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Rui Brandt - Sinpacel
Diretor Regional
“O importante para a
construção da cidadania é
saber o que foi feito em
qualquer tempo, em benefício
da sociedade e os
compromissos assumidos para
um futuro melhor, sustentável.
Itaipu é um exemplo disso.”

(Rui Gerson Brandt - SINPACEL).



Convidados
Especiais

Carlos Fiuza
Conselho de Energia
Paulo Quintiliano Moura 
Conselho de Meio Ambiente e  Sustentabilidade

“Tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente com
pessoas de diversas instituições ter e melhorar nosso networking.
Conhecer as ações realizadas pelo PTI, bem como, aprendi que o
objetivo inicial da Itaipu não era produzir energia, mas acabar com
conflitos nas fronteiras com as 7 quedas. A importância da usina na
geração de energias limpas (hidrelétrica, hidrogênio verde,
eletrificação veicular, geração de energia através dos resíduos das
pecuárias instaladas ao longo da bacia hidrografica da Itaipu
(Biogás)” 

(Carlos André Fiuza/ Conselho Temático de Energia/Fiep).
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““O comprometimento com o ser humano é algo que chama muito atenção. Além
disto vários ODS são contemplados, mas um destaque especial para o ODS 17."
Não deixar ninguém para trás." "

Angela Broch (Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba - uni Santa
Cruz).

“A visita nos proporcionou aprendizados diversos sobre as formas de pensar
ESG, buscar agir em parceria, além da grande oportunidade de networking
entro os conselheiros.”

Fernanda Ramos (Votorantim Cimentos).

“A apresentação de meio ambiente explicou de forma clara como os projetos
socioambientais são vinculados aos impactos causados pelas partes
interessadas externas.” 

Marcio Roberto Couto (Arauco do Brasil).

“Impressionante conhecer o tamanho desta gigante binacional, e seu tamanho
não está na geração de energia, que também é colossal. A responsabilidade
com o meio em que está inserida, é de sentir orgulho de verdade. O cuidado
que vai desde uma Ponte Rolante que tem duas frequências para demonstrar
que é binacional, até um curso de artesanato com mães indígenas que levem
seus filhos para que possam se alimentar, pois a cultura é de priorizar os
adultos, é de uma sensibilidade difícil de ser vista em gigantes como esse. O
desenvolvimento tecnológico, criando um ambiente de cooperação no PTI para
que tecnologias sejam providas, testadas, ensaiadas, combinadas, é o Brasil
que vai dar certo. O cuidado socioambiental que se estende por tantas áreas,
que trata o assoreamento de rios a montante. E estamos falando da maior
geradora acumulada de energia limpa da história e que ainda está iniciando a
geração do hidrogênio verde. É de aplaudir de pé.”

SILAS MORELLI (CSN).



“Esta visita técnica a Itaipu cumpriu com maestria o objetivo maior do
CPCE: “articular ações para promover o desenvolvimento sustentável do
Paraná, congregando potencialidades e competências empresariais de
todas as regiões do estado.” Conhecer a grandiosidade deste
empreendimento me fez pensar na ousadia e coragem daqueles que, por 10
anos, projetaram e construíram esta obra fantástica inaugurada em 1984.
Exemplo de sustentabilidade nas áreas corporativa, econômica, ambiental e
cultural e ciente da sua importância para o Brasil e o Paraguai, a Itaipu
Binacional é motivo de orgulho dos brasileiros que acreditam no futuro do
país. Empresa ciente do seu papel no desenvolvimento econômico e social
do país, criou o PTI - Parque Tecnológico de Itaipu, um polo de inovação que
integra e promove a troca de conhecimentos entre os diversos atores da
sociedade a fim de proporcionar a busca de soluções para os desafios
globais atuais e futuros. Neste ano em que comemoramos a maioridade do
CPCE, sinto orgulho em fazer parte desta história como sua primeira
coordenadora e ter podido acompanhar suas atividades nestes 18 anos.
Desejo que o CPCE continue contribuindo com o crescimento sustentável da
indústria paranaense. 

Ezilda Furquim Bezerra (Caltec Quimica Industrial S/A).

Primeira 
Coordenadora CPCE
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"Do início ao fim, para mim foi uma surpresa atrás da outra.
Conhecia a estrutura apenas externamente. Fiquei maravilhada
com as apresentações, com toda a explanação da colaboradora
da Itaipu. Não imaginava o quão grandioso são os projetos e
trabalhos realizados, tanto do lado do Brasil e tanto do lado do
Paraguai, assim como a parceria dos mesmos. Muita gente nem
imagina o quanto dependemos de todo esse trabalho maravilhoso.
Foi espetacular. Obrigada pela oportunidade!” 

Elcia Valentini (CONSELHEIRA SENIOR/Regional Noroeste)

"“A visita nos possibilitou conhecer os trabalhos/ações do
Parque Tecnológico e da Diretoria de Governança da Itaipu,
projetos relevantes que demonstram a preocupação da empresa
com a sustentabilidade. A empresa não é só geradora de
energia para o Brasil e Paraguai é referência em gestão e
geradora de valores de uma empresa binacional que tem a
preocupação com o Planeta e com as Pessoas, não
degradando, mas protegendo o meio ambiente. Ficou claro na
apresentação o alinhamento dos projetos aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e a grandeza no compartilhamento
de experiências e conhecimento”.

 Liliane do Rocio Rigoni (Conselheira Sênior).
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“A visita foi incrível, conhecer um pouco de
como empresas reais podem fazer a diferença
em seu ecossistema e atuar tão fortemente com
o social e ambiental é inspirador e exemplar”.  

Priscila Frez Veloso (UFPR/CPCE Junior).



Regional Oeste



Gilberto Bordin

“Duas excelentes
palestras: sobre o
instituto e sobre a
Itaipu mais a visita
técnica excelente”. 
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“Quando cheguei no ônibus e vieram as apresentações de pessoas
tão importantes e suas instituições fiquei imaginando um possível
distanciamento, mas logo isso foi sendo quebrado ao longo da
viagem e da VT. E por mais que a gente já conheça um pouco da
região, sempre conseguimos nos surpreender. Eu aprendi que o
objetivo inicial da Itaipu não era produzir energia, mas acabar com
conflitos nas fronteiras, o resto foi tudo consequênciaParece ser uma
informação simples, mas é muito significativa para quem trabalha com
Educação Ambiental. Também lembrei que à frente das instituições
estão pessoas (maravilhosas por sinal) que, mesmo com as inúmeras
diferenças, buscam o bem comum. Foi muito bacana ter colocado o
nome de cada participante e situado para os demais sobre sua
instituição. A todo momento temos que reforçar e relembrar nossos
propósitos e objetivos e cada vez que fazemos isso aprendemos algo
ou melhoramos nosso entendimento. Essa VT cumpriu esse papel”. 

Dielson Kleber Pickler - Núcleo ODS Toledo / Regional Oeste.

“Foi maravilhosa a troca, até para saber o que as outras regionais
fazem de atividades, projetos que já podemos implementar por aqui,
enfim possibilidades de trabalharmos em equipe”. 

Eveline Sofia Thomas (JCI Cascavel/Regional Oeste). 

“Uma obra de engenharia que muito nos orgulha”. 

Nilda Maria de Oliveira Melito (Lions Clube de
Cascavel/Regional Oeste).



Regional Campos Gerais



Indianara Prestesz
 Mattar Milléo

“Extraordinária tanto a
apresentação pelos diretores
como a visita do complexo
"in loco”". 
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“Foram muitas informações relevantes para entendermos os objetivos da
construção de uma usina do tamanho da Itaipu. Ela não só gera e
fornece energia, mas também se preocupa com o social e com o futuro
do país.” 
 
Cleise Maria de Almeida Tupich hilgemberg – UEPG/ Regional Campos Gerais).

“Mudança da percepção das ações da Itaipu com relação a comunidade e
ao ambiente o de ela se encontra instalada. A organização não gera apenas
lucro financeiro, mais também um lucro social, pois com suas ações tem
como objetivo o crescimento de toda a cadeia afetada pela sua atividade,
desde a implantação a fim de minimizar problemas de fronteira, até o
desenvolvimento de tecnologias que visam melhorias no dia a dia das
comunidades, como sua cidade Inteligente. A Visita Técnica foi de grande
valia, pois pode trazer a visão de pertencimento as conquistas do CPCE,
poder trocar as experiências com os demais de uma forma leve e
descontraída nos faz acreditar que partilhar é a melhor forma de impactar, e
se pudermos fazer isso em todas as pontas e unidos, os resultados serão
maus assertivos”.

Erica Cordeiro Alves de Mello (Ibema/Regional Campos Gerais). 

A visita foi de grande valia. Conhecer um projeto com a grandiosidade da Itaipu Binacional é ter a
oportunidade de estar em contato com um empreendimento de referência em nível mundial. As questões
ambientais e de sustentabilidade foram bem abrangidas, igualmente oportunizando o contato com
padrões de referência. O contato entre os conselheiros também foi muito proveitoso, conhecendo o que
outras empresas estão praticando. 

Renata Regis Florisbelo (Hübner Componentes e Sistemas Automotivos/Regional Campos Gerais).



Regional Noroeste



Paulo Pereira Lima
Industrial

“Com muito orgulho, venho agradecer a
oportunidade de participar da recepção feita
pela equipe da Itaipu, nos trazendo
informações privilegiadas da operação e
implantação da nossa Grande Itaipu. Consegui
ver ações de Empreendedorismo que
aconteceram há muitos anos, mas que hoje
nos formam as bases modernas de ESG, onde
quê com este exemplo podemos espelhar as
nossas ações e dar passos importantes nos
nossos negócios, e disseminar as boas práticas
desta visita, por isso, obrigado Rui e toda
equipe do CPCE por nós proporcionar está
feliz oportunidade”
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“A visita técnica foi muito produtiva, uma oportunidade de
conhecer as diversas áreas de atuação do PTI seus projetos em
sustentabilidade, e boas práticas que podem ser replicadas pelas
organizações integrantes do CPCE ou eventualmente definir
parcerias. Também o compartir com os conselheiros e conhecer
mais de perto as ações que estão realizando para cumprir e
engajar as organizações com os ODS deixou grandes
aprendizados.”

Florencio Venté (ZM BOMBAS/Regional Noroeste).

Eventos como este são muito importantes para estreitar o
relacionamento entre as empresas e para trazer aprendizado e
inspiração com as boas práticas ESG de outras organizações.”

Mariana Soletti Beckheuser (Beckhauser/Regional Noroeste). 

“Conteúdo muito relevante, ótima apresentação e didática.
Toda a programação e suporte dos organizadores foi
excelente. Parabéns!!!

Petrojan Neves (Fundação Dom Cabral/JValério/Regional
Noroeste).

“Muito interessante, fantástico!! Aprendi muito com toda
explanação e também na visita. Me encantei com o
funcionamento de tudo”. 

Sandra M. C. Cantagalli (CRIVIALLI/Regional Noroeste).



Regional Norte



"Sustentabilidade é
geração de renda e
empoderamento com
propósito comum sob
todas as perspectivas".

Renata Amano
Industrial



GUSTAVO  MARCONE
 
 

KÁTIA  OLIVEIRA
 
 

WAGNER KRELING
 
 

Vamos falar de
 Pacto Global

Escola Apoena
 

Oficina de Destinação do 
Imposto de Renda

 

ALINY
MARENDAZ

 

GISELA  FONSECA
 
 

LIANE LIMA
 

LIGIA SAVIOLI
 

Conexão EscoteiraEmpresário do 
Terceiro Milênio

 

Conexão entre a
Indústria e

Universidade 

Visita Técnica

Networking
Norte



"Gratidão" é a palavra de ordem! A beleza feita pelo homem e seus atos
para compensar o espaço e a beleza da natureza! Colaboradores e
parceiros altamente qualificados e treinados. Durante toda a estadia no
PTI foi de grande atenção, pontualidade e aprendizado parcial das
Competências Institucionais, me chamando mais a atenção em
"Inteligência Territorial" e a oferta de produtos e serviços para "Cidades
Inteligentes", um orgulho para o Brasil”! 

Gisela Aparecida Fonseca (Carisma Contabilidade/Regional Norte).

“Gratidão por esse momento que, de forma tão organizada, nos permitiu
realizar essa visita técnica e ainda aprender mais sobre Sustentabilidade e as
discussões da temática ESG. Fica difícil mensurar os aprendizados, pois os
insights acontecem na hora e posteriormente também, além disso, a conexão
com outros conselheiros nos abre caminhos e possibilidades nunca antes
previstos. Saber que há empresas como a Itaipu Binacional que preza por
exaltar o nome do nosso país e por cuidar dos nossos cidadãos, nos dá ânimo
para continuar. Parabéns ao CPCE por manter ativo o objetivo de formar
cidadãos realmente comprometidos com a sustentabilidade, não apenas de
forma teórica, mas proporcionando experiências inesquecíveis como esta
visita técnica.”

Aliny Marendaz (Unimed/Regional Norte).

"“Inspirador” - 

Gustavo Henriques Marconi 
(Impisa Geo Ambiental/Regional Norte).

 

"“Foi muito impressionante conhecer um pouco do parque tecnológico
Itaipu. O desenvolvimento de soluções tecnológicas alinhado aos ODS é
sensacional! No meu caso, que trabalho na Copel, ver um pouco das
soluções entregues para o setor elétrico foi motivador. Agradeço a
oportunidade desta visita técnica enriquecedora”.  

Katia Aparecida de Oliveira  (Copel Distribuição/ Regional Norte).

“A visita foi muito bem conduzida e organizada, tanto pelo CPCE como pelo
pessoal da Itaipu. Também proporcionou o convívio e a troca de experiências
com outros conselheiros, seja do CPCE Norte como de outras regiões. Deu
para verificar a grandiosidade do empreendimento, como ele é necessário
para o Brasil e o Paraguai, as inovações tecnológicas que o empreendimento
recebeu durante os últimos 30 anos de atividade”. 

Wagner Luiz Kreling  (SANEPAR/Regional Norte).





Foto: Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) 
 

Fonte:  Kiko Sierich , 2022.
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É só água. Imensidão de água. De onde brota tanta água? Como permeia no capricho em se reunir e

se lançar sem temor em mergulhar? O inusitado que sempre nos surpreende. As curiosas expressões

da natureza que nos intrigam fazem ponderar sobre o porquê das coisas, na grandiosidade de tudo

que nos cerca, numa inteligência maior. Seja qual for o nível de percepção do ser humano, somos

desafiados a enxergar e pensar no que nos cabe cuidar. Uma benção que vem em forma de água, um

batismo numa lucidez coletiva e individual, responsabilidade com todas as formas de vida que nos

chamam à vida. É o que nos remete, à raça humana, a maior das consciências, a maior das

responsabilidades.

Quando nos deparamos com aquele paredão exuberante de águas, é como se nos encontrássemos

com nosso próprio cerne como elemento de elevada compreensão, ao mesmo tempo singelo e

instintivo princípio da vida que segue seu curso, une suas forças e só quer afluir em seu caminho e

sina.

Cataratas do Iguaçu, é natural que cada um de nós seja inquirido por tais águas a também transpor e

transbordar no seu melhor.

E naquele 26 de agosto de 2022 um arco-íris se formou e convergiu no céu, sob as bençãos daquelas

águas que espargiram as cores. Abençoado encontro homem-natureza-céu, uma dádiva que há de

nos guiar enquanto cada um de nós se destinar a cuidar. Não é só água, é benção divinal em forma

primordial de água.

Obrigada equipe do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE), por nos possibilitar estar

onde a benção das águas se faz jorrar e ressoar. O enlevo de tal encontro jamais poderei aquilatar.

(Renata Regis Florisbelo - 27/08/2022)

CPCE
CPCE

Visita técnica do Conselho Paranaense de
Cidadania Empresarial (CPCE) à Itaipu Binacional
em 26 de agosto de 2022 e posterior visita às
Cataratas do Iguaçu.



VISITA TÉCNICA  PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU-
BRASIL (PTI-BR)/ ITAIPU BINACIONAL

 

INOVAÇÃO ABERTA PARA TODOS! 

26 de Agosto |  NETWORKING CPCE
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Contatos
Sandra M Bortot - Articulação em Curitiba 
e-mail: sandra.bortot@sistemafiep.org.br
Telefone: (41) 3271-9599

Glaucia Wesselovicz - Articulação em  Campos Gerais
e-mail: glaucia.wesselovicz@sistemafiep.org.br
Telefone: (42) 3219-5037

Pamela Bortoluzzi - Articulação Oeste
e-mail: pamela.bortoluzzi@sistemafiep.org.br
Telefone: (45) 3220-5467

Nayara Peixoto - Articulação Norte
e-mail: nayara.peixoto@sistemafiep.org.br
Telefone: (43) 3294-5220

Emanoela Fertonani - Articulação Noroeste 
e-mail: emanoela.fertonani@sistemafiep.org.br
Telefone: (44) 3218-5681

Campos Gerais: 
Indianara Prestes Mattar Milléo 

Oeste:
Gilberto Bordin

Norte:
Renata Amano 
Noroeste:
Paulo Pereira Lima

Regionais

Diretor Geral: 
Rui Gerson Brandt 

Presidente de Honra CPCE: 
Victor Barbosa

Coord. Executiva:
Rosane Fontoura

Presidente Sistema Fiep/CPCE: 
Carlos Valter Martins Pedro



 

O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial
agradece a visita técnica e o momento de conexão entre
os conselheiros com a Itaipu Binacional. A história da
Itaipu é marcada por excelentes exemplos de Boas
Práticas e Programas integrados que promovem o bem-
estar social e a proteção ambiental, contribuindo para a
prosperidade do nosso Estado.
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