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REUNIÃO MOVIMENTO NACIONAL ODS NÓS PODEMOS PARANÁ – MNODS PR 

Data 13/09/2016                                                             Horário: 14h00 às 18h 
Local: Salas 513 – 5° Andar – FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO 
Participantes: 

INSTITUIÇÃO NOME E-MAIL 

Afirma Pela Vida 

Isacir Mognon isacirmognon12@yahoo.com.br 

Marcio Luis Da Gama Cavalheiro diretoria@afirmapelavida.org 

Rachel Labhardt chellabhardt@hotmail.com 

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

ALEP 
Keli Gali Guimarães keli.gali.guimaraes@hotmail.com 

Lenita C. A. Barretto lenita.worddel@hotmail.com 

Associação Beneficente São Roque Marcia Aparecida Cruz Vicente marciavicente.c@gmail.com 

SOVIDA Elenice Perpétua Cordeiro Langner gestorasovida@gmail.com 

Comitê de Mob. Social Ed. Araucária Moacir Tuleski moacir_tuleskipereira@hotmail.com 

Decretons Gildazio Pereira dos Santos gildaziops@gmail.com 

Escola Pen. Dep. de Execução Penal Marilza Stadler de Campos Hack marilzahack@gmail.com  

Faculdades Santa Cruz  Angela Broch angelab@santacruz.br 

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

Instituto das Águas Hildegard Dalla Benetta hdbenetta@hotmail.com 

Ins. de Tec. e Dignidade Humana Adriana Tavares Svidnicki adriana@tecnologiaedignidadehumana.org.br 

Instituto GT3 Mauricio Barcellos Degelmann institutogt3@gmail.com 

IPPUC Eleuza Jasinski ejasinski@ippuc.org.br 

Irmandade Evangélica Betânia 
Mara Cristina Lau mara.lau.57@gmail.com 

Mauren Possoli Neufeld juridico@irmandadebetania.com.br  

Núcleo Regional de Educação Michel Ap. Nocchi de Oliveira sociologianrecwb@gmail.com 

Org. Amb. Sócio Agro Arte Cultural 
Brinque e Limpe 

Ivo Sergio Pereira Santos ivo.sergio@yahoo.com.br 

Sanepar Murilo Wenzel Luiz murilowl@sanepar.com.br 

SEAE 
Flavio José Arns flavioarns@seae.pr.gov.br 

Rafael Bertoldi rbertoldi@seae.pr.gov.br 

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

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

SEJU Vicente V. Da Silva est-vicente@sesju.pr.gov.br 

Sesi PR 

Aline Calefi Lima aline.lima@sesipr.org.br 

Diva Irene da Paz Vieira diva.paz@fiepr.org.br 

Fernanda Favoratto M. Butenas fernanda.favoratto@sesipr.org.br 

Renan Pedroso Brito   renan.brito@sesipr.org.br 

Presídio Central Estadual Feminino Erica Hartmann ericahartmann@depen.pr.gov.br 

SME 
Hilda Ribeiro da Costa Diniz hdiniz@sme.curitiba.pr.gov.br 

Marcia Cristina Ortiz Frigato mfrigato@sme.curitiba.pr.gov.br 

SOS Bicho Isabel Christina Carrilho isaccah@hotmail.com 

Toledo Design Social Silvana Toledo silvana@toledodesigner.com.br 

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

UNICURITIBA Maria Da Glória Colucci agatharubi@globo.com 

Unimed Curitiba Katia Cristina Costa Lessa responsabilidadesocial@unimedcuritiba.com.br 

UTFPR Carlos Magno Corrêa Dias ongma2@gmail.com 
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PAUTA: 
 

 Atividade Individual  Por que faço parte do Núcleo? 

 Trabalho em grupo  O que fazer para o fortalecimento do MNODS-PR? 
 Ideias para o fortalecimento do Núcleo 
 Resultados de 2016  

 Revisão do plano de ação  Objetivo 1: Disseminação dos ODS 
 Objetivo 2:  Fortalecimento do MNODS – NPP 
 Objetivo 3: Captação de recursos 

 Assuntos Gerais 
 

A reunião foi centrada na avaliação do que vem sendo desenvolvido pelo Núcleo. 

Assim, os participantes foram divididos em grupos a fim de refletir sobre as 

seguintes questões:  

A) Por que faço parte do Núcleo? Individualmente, os participantes refletiram 

sobre conhecimentos e atuação pessoal em prol dos ODS, preenchendo o 

“Pentáculo do Movimento Nós Podemos Paraná”. 

B) O que fazer para fortalecer o MNODS-PR? Em grupo, os participantes 

dialogaram sobre três ações a serem realizadas para o núcleo NPP ganhar força no 

cumprimento de sua missão, com a participação ativa das instituições que o 

compõem. 

Atividade Individual: 
Por que faço parte do 
Núcleo? 
 
 
 
Trabalho em grupo: O 
que fazer para o 
fortalecimento do 
MNODS-PR? 

Diante das sugestões para o fortalecimento do núcleo, os participantes analisaram 

o que já foi realizado durante esses oito meses de atividades, o que foi 

significativo, além de novas ideias para que os encontros mensais sejam cada mais 

produtivos. 

Sugestões: 

- Fortalecimento das parcerias com as universidades;   

- Divulgação dos eventos, de qualquer natureza, nas reuniões e site;  

- Elaboração de banco de sugestões a fim de estimular novas práticas e projetos; 

- Incentivo e orientação para o alinhamento dos ODS ao negócio das instituições; 

- Premiação às boas ações realizadas;  

- Definição de estratégia para levar os ODS ao interior do Estado do Paraná; 

- Avaliação das possibilidades de rodízio para realização das reuniões  

- Presença às reuniões, pois é o momento que oportuniza a troca de experiências 

e oportunidade de realização de novos projetos;  

- Melhoria contínua nas reuniões. 

Ideias para o 
fortalecimento do 
Núcleo 

Destaca-se como resultado das ações de 2016 o número de adesões: 105 

instituições assinaram o compromisso no Estado. Como planejado, foi realizada a 

capacitação dos integrantes do Núcleo, para que todos possam articular e 

mobilizar em prol dos ODS, com segurança. Na área da comunicação, foram feitos 

8 convites para as reuniões do Núcleo, 7 e-mkt ação mensal (março a setembro), 

5 Flyers sobre os ODS – parceria entre a UNICURITIBA e o SESI PR; 7 artigos 

publicados (fevereiro a agosto) no blog Giro Sustentável; 3 Boletins Eletrônicos; 

um vídeo sobre os ODS em libras e outro com áudio descrição; além da atualização 

regular do site do Movimento. Está em andamento a realização de vídeos sobre os 

ODS pelo Tribunal de Contas (TCE) – que poderão ser utilizados por todos os 

Resultados de 2016 
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interessados no tema. Além disso, o TCE irá incluir o tema dos ODS em sua 

estratégia de ação junto aos municípios, incluindo os seus treinamentos a 

servidores, o que deverá dar bastante amplitude ao trabalho. A Secretaria 

Municipal de Educação de Curitiba também adotou estratégia interna de trabalhar 

os ODS em todos os níveis, envolvendo inclusive professores, alunos e pais.  

O Plano de Ação definido no início do ano foi revisando e apresentadas as 

propostas para o final de 2016 e 2017, tratando dos 3 temas prioritários: 

- Objetivo 1: Disseminação dos ODS 

- Objetivo 2:  Fortalecimento do MNODS – PR 

- Objetivo 3: Captação de recursos 

Revisão do plano de 
ação 

II Ciclo de Estudos ODS 

O II Ciclo de Estudos sobre os ODS (5º encontro), promovido pelo Sesi,  abordará 

o ODS 06 – Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento 

para todos, acontecerá no dia 27 de julho, às 19h, na UFPR – Campus Jardim 

Botânico. O evento é gratuito, aberto para toda comunidade acadêmica e público 

em geral. A inscrição pode ser feita em 

 http://www.agenciafiep.com.br/noticia/ciclo-ods-discute-manejo-sustentavel-

de-agua-e-saneamento/ ou no local do evento. 

 

PRÊMIO SESI ODS 

O prêmio tem como objetivo reconhecer e divulgar práticas para o alcance dos 

ODS realizados por, no mínimo, um ano. As inscrições encerram-se dia 21 de 

setembro e a premiação será dia 23 de novembro, durante o Congresso Sesi ODS.  

Destaca-se que durante o Congresso será organizada Mostra de Projetos com as 

práticas inscritas no Prêmio. 

 

IV SEMANA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO DE ARAUCÁRIA 

No dia 19 de setembro (sábado), das 9h às 16h, no Centro de Atendimento Integral 

à Criança e ao Adolescente (CAIC), será realizado o encerramento da semana. O 

objetivo é dar atenção especial à educação no município, bem como apresentar 

ações educativas propostas pela própria comunidade, proporcionando uma 

aproximação entre escola-comunidade, estimulando o acompanhamento da vida 

escolar das crianças. Serão oferecidos alguns serviços para a comunidade: 

orientações sobre saúde, brincadeiras pedagógicas, atividades recreativas, bazar 

solidário, apresentações culturais, e divulgação de cursos do Sesi e Senai no 

Paraná. 

 
Assuntos Gerais: 

 
 

II Ciclo de Estudos ODS 

 

 

 

 

 

 

Prêmio Sesi ODS 

 

 

 

 

 

 

IV Semana de 

Mobilização Social pela 

Educação de Araucária 

 

 

 

 

 

 

 

A próxima reunião acontecerá no dia 11 de outubro, às 14h, na SANEPAR. 

Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas, 151 – Tarumã (em frente ao ginásio do 

tarumã), ocasião em que a Companhia irá assinar o Termo de Adesão aos ODS. 

Próxima reunião 

 
Memória elaborada por: Auri Cesar Pupo Junior e Andrea Bier Serafim - FAE Centro Universitário.  
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