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Colegiado do Núcleo MNODS-PR  

Memória da Reunião 14/06/2016 Horário: 14h às 17h 

Local: FAE Centro Universitário – Sala 513 (Rua 24 de Maio, 135 - Centro - Curitiba/PR). 

 

Participantes: 

INSTITUIÇÃO NOME E-MAIL 

AGBARRA Joe Luiz Inácio da Silva Junior joelisjr@bol.com.br 

Amor Ágape Casa de 
Recuperação 

Miguel Fontanine assessor.amoragape@gmail.com 

Associação São Roque Marcia Vicente marciavicente.c@gmail.com 

Associação Solidários pela Vida Elenice Perpétua C. Langner gestorasovida@gmail.com 

Bom Jesus Andrea Bier Serafim andrea.serafim@bomjesus.br 

Caixa Econômica Federal Carmo Fabbris lorete.fabbris@caixa.gov.br 

Câmpus Curitiba da UTFPR Carlos Magno Correa ongma2@gmail.com 

Celepar Ataide Prestes de Oliveira Junior ataidejunior@celepar.pr.gov.br 

COCEC - Escola Nilza Tartuce Dilmara Wonsowicz eent.institucional@gmail.com 

Colégio Adventista Adriana Tavares adriana.tavares@educadventista.org.br 

Comitê de Mob. Social pela Ed. 
de Araucária 

Moacir Tuleski moacir_tuleskipereira@hotmail.com 

Decretons Assessoria Industrial Gildazio Pereira dos Santos gildaziops@gmail.com 

FACOP Priscilla Arruda socioambiental@facop.org.br 

Faculdades Santa Cruz Angela Broch responsabilidadesocial@santacruz.br 

GERAR Daniela Check checkdaniela@gmail.com 

GRPCom Mathisa Martinek Stachuk mathisam@grpcom.com.br 

Grupo Marista Camila Algarves camila.algarves@grupomarista.org.br 

Instituto Gênesis Valter Ravara valterravara@gmail.com 

Instituto GT3 Mauricio Degelmann institutogt3@gmail.com 

IPPUC Eleuza P. Godoi Jasinski ejasinski@ippuc.org.br 

JCI Brasil Susana Thonnigs adm@jci.org.br 

Movimento Mãos Sem Fronteiras Eliane Padovani eliane.padovani@gmail.com 

Movimento SOS Bicho de 
Proteção Animal 

Isabel Christina Carrilho isaccah@hotmail.com 

Naturar (Consultoria Ambiental) Danielle Schappo Ribeiro d.sachappo.ribeiro@gmail.com 

Núcleo Regional de Educação de 
Curitiba 

Michel Aparecido Nocchi de 
Oliveira 

historianrecwb@gmail.com 

mailto:camila.algarves@grupomarista.org.br
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Patronato Central do Estado Rejane Kucmanski rejanekc@gmail.com 

Rede de Solidariedade Marista Lilian Juliana K. Büherer buhrer@solmarista.org.br 

SANEPAR Murilo Wenzel Luiz murilowl@sanepar.com.br 

SEAE Rafael Bertoldi rbertoldi@seae.pr.gov.br 

SEJU Mirian Carvalho Catharino miriancatharino@seju.pr.gov.br 

SESP - Presídio Central Estadual 
Feminino 

Erica Hartmann ericahartmann@depen.pr.gov.br 

SME 

Álvaro Nogueira Olendzki aolendzki@sme.curitiba.pr.gov.br 

Lourdes Beatriz Vieira lovieira@sme.curitiba.pr.gov.br 

Silvia Leticia Rinaldim Vieira silvieira@sme.curitiba.pr.gov.br 

SMEM 
Gléri Bahia Mangger gmangger@smem.curitiba.pr.gov.br 

Roseli Isidoro roseliisodoro@gmail.com 

SMS Maria Francisca Pansini mpansini@sms.curitiba.pr.gov.br 

Unicuritiba 
Luciane Maria Trippia luciane.trippia@unicuritiba.edu.br 

Maria da Glória Colucci agatharubi@globo.com 

UTFPR Adriana Maria Wan Stadnik stadnik@utfpr.edu.br 

 Carmem Angela Moriggi carmemmoriggi45@gmail.com 

 Celia Juliane M. Mayer celiamayer@zipmail.com.br 

 Hildegard Dalla Benetta hdbenetta@hotmail.com 

 

 

 

 

PAUTA: 

 

 Certificado de Adesão aos ODS 

 Considerações a respeito dos ODS 

 Diálogo sobre Promoção da Igualdade e da Paz 

 Informes Grupos de trabalho 

 Avisos Gerais 
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Mauricio Degelmann, do Instituo GT3, agradeceu a todos pela presença e em seguida 

informou que a agenda seria invertida em função da necessidade dos palestrantes.  

Foram entregues os certificados de adesão ao Movimento Nacional ODS para as seguintes 

instituições:  

 Celepar;  

 Decretons Assessoria Industrial e empresarial;  

 Gerar;  

 Movimento Mãos sem Fronteira; 

 Patronal Central do Estado Associação Beneficente São Roque;  

 Rede Marista;  

 Secretaria Municipal da Mulher; 

Após a entrega do certificado para a Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher, a 

secretária Roseli Isidoro convidou a todos para inauguração da Casa da Mulher Brasileira no 

dia 15 de junho, às 10h (Avenida Paraná, 870 – Cabral – Curitiba).  

Em seguida, todos os participantes se apresentaram ao grupo dizendo seu nome e qual 

instituição que estavam representando, foi uma forma de integrar os novos participantes e 

retomar um hábito importante para o grupo. 

Termo de Adesão 

Joyce Kelly Pescarolo, psicóloga e professora da FAE, apresentou sobre os direitos humanos: o 

direito de todas as pessoas, independente de raça, gênero, opção sexual ou qualquer outra 

diferença. Ela comentou que em tempos de mudanças todos podem coabitar.  

Viviane Maito, professora e mestre em educação, explanou sobre o tema Bulling, com a 

apresentação do projeto “Bullyng não é brincadeira” da prefeitura Municipal de Curitiba, 

programa que dispõe de material para professores e alunos relacionados com ao tema. Após a 

palestra todos os participantes puderam fazer perguntas sobre o projeto. 

Diálogo sobre 
Promoção da 

Igualdade e da 
Paz 

Houve um breve relato de alguns acontecimentos importantes até o momento dentre os quais 

foram citados o II Ciclo de Estudos ODS, que aconteceu no Escritório Verde da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e discutiu sobre o ODS 12 – Assegurar padrões de 

consumo e produção sustentáveis, além da palestra sobre os ODS apresentada por Mauricio 

Degelmann, do Instituo GT3, para o público interno da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (SEMA) com a finalidade de uma possível formação de um comitê interno 

para engajamento em todos os projetos da Secretaria. 

Após o café, foi sugerido que seja realizada apenas uma palestra por encontro, pois desse modo 

o tema pode ser mais aprofundado. Também foi proposto orientar os próximos palestrantes 

para que leiam sobre os ODS e verifiquem como esses podem ser aplicados aos temas de suas 

palestras. Sobre essa sugestão, alguns dos membros discordaram dizendo que os palestrantes 

devem estar livres para expor o seu conhecimento.  

Outra sugestão apresentada pelo grupo é de que o roteiro já estabelecido para as reuniões 

deve permanecer, ou seja, primeiro a entrega dos certificados, seguido pelas palestras e 

debates, relato dos grupos e pausa para o café ao final, assim evitam-se dispersões e tumultos. 

Assuntos Gerais 
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Para a reunião de setembro, a sugestão é de que sejam apresentados os bons projetos de 

educação pelos próprios integrantes do Núcleo.  

Para a Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que será realizada no início de 

agosto, sugeriram a divulgação dos ODS no calçadão da Rua XV. Para isso precisam ser 

confeccionados um banner para cada ODS, podendo ser levada a ideia para outros 

municípios. Foi sugerido que cada instituição participante e atuante confeccionasse um dos 

banners, desse modo nenhuma instituição ficaria sobrecarregada.  

 

Para maior integração do grupo e autoconhecimento foi sugerido que reservassem uma das 

reuniões para que cada participante pudesse falar sobre suas atividades, qual ODS trabalha e 

o que sua instituição faz, sendo cerca de 10 minutos para cada explanação. É preciso que 

tenham vários inscritos antecipadamente e o mês para essa atividade ainda será definido. 

Mauricio Degelmann agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião. A próxima reunião 

será dia 12 de julho, às 14h, na FAE. 
Encerramento 

Memória elaborada por: Danielle da Motta Ferreira Fialho. 


