaging Sicopon com projetos arrojados 
para o desenvolvimento da região. 

O Sr. Jandir Jr, Gerente de Negócios e Relacionamentos da Alegra 
Foods, apresentou uma indústria que enxerga longe, uma empre-
sa que busca a alegria, sempre evidenciando a inovação e os pila-
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Evento: 
XXII Reunião do Conselho 
Superior de Cidadania 
Empresarial 

Data: 
22/11/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
conselheiros / 
participantes

Parceiros:
90

Palestrante:
Ladislau Dowbor

O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE)  Conselho 
Temático da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), reuniu mais 
de 90 empresários e lideranças sociais para apresentar os resulta-
dos e ações de 2018, na XXII Reunião do Conselho Superior de Ci-
dadania Empresarial, que ocorreu na quinta-feira (22).
 
O encontro contou com a participação do presidente do Sistema 
Fiep, Edson Campagnolo, do superintendente do Sesi e do IEL no 
Paraná e diretor regional do Senai, José Antonio Fares, do diretor-
-geral do CPCE, Rui Brand, e diretores regionais do conselho: India-
nara M Milléo (Campos Gerais), Paulo P. Lima (Maringá), Gilberto 
Bordin (Cascavel) e Renata Amano (Londrina)

res da sustentabilidade desde sua fundação. Conta que sua planta 
foi desenvolvida por meio  de um grupo de trabalho que buscou 
inovar seus processos, trazendo práticas mundiais e atuando com 
Programas de Responsabilidade Social para a inserção de jovens no 
mercado de trabalho, com Programa Jovem Chef que capacita e in-
clui os jovens ao primeiro emprego. 
 
A inovação se tornando referencia nos processos da Sustentabili-
dade, como mostra a Indústria BO Packaging, atuando no mercado 
brasileiro com a produção de copos de papel, com compromisso 
ao meio ambiente, apresentando o Programa Ciclo Bom, lançado a 
poucos dias em parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Gros-
sa e Associação de Catadores para disponibilização de pontos de 
coleta nos shoppings para destinação correta do copo de plástico. 

Julio Martins, Gerente Comercial, afirma a satisfação de ver a ex-
pansão do mercado, encontrando os produtos da BO em diversas 
regiões do Brasil, além do olhar inovador na busca de parceria para 
trazer ao mercado produtos inovadores e sustentáveis, anunciando 
o novo formato dos copos sem a utilização de canudos e com maté-
ria prima diferenciada pensando na preservação ambiental.
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Evento: 
V Pedalada Sustentável 

Data: 
12/11/2018

Local: 
Cascavel

Público: 
350 participantes

Parceiros:
SESC

Evento: 
Conecta Cities

Data: 
29/11/2018

Local:
Cascavel

Público: 
500 participantes

Parceiros:
Unimed Cascavel, Fundação 
para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(Fundetec) e PMC

V Pedalada Sustentável, promovida pelo Núcleo CPCE/ODS de Cascavel 
e pelo SESC foi realizada no dia 25 de novembro e teve como objetivo, 
sensibilizar a comunidade de Cascavel a utilizar a bicicleta como meio de 
transporte, haja visto que é um meio de locomoção que não causa pre-
juízos ao meio ambiente além de incentivar a prática do ciclismo como 
atividade de promoção da saúde, condicionamento físico e melhoria da 
qualidade de vida.

Além de contribuir com a promoção da Agenda Mundial da ONU, que 
trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Pedalada Susten-
tável em 2018 esteve alinhada à campanha de doação de sangue, isso 
porque o dia 25 de novembro é também o Dia Internacional do Doador 
Voluntário de Sangue e segundo a Agência Brasil, somente 1,8% da po-
pulação é doadora, sendo que a meta da Organização Mundial da Saúde 
é de atingir 3% da população. 

No dia 29 de novembro, foi realizado o evento Conecta Cities, 
promovido pelo Conselho Paranaense de Cidadania Empre-
sarial- CPCE, Unimed Cascavel e Fundação para o Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (Fundetec), com o apoio da 
Prefeitura Municipal  de Cascavel.

O evento que reuniu cerca de 250 crianças e 250 adultos en-
tre gestores e servidores do poder público, representantes de 
instituições de ensino, gestores empresariais, lideranças das  
organizações da sociedade civil, estudantes, acadêmicos e 
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demais público dos municípios de Cascavel, Toledo, Ubiratã, 
Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Cafelândia, Capane-
ma, Campo Mourão, Maripá, Santa Tereza do Oeste, Corbélia, 
Francisco Beltrão, Nova Aurora entre outros, teve o objetivo 
de debater, promover e propor meios efetivos para a imple-
mentação de conhecimento cientifico e tecnológico como 
uma forma eficiente de propor soluções inteligentes as de-
mandas sociais. 

Evento: 
Oficina de Elaboração  
de Projetos para a Copel

Data: 
26 e 27 /11/2018

Local: 
Curitiba

Público: 
30  participantes

Parceiros:
Copel

A oficina de elaboração de projetos e mobilização de Recursos 
foi promovida pelo CPCE e Copel que apresentou o Programa 
EletriCidadania e a Chamada Pública para as organizações da 
sociedade civil que trabalhe projetos entorno de temas do 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os princípios do 
Pacto Global.
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Evento: 
Longevidade e 
produtividade 

Data: 
04/12/2018

Local:
Maringá

Público: 
25 participantes

Parceiros:
Centro de Inovação do SESI

O Cpce Maringá realizou o I Ciclo de temáticas para a Cida-
dania Empresarial, com a tema: Longevidade e produtividade. 
Na oportunidade houve a abertura do coordenador do CPCE 
Maringá, Paulo Lima, que ressaltou a importância de traba-
lharmos essa temática uma vez que a expectativa de vida será 
maior. Caroline Camotti Dolfini, gerente da pessoa idosa da se-
cretaria da mulher de Maringá falou sobre a realidade local da 
população longeva em Maringá e a relevância dos cuidados.

Cristiane Zocatelli Ribeiro, analista do Centro de Inovação do 
SESI, apresentou o panorama sobre longevidade e produti-
vidade no Brasil, e ainda os serviços oferecidos pelo Sistema 
FIEP acerca desse assunto. A oficina vida e trabalho foi con-
duzida pela Raquel Tosta Giroldo e Josimara Dayana Pereira 
Dos Santos, consultoras do SESI Maringá, que fizeram diversas 
atividades de planejamento futuro com os participantes.



PARTICIPAÇÕES
EXTRAS

Mulheres Paranaenses – Unibrasil

20 anos CSN

FIFE 2018

ABCR – 2018 

Reuniões da Rede do Terceiro Setor 

High Level SDG Sustanaible Devopment ´s Goals

Mercado de Trabalho Inclusivo – Rede Marista

Projeto de Voluntariado Sistema Fiep
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