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Prezados(as) Senhores(as), 

Começo agradecendo a todos conselheiros e em especial aos diretores regionais Sra. Renata
Amano (Norte); Sr. Paulo Lima (Noroeste); Sr. Gilberto Bordin(Oeste) e  a Sra. Indianara Milleo  
(Campos Gerais).

Neste ano passamos a integrar a Gerência de Assuntos Estratégicos sob a gestão do Sr. João
Arthur Mohr; e as articuladoras nas regionais passaram a realizar suas ações na Casa da
Indústria, o que tem nos facilitado a interação com as organizações do Estado.

Como base para o desenvolvimento dos projetos estratégicos o CPCE realizou ações nos
quatro eixos: Sustentabilidade na Cadeia de Valor, Educando na Sustentabilidade, Incentivos
Fiscais e Inclusão de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, assim como diversas
atividades visando o fomento da cidadania empresarial vinculadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS e ESG promovidos pela Rede Brasil do Pacto Global.

Atualmente o CPCE possui 264 organizações conselheiras, sendo 24 conselheiros seniores e 17
conselheiros juniores. 

Em 2022 alcançamos 4.633 pessoas com o desenvolvimento de 50 ações organizadas pelo
CPCE e 25 encontros promovidos pelos conselheiros.

Você faz parte dessa história.

Gratidão!   

Agradecemos a participação dos conselheiros em envolvidos e contamos com a participação de todos em 2023.

Rui Brandt
Diretor Geral CPCE
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Na oportunidade, foi tratado da importância dos patrimônios da cidade de
Curitiba como o Palacete dos Leões/BRDE, Colégio Estadual do Paraná - Paço
da Liberdade (105 anos), UFPR (109 anos), assim como tivemos a fala do Dr.
Manuel Gama da Universidade do Minho - Portugal sobre o alinhamento da
cultura e os ODS, para esclarecimentos gerais sobre o Programa Municipal
(PAIC), Estadual (PROFICE) e Leis de Incentivos a Cultura - o conselheiro Dr.
Leandro Marins  e a apresentação da nova iniciativa da FACOP na organização
do futuro Museu da Limpeza, a visita virtual do Paço da Liberdade e o prédio
da UFPR, o ícone do patrimônio cultural da nossa cidade. 

IV Circuito de Projetos

Data: 17/03/22
Público: 38
Regional: Curitiba
Parcerias: SESI Cultura, BRDE, Paraná Educação e Santa Casa

Com o propósito de
incentivar pessoas físicas
e jurídicas a destinarem
recursos em projetos do
terceiro setor que
necessitam do apoio da
sociedade, o CPCE -
conselho temático de
Responsabilidade Social
da Fiep, promoveu o IV
Circuito Projetos
Culturais com o objetivo
de promover um espaço
de diálogo entre as
empresas e as
organizações da
sociedade civil situadas
em Curitiba, com 38
pessoas representando
as organizações do
Conselho, participando
neste dia.
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Iniciando o painel, o Sicredi apresentou o Programa Inovar Juntos, que consiste
na aproximação ao Ecossistema de Startups, fortalecendo o empreendedorismo
e o intraempreendedorismo, como ressalta, o Valerio Araújo, Gerente de Open
Finance e Inovação do Sicredi: o programa é uma oportunidade de troca, onde
o relacionamento entre o banco e as startups, promove o desenvolvimento não
só do negócio, mas de novas competências dos envolvidos, além de solucionar
problemas. Gerando impacto aos associados que contam com a tecnologia para
melhoria da gestão produtiva do seu agronegócio. (ODS8). 
Na sequência, a representante da Matrix Cargo, Taiuska Villa de Lima, mostrou
como a inteligência artificial e a inovação (ODS 9), contribuem para o transporte
eficiente e sustentável. Comenta, que durante a pandemia, o aumento do
consumo dos serviços de transportes, evidenciaram a necessidade de melhorias
na redução de custos e despesas, na distribuição eficaz, controle do processo e
logística reversa, assim, a aplicação de Inteligência Artificial nos processos, tem
como objetivo gerar a eficiência, contando com a tecnologia nas mãos dos
próprios motoristas que de forma colaborativa, apoiam na inclusão de
informações, para que o aplicativo possa definir parâmetro para melhor
utilização do veículo na sua capacidade total, trajeto e de manutenção,
resultando em indicadores de economia e redução do impacto ambiental.

III ODS E Startups

Data: 06/04/22
Público: 147 
Regionais: Campos Gerais e Curitiba
Parcerias: SICREDI, Cargolift, UNA
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A programação contemplou um
painel com as Boas Práticas das
Indústrias da região em suas
trajetórias corporativas com foco
na Inclusão das Mulheres na DAF
Caminhões com vídeo
emocionante da caminhoneira
contando sua história na estrada,
apresentado pela Diretora de
RH, Jeanette Jacinto. 
O case de inclusão de Pessoas
com Deficiência e as Gerações
pela Continental na adoção e
elaboração das estratégias de
disseminação e engajamento das
equipes, com a coordenadora
de RH, Silvia Scorsim. 
E a Cargill com a inclusão do
LGBTQIA+, apresentado pelo
Líder Pricing, Gabriel Brasileiro,
mostrando o envolvidos dos
times nos programa de
diversidade e trabalhando a
cultura com os colaboradores. O
painel mostrou fortemente uma
Cultura de Envolvimento de todo
o time de colaboradores para a
construção dos Programas,
como ponto fundamental para o
sucesso.

X Fórum RSAC: 
Diversidade na Indústria (Híbrido) 

Data: 18/05/22
Público: 100
Regional: Ponta Grossa
Parcerias: Cargill, Continental, DAF e Unilehu (tradução de libras)
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Realizamos o 15º
Reatiba, evento de
Inclusão da Pessoa com
Deficiência no Mundo do
Trabalho, tema deste
ano foi: Engajamento,
Profissionalismo e
Atitude, com os
palestrantes Adriana
Barufaldi da CNI -
Confederação Nacional
da Indústria, a Yvu Karla
B. Abbade, Henry
Zylberstajn, Elineide
Castro da Mercedes –
Benz e Rafael Bonfim.
Toda a programação
pode ser revisitada no
Canal da Indústria no
link:
https://www.youtube.co
m/watch?v=F9prS7ycoCU

XV Reatiba: Engajamento,
Profissionalismo e Atitude

Data: 15/09/22
Público: 458 (online)
Regional: Curitiba
Parcerias: CSN, CNI, Conselheiro Sênior Rafael
Bonfim, Mercedes-Benz do Brasil, CMDPcD, Unilehu
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O webinar ODS na Extensão, dialogou sobre os movimentos mundiais em prol
da Educação para Sustentabilidade, recebendo a Sra. Ivete Rodrigues do Board
do PRME, apresentando os Princípios da Educação Empresarial Responsável que
consiste na integração de valores universais no currículo e pesquisa,
contribuindo para um mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a
construir sociedades prósperas e bem-sucedidas. Pensando nisso, considerando
as intervenções que envolvem diretamente as comunidades externas às IES que
estejam vinculadas à formação do estudante, para a troca de conhecimento, nas
modalidades: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de
serviços.
A nova curricularização da extensão, trouxe um novo modo de trabalho e nessa
perspectiva, as IES da região preconizaram em seus planejamentos a Agenda
2030 como guia para a entrega de ações alinhadas aos desafios para o
desenvolvimento sustentável, contribuindo para o alcance das metas dos ODS
que impactam toda a sociedade.

I ODS na Extensão
Data: 18/10/22
Público: 220
Regional: Campos Gerais
Parcerias: FASF
.

10 | https://www.fiepr.org.br/cpce/



A gerente de compras e coordenadora do Programa de Diversidade da DAF
Caminhões, Lorena Oliveira, confidenciou o quanto a organização reconheceu o
seu potencial. A DAF Caminhões busca sensibilizar e realizar um trabalho
conjunto com seus líderes na busca do protagonismo feminino e equiparando o
acesso em todas as posições. Da mesma forma, recebemos o case da Cervejaria
Heineken Ponta Grossa, com a participação da coordenadora de RH, Kelly
Gabelhere, que também trouxe a afirmação do tema discutido e da quebra de
paradigmas, contando com um trabalho de sensibilização e programas que
buscam fortalecer o acesso das mulheres na produção, campanhas nas redes
sociais e internas para apoiar o engajamento delas, com objetivo de ir além da
meta dos ODS da ONU, de 30% das mulheres na liderança até 2030, buscando
a paridade de gênero nos cargos de liderança até 2026. 
Ao final do encontro, recebemos a diretora da Casa da Mulher de Ponta Grossa,
Dra. Camila Sanchez apresentando o trabalho desenvolvimento pela organização
que busca promover o atendimento especializado e humanizado no combate à
violência doméstica e intrafamiliar, juntamente com outros equipamentos da
Rede de Enfrentamento.

VII Mulheres em Ação: 
Gênero e Vieses Inconscientes

Data: 10/11/22
Público: 35
Regional: Campos Gerais
Parcerias: SESI, SENAI, DAF e HEINEKEN
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O evento contou com Rodrigo Bonfim do Hospital Pequeno Príncipe, com
Sabrina Ambrosio da Cocamar,Sandra Cantagalli da Crivialli e apresentação de
cases.: Associação Pescadores de Vidas - Pescadores de Vida (Sarandi) com Any
Tavares; Projeto Viver Bem e Me Leva – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Maringá com Cyntia Trovos. Sabrina Ambrosio da Cocamar
falou da importância da destinação para o setor industrial, pois gera impacto
social, associa a marca da empresa a projetos estruturados e chancelados pelos
Conselhos, investir em projetos que estão relacionados a materialidade ou ao
ramo da indústria a custo zero, entre outros benefícios. Para Sandra Cantagalli
diretora industrial da Crivialli.
“O evento incentive o bem foi de grande valia e especialmente enriquecido por
novos conhecimentos sobre o fantástico trabalho do hospital Pequeno Príncipe
entre outros. Estes encontros são fonte de sinergia entre os interessados e toda
comunidade. “É importante que muitas pessoas passem a conhecer o fundo, a
doar e a ver o resultado na ponta e o impacto dessa doação. Deixar as
empresas a par de todas as possibilidades para impactar positivamente na
sociedade por meio da destinação de impostos” (Paulo Pereira Lima – diretor
do CPCE Regional Noroeste).

VI Incentive o Bem

Data: 17/11/22
Público: 40
Regional: Noroeste
Parcerias: HPP, Cocamar e Crivialli
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A reunião no qual conhecemos os Fatos e Indicadores 2022 , com a mensagem especial do CEO
do Pacto Global - Carlo Pereira contextualizando os ODS e os ESG como indutores da Cidadania
Empresarial. São 18 anos de ações em prol do desenvolvimento sustentável e você faz parte
dessa história!. 

XXVI Reunião
do Conselho Superior CPCE
Data: 01/12/22
Público: 120
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Organizações com presença confirmada:

Regional Curitiba: As seguintes organizações conselheiras estiveram representadas : Ação Social do Paraná,
AECIAR, AECIC,  APTA -, Assoc. de Pesquisa e Tratamento do Alcoolismo, Assoc. Síndrome de Willians,
Associação Beneficente São Roque, Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, Associação Iniciativa
Cultural, Associação Gente do Bem, Associação Nariz Solidário, Banco Brasil e CPCE-SR, Cargolift, , COCEC.  
Condor  Super Center, CONSESP - Cons de Entidades Sociais do Paraná,CSN, CREA, Elo Apoio Social e
Ambiental, FACOP,FAE Centro Universitário, Fiep, Furukawa, Grupo Marista, Hilab, HPP,   IBGPEX/UNINTER,ICI
- Instituto das Cidades Inteligentes, Instituto Bom Aluno do Brasil, Instituto Compartilhar, Instituto das
Cidades Inteligentes – ICI, Instituto de Biologia Molecular do Paraná, Instituto FORJA, , Instituto Unimed
Curitiba, Instituto de Engenharia do Paraná - IEP,  Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba,
Irmandade Evangélica Betânia,  Instituto Grpcom, ISAE Escola de Negócios, JCSGROUP, Lions Clube
Internacional, Mão Colorida Comunicação Visual LTDA, Mentoris Educação e Desenvolvimento, Organização
de Desenvolvimento do Potencial Humano, Neodent, Pernas pra que te quero, Plataforma Nobis, Rotary,
Sanepar,  Seed Consultoria, Sesi PR  SINDIMETAL/PR, Sinpacel, Social Gifts, Sprint XP, Socorro aos
Necessitados - Lar dos Idosos, Toledo Design, UniBrasil Centro Universitário, UNILEHU, Unicuritiba, UNIMED
PARANÁ, Universidade Federal do Paraná com a presença dos conselheiros seniores Adenir Fonseca Dos
Santos, Beto Petik, Claudia Márcia Rodrigues Silva, Eryclea Porto Freire, Jose Pio Martins, Luciano Planca,
Paula Baena, Sonia Ana Leszczynski, Liliane Rigone e Tania Cardozo  e conselheiros juniores: Henrique G
Monfredinho, Luana Castilhos – Amigos do HC, Matheus Falasco, Nicoly Gnann Machado– JR CIAF, Priscila F
Veloso, Renan Brandão e Victória Alencar.
 
Das Regionais tivemos as seguintes confirmações:

Regional Oeste: Associação Amor em Fios, Cascavel Rosa, Copel Geração, Copel Holding,  CREA-PR – CSC,
Lions Clube – CSC,  Pastoral da Pessoa Idosa,   Prefeitura Toledo, Unimed – CSC, Unioeste UOPECAM.
Regional Norte: Belagrícola, Carisma Contabilidade, Copel Londrina, Fiação de Seda Bratac, Green Ocean,
Impisa Geoambiental, Instituto A.Yoshii, Integrada Cooperativa, JCI, Londrina Pazeando, Sanepar Ldn, Trucks
Control, Unimed Londrina, ViaPolo Ambiental, Vizualiza Partners.
Regional Campos Gerais: ACIPG, Águia Sistemas e Florestal , Construtora Prestes, COPEL  CPCE – Indianara
Milléo, Hubner, Instituto Pegaí , Instituto Vida Prestes,  Metalúrgica Schiffer, Mineração São Judas, Ministério
Melhor Viver ,OAB, RPC e GRPCom e UEPG.
Regional Noroeste: Associação Pescadores de Vidas, Beckhauser, Cooper Card, Cooperativa Agroindustrial
(Cocamar), Engeblock, Faculdade Santa Maria da Glória, Grupo Educacional FEITEP, Hidro Metalurgica ZM,
Ingá Ecológica, Instituto Cooper, ISPL -Industria Sulamericana de Produtos de Limpeza, Lightsweet Indústria
e Comércio de Alimentos, Sanepar, SASC -Prefeitura de Maringá, Coca-Cola Femsa, Tardivo Ferraz
Comercio Apicola e Unicv.



Data: 08/03/2022 
Participantes: 49
Parcerias: Sinduscon Curitiba e Engeblock Planejamento e Construções

Mulheres que constroem, foi um encontro que abordou a participação da
mulher como protagonista relevante na Construção Civil e no desenvolvimento
econômico. De acordo com o IBGE, houve um aumento de 120% no número de
mulheres trabalhando no setor de 2007 a 2018.
Para corroborar com esse dado e a importância da mulher neste cenário, Bianca
Palazzo, arquiteta e urbanista, representante do Sinduscon Curitiba, apresentou
as boas práticas que a Lavitta Engenharia realiza em cada um dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. Já a convidada Andressa Renata Donadelli
Damico fez o relato sobre sua trajetória profissional na empresa Engeblock
Planejamento e finalizando o evento, Jocéli Bogusz, Conselheira Sênior do CPCE,
abordou a história desde a 1ª Engenheira do Brasil em 1917 até a criação do
Programa Mulher – CONFEA em 2018. Apresentou também índices com o
aumento de 42% no aumento de engenheiras no Brasil e abordou os
compromissos globais como a Onu Mulheres e o He for She.
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III CONEXÃO
S U S T E N T Á V E L

II CICLO
C P C E



Data: 06/05/2022 
Participantes: 30
Parcerias: SPRINT XS e UNIVEL

Com intuito de promover a disseminação
dos objetivos de desenvolvimento
sustentável, o CPCE tratou da Inovação
(ODS9), com a palestra de Erika Marques,
da Sprint XS, com fala empolgante e de
quem vivenciou experiências únicas em
diversos hacktons na Google. Dentre o
público que assistiu tiveram acadêmicos da
Univel e conselheiros de Curitiba.
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E C O S S I S T E M A  D A  I N O V A Ç Ã O  

C S N  E  C P C E

Data: 20/05/2022 
Participantes: 25
Parceria: CSN

Na agenda de maio, foi realizado um
encontro entre o CPCE e a Companhia
Siderúrgica Nacional que é uma conselheira
que sempre participou das ações do
conselho, por diversas vezes tratando da
responsabilidade social, por meio da
participação dos representantes Helton
Weiss e Silas Moreli.  O grupo de jovens
participantes do encontro são trainees de
diversas unidades da CSN no Brasil
(PR,SP,RJ). Na programação foi apresentado
alguns conceitos de desenvolvimento
sustentável e a necessidade de equilibrar o
econômico, social e ambiental, por meio de
políticas públicas, programas e projetos e
da ação cidadã. 
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M E T O D O L O G I A S  Á G E I S  

E M  P R O L  D A  S U S T E N T A B I L I D A D E

Data: 05/10/2022 
Participantes: 80 (Webinar)
Parcerias: Impact Hub 

Rulian Maftum, buscou fomentar o insight da aplicabilidade das metodologias
ágeis centradas nas pessoas e que traz respostas para problemas sociais como
a questão da pobreza e da fome, a qualidade da educação e da saúde, a
equidade de gênero e a redução das desigualdades, ou seja, como aplicar as
metodologias ágeis em prol dos objetivos de desenvolvimento sustentável da
ONU. Rulian discorreu sobre a metodologia do “Human Centered Design”, a qual
tem o foco em resolver desafios complexos socioambientais em diversas partes
do mundo, melhorando a forma com as quais as organizações se conectam com
o seu público de relacionamento transformando dados em ideias
implementáveis, facilitando a identificação de novas oportunidades e assim
aumentando a velocidade e eficácia na criação de novas respostas. Soluções
essas que devem estar contidas na zona de intersecção do Desejo,
Praticabilidade e Viabilidade. Essa metodologia engloba a operacionalização de
três níveis, sendo eles o Ouvir, o Criar e o Implementar com etapas prioritárias a
serem executadas em cada uma das fases com o foco nas pessoas. 
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P L A N E J A M E N T O  E

S U S T E N T A B I L I D A D E

N O  3 º  S E T O R

N O M O F O B I A  

Data: 25/05/2022 
Participantes: 25
Parcerias: Associação
Amigos do HC e Mentoris

A empresa conselheira Mentoris, por
meio de seu dirigente Gustavo
Brandão, esteve em uma palestra
aos colaboradores da organização
conselheira Amigos do Hospital de
Clínicas, ouviram sobre o
Planejamento e Sustentabilidade no
Terceiro Setor e como elaborar e
trabalhar por um plano de ação
eficaz. Ao grupo foram
apresentadas ferramentas
importantes, como o desenho e
execução para um plano eficaz, a
visão econômica, social e ambiental,
a importância da gestão das
informações e mapas de riscos
organizacionais. O palestrante
credita que muito importante é o
entendimento do processo como um
todo, por todos os colaboradores 
 somente assim conseguirão obter
resultados, (bens e serviços) e
atingirem os objetivos desejados
pela organização e comuns à todos.
A organização que recebeu a
conexão sustentável relatou a
importância de uma equipe receber
informações de forma voluntária e
tão capacitada. O CPCE sente-se
cumprindo sua missão ao conectar
importantes parceiros, conselheiros
para que possam gerar um impacto
ainda maior na sociedade de acordo
com suas missões. 

Data: 14/06/2022 
Participantes: 508 participantes  (70
online + 438 jovens)
Parcerias: Colégio Estadual Maria
Dalila, Colégio Estadual Patrimônio
Regina. CPCE Campos Gerais  e
Gerência de Executiva de Tecnologia
e Inovação

O CPCE, trouxe um palestrante da
área de Humanas e outro da
Tecnologia para dialogar sobre
Nomofobia: O impacto da
dependência Digital na Saúde Mental.
O Profº Albino Szesz em sua reflexão
trouxe um resgate histórico da
ascensão tecnológica e de como ela
mudou nossas vidas, cidades, rotinas,
gerando uma dedicação de horas as
ferramentas digitais, seja para lazer,
comunicação, trabalho ou estudos. Já
a consultora em Saúde Mental do SESI
Pr. Maria Carolina de Castro Leal,
trouxe a importância de buscarmos
apoio e de estarmos atentos para
reconhecer que precisamos buscar
ajuda e manter sempre o autocuidado
como medida para o bem-estar.  
O Conselho de Cidadania Empresarial
trata do tema por entender que a
internet é um mundo de
possibilidades para se fazer a
cidadania, mas também entende que
temos que cuidar da nossa saúde
mental.



Conselho



Em 01 de setembro reuniram-se de forma online os
conselheiros sêniores do CPCE, junto ao diretor geral do
conselho, Rui Brandt e a coordenadora executiva, Rosane
Fontoura para tratar da terceira edição do Programa de
Mentoria que terá início no mês de outubro por meio da
apresentação do Ebook Mentoria nas áreas de
Responsabilidade Social, Empreendedorismo,
Voluntariado, Pacto Global, ESG e ODS e Sustentabilidade
e Inovação.

I Encontro de Conselheiros Sêniores CPCE 
Data: 01/09/2022   
Participantes: 18 (online)
Parceiros:  Conselheiro Sênior Cleuton Carrijo
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E X P E R I E N T E S

C P C E

A n d r e s s a  S a n t o s

J o a o  P a u l o  d e  O l i v e i r a

M a t h e u s  F a l a s c o

N i c o l e  C a n a l i

P a t r i c k  d a  S  M o r e i r a

P r i s c i l a  F  V e l o s o



C P C E

"No painel sobre a proteção da mulher
no mercado de trabalho, Priscila F
Veloso colaborou com uma fala sobre
o contexto histórico da inserção das
mulheres como trabalhadoras, e os
desafios enfrentados em um meio de
produção e coorporativo desigual e
repleto de obstáculos ainda no século
XXI. Também fez  um paralelo com a
atividade econômica e como as
mulheres inseridas no mercado de
trabalho podem colaborar para que a
economia tenha um melhor
desempenho."

Encontro:  A Proteção da Mulher e o Mercado de Trabalho
Data: 23/08/2022
Palestrante: Priscila F Veloso e Renata Fagundes
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PROGRAMA DE
MENTORIA
R E G U L AM E N TO

 P R O G R A M A  D E  M E N T O R I A  C P C E
2 0 2 2 / 2 0 2 3



D E  M E N T O R I A

I I
P R O G R A M A

M E N T O R I A
Data: 26/03/2022 
Participantes: 33
Parceria: Sanepar

O IV Encontro do Programa de
Mentoria 21/22, contou com a
apresentação das conselheiras
juniores Amanda Eskelsen da
Silva, Andressa Santos, Priscila
F Veloso e Winsana N'Tchala,
representando as organizações
conselheiras: ODPH, Associação
São Roque, Passos da Criança
e Universidade Federal do
Paraná. Além dos mentores
conselheiros seniores: Rafael
Bonfim, Tânia Cardozo, Pedro
Salanek e Eryclea Freire,
contamos com Adenir Fonseca
e Rafael Gava, próximos
mentores e demais convidados
do CPCE.

L A N Ç A M E N T O  D O
I I I  P R O G R A M A  D E  

M E N T O R I A
Data: 07/10/2022 
Participantes: 30 
Parceria: Centro Cultural SESI –
Heitor Stockler de França.

O Conselho Paranaense de Cidadania
Empresarial apresenta em 2022 mais uma
edição do Programa de Mentoria, que tem
o objetivo de aproximar gerações para a
construção de saberes na promoção do
desenvolvimento sustentável pautado nas
áreas: Responsabilidade Social,
Empreendedorismo Social, Inovação e
Sustentabilidade, Pacto Global, ODS e ESG
e Voluntariado. E para o lançamento desta
3º edição, o encontro intitulado “Admirável
Mundo Novo com Sustentabilidade” reuniu
mentores, mentorados, o Diretor Geral e a
Coordenadora Executiva do CPCE e
aconteceu de forma presencial no Centro
Cultural SESI – Heitor Stockler de França.
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Mentorados 22/23

Aline Imamura Marcolino - Unimed

Fernanda Fiori Barvick - Unibrasil

Henrique Giannini Monfredinho - UNINTER

Maria Cecilia Francio de Souza - FAE

Matheus Chaves - Unilehu

Pedro Henrique Santos Notti - ONG em
Ação

Renan F Brandão - AVA

Victória Lima de Alencar de Castro – HPP
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No dia 28 de julho os jovens do
CPCE, apresentaram suas
pesquisas no SDG´s Partners. O
encontro foi mediado por Nicole
Canali que coordenou as falas
sobre: educação, saúde, igualdade
de gênero, empregos, cidades
sustentáveis e consumo/produção
responsável. Além dos jovens
novatos (Kouhais) compareceram
no encontro os conselheiros
senpais que estão há mais tempo
no Programa de Conselheiros
Juniores.

Como convidada especial tivemos
Camila Kososki Lucchese, ela
discorreu sobre sua participação no
Programa de Formação Complementar
da Missão do Brasil na ONU em
Genebra. Em seguida a conselheira
júnior Nicole Canali, apresentou a
proposta de realizar um Simulado
ONU no III encontro do CPCE JR,
denominado: A Juventude e as
Nações Unidas, em outubro de 2022.
Para melhor conhecer algumas
organizações que estão no conselho
contamos com a fala de Victória
Alencar Castro, Pedro Henrique
Santos Notti e Matheus Chaves,
apresentando respectivamente o
Hospital Pequeno Príncipe, a ONG em
Ação e a UNILEHU, onde
oportunizaram um aprendizado sobre
Captação de Recursos Financeiros,
Humanos, de Voluntariado e a
importante causa de inclusão da PcD
no mundo do trabalho.

Data: 04/05/2022    
Participantes: 15   
Parcerias: Hospital Pequeno Príncipe,
a ONG em Ação e a UNILEHU

SDG PAR TN E R ' S
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Data: 28/07/2022     
Participantes: 20   



BOLA DA VEZ

Data: 26/10/2022    
Participantes: 48 jovens   
Parcerias: Instituto Yoshi 

O ODS Bola da vez aconteceu na
Guarda Mirim de Londrina, para 48
jovens da faixa etária entre 12 e 18
anos. A Associação Guarda Mirim é
presidida pela a sra. Kimiko Yoshii,
possui 50 anos de atividade, atende
mais de mil educandos entre as
unidades de Londrina, Lerroville e
Guaravera é uma instituição sem fins
lucrativos que prepara o jovem
oferecendo educação profissional e
formação cidadã para promover a
inclusão social e no mercado de
trabalho. Abordando o conceito e o
ODS na prática, Nayara Peixoto tratou
do tema exemplificando o que no dia
a dia dos jovens pode ser realizado,
ou seja, cada um fazendo a sua parte
para assim contribuir para as metas da
agenda 2030. 

Data: 21/11/2022
Público: 120 alunos
Parceiros: Senai Londrina e Colégio
Francisco Villanueva de Rolândia

ODS Bola da Vez foi com os
jovens do colégio Francisco
Villanueva de Rolândia. Os
estudantes e seus professores
foram a unidade do Senai Londrina
e podemos falar sobre
sustentabilidade e oportunidades
de qualificação profissional no
Sistema Fiep. A gerência de
Educação Senai Londrina,
representada pelos profs. Evandro,
Daniel e Fernando que somaram e
trouxeram suas vivências práticas,
dicas sobre o mercado de
trabalho e capacitação profissional.



A 4ª edição do ODS Bola da Vez, com
o diálogo Clic Seguro, uma parceria
entre o CPCE com o DEDICA - Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, foi uma inciativa para a
conscientização e reflexão sobre a
prevenção da Violência no Mundo
Virtual. 

Data: 21/03/2022    
Participantes: Aproximadamente 1000   
Parcerias: Dedica / Amigos do HC e
CPCE JR com Winsana T Chala.

A palestra Clic Seguro:
Prevenção da Violência no
Mundo Virtual, foi conduzida
Dra. Luci Yara Batista Pfeiffer
que abordou influências
negativas do mundo virtual, as
diversas formas de violência que
podem ser praticadas por meio
da internet ou outra tecnologia,
a conduta frente a um cyber
crime, quais os riscos para
saúde física e mental e como
prevenir. “Não troque o mundo
virtual pelo mundo real. Vocês
têm muito poder a se
desenvolver, a infância e
adolescente é um período
maravilhoso onde vocês vão
escolher os caminhos, escolha o
melhor para vocês! 

CLIC
Seguro
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Visita
TÉCNICA



Data: 26/03/22
Local: Sanepar
Participantes: 33

Visita
TÉCNICA

Depois da apresentação
dos resultados, realizamos
visita técnica guiada com
o conselheiro Murilo
Wenzel aos mananciais da
serra, com muito
aprendizado.  Para  Murilo
da Sanepar é importante
a relação institucional com
os parceiros, buscando
sempre a valorização
ambiental e estreitamente
com relação aos ODS e
particularmente ao ODS 6.
O Encontro contou com a
participação nos diálogos
com o diretor de Meio
Ambiente e Ação Social o
Sr, Júlio  Gonchorosky.
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Data: 05/04/22
Local: Beckhauser 
Participantes: 17

Visita
TÉCNICA

Em abril foi realizada a visita técnica a
indústria Beckhauser, conselheira do
CPCE Noroeste do segmento do
agronegócio, o qual estavam presentes
conselheiros representantes das
organizações de Maringá, e foram
recepcionados pelos diretores,
fundadores da empresa e colaboradores.
A equipe da Beckhauser apresentou em
um primeiro momento o histórico, a
evolução tecnológica dos seus
equipamentos para contenção e manejo
de bovinos. A presidente executiva
Mariana Soletti Beckheuser, discorreu
sobre os pilares e valores estratégicos da
organização e mudança recente (2020)
da sede da empresa para Maringá, que
teve entre seus fatores decisivos índice
de qualidade de vida, e estrutura voltada
à formação de pessoas e também para a
inovação na indústria, com destaque a
presença dos Institutos Senai na cidade.
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Data: 20/04/22
Local: UTPFR  
Participantes: 20

Visita
TÉCNICA

A reunião do CPCE Campos Gerais, foi
nas dependências da UTFPR, seguindo a
vertente do conselho no incentivo da
troca de boas práticas de
Responsabilidade Socioambiental que
estejam consonantes com a
implementação da Agenda 2030 e
apoiem nas mudanças das organizações
e sociedade como um todo. Uma manhã
produtiva e de retomada presencial,
recepcionados pelo Diretor do Campus
Ponta Grossa, Sr. Abel Dionizio e a
conselheira Iclea Cunha, que acolheram a
todos e abriram o painel de
apresentações das práticas de
Responsabilidade Socioambiental da
UTFPR, apresentadas pelo Sr. Daniel
Tesser, que apresentou o programa
UTFPR Sustentável.
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Foi realizada a visita técnica a Cooperativa Integrada Agroindustrial, unidade de
processamento de milho, conselheira do CPCE Norte, o qual estavam presentes
conselheiros, representantes de sindicato e da Fiep de Londrina e foram
recepcionados por Vanderson Campos de Bulhões - Gerente Industrial, Karem
Caroline Bonacin - Supervisora de Qualidade, Pedro Crusiol - Coordenador
Cooperativismo e a Ligia Saviolli - Analista Socioambiental que representa a
cooperativa no CPCE. Foi abordado a importância da produção e
armazenamento do milho na alimentação humana (ODS2) e realizada a
apresentação dos Programas e Projetos de Responsabilidade Social alinhados
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS como: Programa Plante um
Sorriso (ODS3); Núcleo Feminino: realizamos ações em prol do
cooperado/cooperativismo, agricultura, sucessão familiar, e ações em prol da
mulher e da comunidade (ODS5); Jovens - O Programa conta com dois eixos
fundamentais: Governança e Inovação, também atua nos aspectos de
cooperativismo e sucessão familiar (ODS 9); Projeto Atitudes (ODS12), Cooperar
em todo tempo (ODS 17) e por fim realizada a visita à fábrica, conhecendo a
ecoeficiência hídrica, energética e gestão dos resíduos e inovação
(ODS6,ODS7,ODS12).

Data: 18/05/22
Local: Cooperativa Integrada  
Participantes: 12

Visita
TÉCNICA
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Os conselheiros da Regional Campos Gerais, participaram no dia 21 de julho da
Visita Técnica ao Grupo Philus - Centro de Tratamento de Resíduos Vila Velha e
a Indústria Philus Produtos Sustentáveis. O Grupo promove campanhas internas
de voluntariado, promove coleta de resíduos perigosos para organizações da
sociedade civil, tratados e destinados de forma adequada e materiais
necessários para a realização de serviços de manutenção e instalações elétricas. 

Data: 21/07/2022 
Local: Usina de Biogás – Campos Gerais
Participantes: 15
Parceiros: Grupo Philus

Visita
TÉCNICA
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O CPCE conectou suas regionais: Curitiba, Campos Gerais, Noroeste, Norte e
Oeste, liderados pelo Diretor Geral Rui Brandt, diretores das regionais com
representantes de mais de 10 setores industriais: cal, cimento, construção civil,
bebidas, fármaco, siderurgia, equipamentos agropecuários, saneamento,
energia, papel celulose e conselheiros sêniores - juniores e representantes do
Conselho temático de Sustentabilidade e Meio Ambiente e de Energia, por meio
da visita técnica ao Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) e Itaipu Binacional.

Data: 26/08/2022 
Local: Visita Técnica ao Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) e Itaipu Binacional   
Participantes: 52
Parceiros: Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) e Itaipu Binacional

Visita
TÉCNICA
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C I R C U I T O

I N D Ú S T R I A
ODSD O S N A

Juntos nessa Corrente do Bem



E n g a j a m e n t o  I n t e r n o

Data: 16/09/2022 
Regional: Noroeste    
Participantes: 100
Parceria: Alisul Alimentos S.A, Movimento Nacional ODS Maringá  

O CPCE regional noroeste fez abertura do projeto CIRCUITO CPCE - ODS NA
INDÚSTRIA. A proposta foi disseminar a agenda 2030 da ONU e fomentar os
primeiros passos para o engajamento sobre os ODS na Indústria. Largada –
Engajamento Interno – foi a proposta no fechamento da semana SIPAT da
indústria Alisul Alimentos S/A - SUPRA - Fábrica Maringá/PR. O Circuito CPCE
dos ODS na indústria formatou a palestra customizada de acordo com o setor e
produtos da indústria, alinhando os temas com o gerente industrial da Alissul. 
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THREE WINGS
THREE WINGS

THREE WINGS

NÚCLEO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO

SKILLS 4.0 E
OS ODS 

OFICINA DE
ELABORAÇÃO
DE PROJETOS

ODS E A
INDÚSTRIA

ACADEMIA OSC COMO ALINHAR
SEUS PROJETOS
AOS ODS

ESG OFICINA DE
DESTINAÇÃO
DO IR

SILK TALK:
CONEXÃO
AGROECOLÓGICA

LOGÍSTICA
REVERSA

CAMINHOS 
PARA A
SUSTENTABILIDADE 

ECOSSISTEMA
DE INOVAÇÃO

CPCE NO
MOVIMENTO ODS
MARINGÁ/TOLETO/
CURITIBA

CPCE NA OSC REDE DO
TERCEITO SETOR

TERCEIRO
SETOR

ODS NA
INDÚSTRIA
COCAMAR 

CONGRESSO
FASF

CONGRESSO
 ODS FALAÇÃO ODS

INDÚSTRIA
E SINDICATO



Three Wings Project uma parceria
entre o Colégio Sesi Internacional
Londrina e o CPCE Norte, tem como
objetivo estimular a imaginação e
dessa forma, também incitar a
inovação, capacidade de compreender
a realidade, de interpretação textual e
expressão artística. O projeto possuí
três eixos orientadores: Literário;
Musical e Sustentabilidade Ambiental.
Acredita-se que esses pilares veem de
encontro com as diversas temáticas
que envolvem os 17 ODS, como
erradicação da pobreza (ODS 1),
segurança alimentar e agricultura (ODS
2), educação (ODS 4), padrões
sustentáveis de produção (ODS 12) e
de consumo cidades sustentáveis (ODS
11) e parcerias e meios de
implementação (ODS17). A horta
orgânica no espaço do SENAI
Londrina, foi idealizada pelo prof. de
Applied Science Bruno Garcia de
Oliveira e pela orientadora pedagógica
Jéssica N. dos S. Goncalves.

Data: Janeiro
Participantes: 68 alunos do
do Colégio SESI Internacional
Fundamental.
Parcerias: Senai / Sesi

SESI: THREE WINGS
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Data: 23/02/2022 
Participantes: 61 alunos do Colégio
SESI Internacional Fundamental (6º e
7º ano)
Parceria: CSI Londrina

Por sua universalidade os ODS são
grandes aliados e excelentes
norteadores de projetos e
programas de educação para
sustentabilidade nas escolas. Dessa
forma com o objetivo de contribuir
para o alcance das metas do ODS 4
e com o desenvolvimento do Three
Wings Project, o qual no eixo
Literário, idealizou-se a realização
do primeiro concurso de poesia do
CSI Londrina: Tecer Literário, com
os alunos do Colégio Sesi de
Londrina.  Na primeira fase do
projeto aconteceu uma aula com os
objetivos: Introduzir o tema
(poesia), incentivar a leitura de
livros na linha poética, instigar para
o tema abordado para a utilização
da criatividade individual de cada
um no andamento do projeto,
proporcionar contato físico com
livros e frequência à biblioteca, haja
vista o contínuo contato com
aparelhos eletrônicos. 

SESI: 
TECER LITERÁRIO
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Data: 08/03/2022 
Participantes: 122
Parceria: Unicesumar

ODS  E A COVID- 19

O CPCE pensando na
relevância dessa reflexão,
promoveu no dia 08 de março,
em parceria com a Unicesumar
Ponta Grossa, a webinar ODS e
a Covid, com participação da
Coordenadora Executiva,
Rosane Fontoura, juntamente
com o conselheiro sênior, Hugo
Weber Jr e o conselheiro júnior,
João Oliveira. A coordenadora
de cursos da área de humanas
e saúde  da Unicesumar,
Tatiana Stremel, comentou
durante o encontro que os
alunos vem atuando com a os
ODS e realizam ações de
elaboração de soluções que
impactem nos indicadores, mas
reforça a importância de
propiciar diálogos como este,
para trazer novas experiências
e perspectivas sobre a
aplicabilidade da Agenda 2030.

COMO ALINHAR SEUS
PROJETOS AOS ODS

Data: 11/03/2022 e 15/03/2022
Participantes: 90 polos mais 35
professores de Curitiba 
Parcerias: IBPEX e Uninter

Como alinhar seus projetos aos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)?”, a capacitação
contou com uma palestra de Rosane
Fontoura, coordenadora executiva do
CPCE/FIEP. Ela destacou a importância
das metas globais, que têm o intuito de
erradicar a pobreza e alcançar um
futuro sustentável até 2030. De acordo
com a diretora da Escola de Polos,
Francieli Castro, a ideia é aprofundar o
conhecimento sobre os ODS e trocar
experiência com os professores que já
implementam as práticas sustentáveis
em seus projetos acadêmicos. O grande
incentivador desse projeto é o nosso
pró-reitor de graduação, o professor e
conselheiro do CPCE, Rodrigo Berté,
que tem toda uma vida de pesquisa na
área de desenvolvimento sustentável.
Ele é uma pessoa referência nesse
tema. 
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NÚCLEO SOCIAL 
 TRANSFORMAÇÃO
Data: 18/03/2022 
Participantes:  30
Parceria: CIAF

No dia 18 de março foi a vez da
fala sobre o ODS e a
Transformação Social que foi
realizada na Central Integrada de
Apoio Família - CIAF, nesse
momento foi ressaltado a
importância do impacto social que
a Agenda fomenta principalmente
quando trabalha-se com metas e
indicadores.  Nesse momento ficou
claro a necessidade de se
aumentar o capital social da
sociedade em prol dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. 

PALESTRA NA INDÚSTRIA 

Data: 24/03/2022 
Participantes: 162
Parceria: BO Packaging

O Colégio SESI da Indústria e o
Colégio SESI Internacional, receberam
hoje (24) a visita da indústria BO
Packaging no evento Palestra com a
Indústria. A iniciativa promovida pelo
colégio visa levar conhecimento
prático da rotina industrial e inspirar
os alunos no desenvolvimento de
habilidades para o seu futuro
profissional. Nesta edição, com apoio
do Conselho, os alunos puderam
acompanhar detalhes sobre a
trajetória profissional, Camila Scherer,
ela que representa a BO Packaging
no CPCE Campos Gerais e atua na
indústria a mais de 6 anos e está
como supervisora de produção a 6
meses, além de estar à frente de
diversos projetos de inovação e
sustentabilidade da indústria.
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OFICINA DE DESTINAÇÃO
DO IR
Data: 28/03/2022
Participantes: 28
Parcerias: Copel e Carisma
Contabilidade

Com o objetivo de sensibilizar as
pessoas físicas a destinar parte
do Imposto de Renda (IR), o
CPCE Norte em parceira com a
Copel Distribuição, ofertou a
Oficina de Destinação do
Imposto de Renda no formato
híbrido, para colaboradores,
parceiros e comunidade em
geral. Na oficina foi abordado o
que é a destinação, em que
momento pode ser feita, quem
pode destinar além de um passo
a passo e os benefícios de
destinar. 
Espera-se que a realização da
oficina fomente a cultura da
destinação fiscal, e assim
promova a transformação social
e consequentemente possa
contribuir para melhorar o
mundo em que vivemos. “A
oficina de destinação do Imposto
de Renda foi uma capacitação
ofertada aos copelianos e
também a um público externo,
convidado pela Comissão Interna
Socioambiental (CISA). 

SILK TALK: CONEXÃO
AGROECOLÓGICA
Data: 06/04/2022 
Participantes: 130 
Parceria: Fiação de Seda Bratac

A indústria Fiação de Seda Bratac,
participou da Expolondrina, com a Silk
Talk: Conexão Agroecológica, o qual
por meio do diálogo com
aproximadamente 130 stakeholders:
sericicultores, autoridades do governo
do Estado, representantes da Seda
Brasil, ABRASEDA, Sistema OCEPAR,
IDR-PR, Sistema FAEP, ADAPAR, UEL,
Embrapa e outros parceiros tratou de
temas relevantes ressaltando a
importância da agricultura orgânica
familiar para o desenvolvimento do
Estado do Paraná. A conselheira e
diretora do CPCE Norte, a Sra. Renata
Amano, coordenou o encontro dando
ênfase na importância do setor da
sericultura para a economia local, na
participação dos sericultores na cadeia
produtiva e o compromisso ambiental
necessário para a perpetuidade do
setor, incluindo a Agenda 2030 no
debate.
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SKILLS 4.0 E OS ODS 
Data: 04/04/2022 
Participantes: 130
Parceria: Colégio Santa Cruz

No circuito de ações em
Maringá foi realizada no Colégio
Santa Cruz, com 120 alunos do
Ensino Médio a palestra: "ODS e
as Skills 4.0: Habilidades dos
Profissionais do Futuro". O
Colégio Santa Cruz, por onde já
passaram diversas lideranças
empresariais, políticas; locais,
estaduais e nacionais,
atendendo atualmente mil
alunos, comemora 70 anos de
sua fundação, tem várias
iniciativas sustentáveis nos
quesitos socioambientais no seu
dia-a-dia envolvendo a
comunidade escolar, como por
exemplo o Projeto do Armário
do Bem, onde os uniformes são
repassados a outros alunos.

LOGÍSTICA REVERSA

Data: 23/05/2022 
Participantes: 35
Parcerias: Membros do HUB ODS PR  

O CPCE apoiou o CIFAL Curitiba
no evento Resíduos Sólidos e
Logística Reversa com foco na
Indústria e na Sustentabilidade" da  
Rede Brasil do Pacto Global e o
Hub ODS Paraná. A conselheira B
O Packing do CPCE Campos
Gerais, participou da programação. 
O CPCE fomenta a ação cidadã em
prol a separação e aproveitamento
dos Resíduos e o tema é
trabalhado pelo Conselho Temático
Meio Ambiente e Sustentabilidade  
que  fomenta o debate da
Logística Reversa nas Indústrias.
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Data: 05/06/2022 
Participantes: 400
Parcerias: FASF, Unicesumar e
UTFPR) e SANEPAR

CAMINHOS PARA A
SUSTENTABILIDADE 

A programação iniciada no dia
05/06 com Feira ODS,
contemplando a Exposição de
Projetos dos conselheiros do
CPCE relacionados aos ODS e
atividades lúdicas para a
comunidade realizadas pelas IES
do Conselho (FASF, Unicesumar e
UTFPR) e SANEPAR.  O evento
contou com a presença dos
munícipes durante o dia todo,
que deixarão seu compromisso
na Árvore da Atitude mediada
pelo CPCE no Centro de
Educação Ambiental. Durante a
semana, o CPCE  ministrou
palestras sobre a Agenda 2030
para professores da rede
municipal de ensino, alunos das
escolas e comunidade atingindo
um público de 400 participantes
apenas com suas abordagens.

BUSINESS PROFESSIONAL
WOMEN

Data: 14/06/2022 
Participantes:  Membros da BPW
Parceria: Business Professional Women

Atendendo a conselheira sênior
Joceli Bogusz, o CPCE fez uma fala
para grupo de mulheres do
Business Professional Women –
BPW, que é composto por
empresárias de diversos setores
que também estão engajadas no
compromisso da Responsabilidade
Social Corporativa.
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Data: 15/06/2022 
Participantes: 27
Parcerias: Movimento ODS, Cocamar

CPCE NO MOVIMENTO
ODS MARINGÁ

O CPCE participou da
palestra promovida
Movimento ODS Maringá,
realizada pela professora
doutora e diretora do Centro
de Ciências Sociais Aplicadas
da UEM, Gisele Mendes com
o tema Igualdade de Gênero
e Redução das
Desigualdades. aconteceu na
Associação Cocamar, após a
palestra foi apresentado o
Comitê Gestor do Movimento
ODS Maringá para o biênio
2022-2023 no qual o CPCE
participa por meio da
articuladora Emanoela
Fertonani.

CPCE NA OSC 

Data: 22/06/2022 
Participantes: 90
Parcerias: Associação São
Roque e Aldeias Infantis

Visando aproximar nossos
conselheiros no dia 23 de junho,
realizamos ação em prol dos ODS
para os integrantes dos Projetos
Sociais da Associação São Roque
com o apoio da Aldeias Infantis.
Contamos com a presença dos
conselheiros juniores Andressa
Santos e Renan Brandão, são
jovens fazendo ações voluntárias
para outros jovens.
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OFICINA DE
ELABORAÇÃO DE
PROJETOS

Data: 29/08/2022 
Participantes: 15
Parcerias: Aldeias Infantis

Em parceria com a organização
Aldeias Infantis e o Instituto
Grpcom foi realizada oficina de
Elaboração de Projetos na
Faculdade Descomplica -
Uniamérica em Foz do Iguaçu. Na
ocasião foram desenvolvidos
projetos em prol de crianças,
adolescentes, jovens, mulheres
vítimas de violência e idosos. Na
oficina, foi tratada conceitos
sobre desenvolvimento
sustentável por meio dos ODS e a
importância das políticas públicas
e programas de âmbito estadual
e federal para o alcance de
metas com indicadores que
mostrem o impacto dos projetos
propostos. 

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL 
Data: 10/10/2022 
Participantes: 132
Parcerias: Faculdade das Indústrias 

O CPCE fez uma fala para os
acadêmicos de Direito das Faculdades
da Indústria em Curitiba, reforçando a
importância de conhecermos os ODS
sob a lente dos Direitos Humanos. A
nossa Constituição Federal de 1988 foi
considerada a constituição cidadã, pois
nela são assegurados diversos direitos
que buscam garantir a dignidade da
pessoa humana. Se lermos a
Constituição poderemos ver os ODS
transversalmente abordados como no
caso do Art. 6 que trata: São direitos
sociais a educação (0DS4), a saúde
(ODS3), a alimentação (ODS2), o
trabalho (ODS8), a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta
Constituição.
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TERCEIRO SETOR
 Data: 13/10/2022 

Participantes: 30
Parcerias: Rede 

Para o alcance do desenvolvimento
sustentável é importante o
engajamento de todos os setores da
sociedade: poder público, empresas e
terceiro setor, foi o início da fala da
coordenadora do CPCE Rosane
Fontoura, que recebeu o grupo
juntamente com Sandra Bortot. Nessa
semana o CPCE recebeu 30
organizações que fazem parte da
Rede do Terceiro Setor, são
organizações nas mais diversas áreas
de atuação, mas todas com o
propósito de transformar a sociedade
em que vivem, atendendo a seus
públicos de interesse. Estavam
presentes representantes de hospitais
filantrópicos, de associações que
tratam da inclusão das pessoas
vulneráveis (pcd, crianças e idosos),
consultores do terceiro setor,
institutos, organizações que
fomentam também o esporte e a
cultura que faz parte dos eixos do
desenvolvimento sustentável baseado
no tripé de John Ekligton (Econômico,
Social e Ambiental ) + o eixo Cultural .

ODS NA INDÚSTRIA
COCAMAR 
Data: 26/10/2022 
Participantes: 15
Parcerias: Cooperativa
Agroindustrial Integrada

Foram 15 colaboradores
participantes, de áreas como
unidades, indústria, administração
central e coligadas, os quais vêm
passando por um processo de
formação de multiplicadores das
temáticas de sustentabilidade que
envolvem a cooperativa. A analista
Camila Veiga, que passou a
integrar a área de sustentabilidade
da Cocamar, ressalta que “a ação
promove a cultura da
sustentabilidade e desmistifica o
entendimento de que esse tema
abrange apenas as questões
ambientais”. Segundo ela, é preciso
compreender que a
sustentabilidade interfere
diretamente na estratégia do
negócio, por meio também dos
pilares social, econômico e
governança, sendo essencial para a
perenidade da cooperativa.



O CPCE Norte teve a satisfação de
participar do 16º Encontro de
Integração Feminina com o tema A
Vida é um Presente, promovido
pela Integrada Cooperativa para as
integrantes do Núcleo Feminino,
composto por 180 mulheres de
diversas regionais onde a
cooperativa está presente. A
palestra foi realizada inicialmente
por Rosane Fontoura, foi abordado
o que são os ODS, seus objetivos e
metas e o papel da mulher no
desenvolvimento. Em um segundo
momento Nayara Peixoto e
Emanoela Fertonani conduziram os
grupos a pensarem no presente e
então planejarem o futuro, ou seja,
ações novas ou atividades que elas
avaliam relevantes serem mantidas
ou redesenhadas de acordo com os
ODS, para o planejamento dos
núcleos em 2023/2024. Ao final
desse momento as participantes
apresentarem suas sugestões a
todas e diretoria.

Com a nova rotina imposta à sociedade
pela Pandemia do Coronavírus, ficou
perceptível para a maioria das pessoas o
quanto pequenos acontecimentos são
ricos e importantes na vida. Bem como, a
relevância dada à saúde como um todo
cresceu. 
Dentre as várias áreas, destacam-se as da
saúde emocional e da social, sendo a
primeira vista como a capacidade de lidar
com a vida e seus percalços de forma
produtiva e contributiva para si e a
comunidade onde se está inserido. 
Já a saúde social diz respeito ao contexto
de vida pessoal e laboral de cada
indivíduo. E o conjunto dessas duas
dimensões é que irá trazer ou não,
qualidade de vida para a pessoa. A
proposta do congresso, para que seus
participantes percebam que é possível
retomar a vida e a transformá-la em uma
vida plena, com metas e objetivos
realizáveis. O CPCE tratou da saúde social
reforçando a importância da cidadania e a
prática do voluntariado. 
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ODS E A INDÚSTRIA

Data: 27/10/2022 
Participantes: 180
Parcerias: Cooperativa
Agroindustrial Integrada

CONGRESSO FASF

Data: 11/11/2022 
Participantes: 100 Acadêmicos
Parcerias: FASF



Data: 09/11/2022 
Participantes: 10
Parcerias: Engeblock e UEM

O CPCE Noroeste em parceria com a
Universidade Estadual de Maringá
promovera o diálogo entre Indústria e
Universidade levando aos acadêmicos a
vivência de profissionais da área de
engenharia por meio de palestra com a
temática “Sustentabilidade na
Construção Civil” com o construtor e
diretor do CPCE Noroeste Paulo Pereira
Lima.
Instituições como a Universidade
Estadual de Maringá compreende a
sensibilização de professores e alunos
sobre a nova agenda de
desenvolvimento e sobre programas
das Nações Unidas que incentivam a
liderança socialmente responsável.
O engenheiro civil e sócio-diretor da
Engeblock Planejamento e Construções
falou sobre o conceito de
Sustentabilidade, sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e o tema
ESG, levando aos acadêmicos a
informação da (I) Resolução BCB n°
139/2021.
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Data: 26/10/2022
Regional: Noroeste
Parceria: UniCV

Gravação do Programa "Chá
da Tarde no UniCV"
"Falando sobre
Sustentabilidade" aos 40 mil
alunos ( Brasil, Japão e
Portugal) da UniCV.



Congresso ODS sempre reúne
diversos conselheiros que
apresentam seus projetos, na
edição de 2022, tivemos as
organizações como Instituto
GRPCOM, Instituto Betânia,
UNILEHU, Instituto Bom Aluno,
Associação São Roque,
Renascer, ODPH, Passos da
Criança, UNIMED, IGPEX  e outras
indústrias e organizações das
regionais dos Campos Gerais,
Oeste, Noroeste e Norte;
totalizando aproximadamente 60
projetos e também tivemos a
participação das conselheiras
juniores Victoria, Priscila Veloso
e Andressa Santos como
voluntárias e as articuladoras
das regionais no apoio do
Congresso. 
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CONGRESSO ODS

Data: 03/11/2022 
Parcerias: FASF FALAÇÃO ODS

Data: 24/11/2022
Ação: Palestra FalAÇÃO ODS
Parceria: Unimed Cascavel
Participantes: 50 pessoas

Realização de um encontro com os
colaboradores do Grupo Alphaville
acerca da Agenda 2030 com o
objetivo de sensibiliza-los para a ação
em prol da sustentabilidade.
O encontrou que tratou dos 17
objetivos de Desenvolvimento
Sustentável pautando principalmente o
ODS 6 – Água Potável e ODS 11 –
Cidades e Comunidades Sustentáveis,
também contou com a participação
especial da Unimed apresentando seus
projetos sociais e ambientais, como
forma de engajar os participantes a
destinarem corretamente nos postos
de coleta da empresa, lacres de
garrafa, tampinhas de plástico, cartões
com tarja magnética, óleo de cozinha,
pilhas, baterias, uniformes sem uso e
banners que são transformados em
novos produtos biodegradáveis,
gerando renda e consciência cidadã.



ParticipaçãoParticipação
ExternaExterna



Sabemos o quanto importante é o eixo da Cultura para o alcance do 
 Desenvolvimento Sustentável, nesse ano a coordenadora Rosane Fontoura
participou da capacitação webinar  “Cultura e Desenvolvimento: Projetos
Culturais e a Agenda 2030”,  pela Universidade do Minho de Portugal, 
 conduzida pelo mestre Manuel Gama. Disponibilizamos o curso para a
participação dos conselheiros: Murilo Wenzel, Cassia Almeida e Claudia
Rodrigues, sendo que chamamos nossos conselheiros para a palestra ofertada
pelo SESI Cultura. 
Há alguns anos temos a prática de sortear entre os conselheiros ingressos para
assistir show promovido pelo SESI Cultura, após a pandemia retornamos com a
distribuição para alguns conselheiros do CPCE Curitiba o convite para assistir a
cantora Thie e a peça teatral "O Astronauta".

Data: Março
Participantes: 20
Parceria: Sesi Cultura
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CONSELHEIROS E A CULTURACONSELHEIROS E A CULTURA
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FÓRUM DOFÓRUM DO
TERCEIRO SETORTERCEIRO SETOR

Data: 20/07/2022
Participantes: 52
Parceria: Rede Terceiro Setor

A participação como voluntária pelo
CPCE no 1° Fórum da Rede do Terceiro
Setor de Curitiba e Região
proporcionou uma excelente
oportunidade de realizar Networking
com outras Organizações da
Sociedade Civil, entender e aprender
mais sobre os temas: Direitos Humanos
– O que são? (Vídeo de abertura
inicial), Panorama do Terceiro Setor no
Paraná – Instituto GRPCOM com Ana
Gabriela Simões Braga, Objetivos de
Desenvolvimento Social e engajamento
do Terceiro Setor – CPCE com Rosane
Fontoura.

“O QUE A LEI“O QUE A LEI
MARIA DA PENHAMARIA DA PENHA
CONTRIBUI PARACONTRIBUI PARA
A IGUALDADE DEA IGUALDADE DE
GÊNERO”GÊNERO”  

Data: 09/08/2022
Participantes: 11
Parceria: CPCE Noroeste, Movimento
ODS, Ong Maria do Ingá e Crivialli

O CPCE noroeste participou da
palestra “O que a Lei Maria da Penha
contribui para a Igualdade de
Gênero” promovida pelo Movimento
ODS Nacional Maringá. Contou com a
presença da advogada Claudete
Gomes e a empresária/conselheira
Sandra Cantagalli da Crivialli
apresentando o Case de “combate à
violência contra a mulher”. 
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A CIDADE QUEA CIDADE QUE
TEMOS E ATEMOS E A
CIDADE QUECIDADE QUE
QUEREMOSQUEREMOS

Data: 14/09/2022
Participantes: 112
Parceria: Prefeitura de Toledo e
Movimento ODS de Toledo

O evento promovido em alusão ao
Dia da Árvore (21 de setembro)
contou com a presença da
coordenadora do CPCE, Rosane
Fontoura que em sua fala fez a
correlação entre a arborização e
com todos os ODS, destacando
principalmente o ODS 11 que trata
de Cidades e Comunidades
Sustentáveis.

DIA MUNDIALDIA MUNDIAL
DA LIMPEZADA LIMPEZA  

Data: 17/09/2022
Participantes: 20
Parceria: Rotary Coleta Londrina Sul,
Green Ocean, Sicredi, JCI Londrina, CSI
Londrina, AGL, Seção Escoteira Órion,
Cooperativa Integrada, Copel, Tamarana
Tecnologia, Fiação de Seda Bratac,
Unimed Londrina, Gmtex, Temperbras,
Trimble, Desangosse, Colégio SESI
Londrina e Colégio Marista.

Considerando o Educando na
Sustentabilidade o CPCE Norte acordou
uma parceria para desenvolver uma
Campanha de Arrecadação de Lixo
Eletrônico de 17/08 a 17/09, a qual faz
parte das ações voltadas ao Dia Mundial
da Limpeza. As organizações parceiras
dessa campanha, divulgaram a ação aos
seus públicos de interesse e foram
pontos de coleta no período.
Contribuindo assim com o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
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O CPCE participou da banca de avaliação e entre os certificados e premiados
pudemos encontrar organizações que também são conselheiras do CPCE, como
Associação Renascer, Associação Nariz Solidário,  Escola Nilza Tartuce- COCEC,
ELO, Instituto Evangélica Betânia, Instituto Bom Aluno e Passos da Criança.

Prêmio Impulso de Boas Práticas no Terceiro Setor”  com o objetivo de
fortalecer e dar visibilidade às instituições sociais que tanto contribuem para a
construção de uma sociedade melhor. Em sua segunda edição, premia as boas
práticas nas áreas de gestão e comunicação que tenham sido influenciadas, de
alguma maneira, pelo Programa Impulso.

Data : 24/11/2022
Parceria:Instituto GRPCOM

PRÊMIO PROGRAMA IMPULSOPRÊMIO PROGRAMA IMPULSO



O Diretor Noroeste do Conselho Paranaense de
Cidadania Empresarial - CPCE Paulo Pereira Lima falou
sobre o tema “O papel dos ODS como
impulsionadores de negócios” no III Seminário e
Estratégias para o Desenvolvimento Econômico Local
promovido pelo CODECAM – Conselho de
Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – PR. 
De acordo com o Sr. Paulo “é preciso compreender
que a sustentabilidade interfere diretamente na
estratégia do negócio, por meio também dos pilares
social, econômico e governança, sendo essencial para
a perenidade das organizações”.
Essa iniciativa proposta pelo CODECAM em parceria
com a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Acicam,
Sebrae, CPCE/Fiep, Conselho Estadual de
Desenvolvimento Econômico e Social, Paraná
Produtivo, Centro Universitário Integrado e UTFPR.
“Campo Mourão é uma cidade potencial, juntamente
com as cidades satélites. O CODECAM com o time de
parceiros desse evento, já é prova dessa
competência, incentivando o engajamento de formar
lideranças responsáveis preparadas para atuar no
novo paradigma da sustentabilidade”, disse Paulo
Lima. 
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Data : 07/12/2022
Participantes: 115 (105 presencial + 10 online)
Parceria: CODECAM

III SEMINÁRIO E ESTRATÉGIASIII SEMINÁRIO E ESTRATÉGIAS
PARA O DESENVOLVIMENTOPARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO LOCALECONÔMICO LOCAL
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BANCA - NEGÓCIOS DEBANCA - NEGÓCIOS DE
IMPACTOIMPACTO
Data: 14/05/2022 
Participantes: 35 
Parcerias: Instituto Bom Aluno e Quiron

O CPCE participou no dia 14/05 junto
ao Instituto Bom Aluno, em parceria
com a QUIRON Educação da banca de
avaliadores para Negócios de Impacto.
Foram avaliados trabalhos dos
estudantes do 2º ano do ensino
médio, que frequentam a instituição
conselheira, Bom Aluno, o projeto
visava desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes
empreendedoras em prol de soluções
de impacto social vinculados à agenda
2030. 
Foi um momento onde visualizamos a
materialidade da contribuição dos
alunos, para atitudes locais ganharem
amplitude e proporcionarem a real
contribuição com a agenda dos
objetivos de desenvolvimento
Sustentável.

BANCA - PEABANCA - PEA
ASSOCAMPOSASSOCAMPOS
Data: 06/09/2022
Participantes: 10
Parceria: Assocampos

O programa de educação
ambiental (PEA) é uma iniciativa da
Assocampos capitaneada pelo
Sistema Campo Limpo que tem
como objetivo apoiar escolas
públicas e privadas em temas
alinhados à Política Nacional dos
Resíduos sólidos e aos PCNs
(Parâmetros Curriculares Nacionais.
Participaram do concurso de
redação e desenho alunos do 4º e
5º anos do Ensino Fundamental de
53 escolas municipais de 6
municípios. O programa sempre
visa trazer informações atualizadas
e vincular ao tema ODS.
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BANCABANCA
SUMMIT 2022 "JORNADA DE IMPACTO"SUMMIT 2022 "JORNADA DE IMPACTO"
Data: 26/10/2022
Regional: Noroeste
Parceria: Instituto ACIM, Movimento
Nacional ODS Maringá

A coordenadora do CPCE Rosane
Fontoura foi avaliadora do projetos
apresentados no "Pitchs de Projetos ODS."

BANCABANCA
CONSTRUTORA PRESTESCONSTRUTORA PRESTES

No Programa Mobiliza, realizado pelo IBGPEX e Instituto GRPCOM realizamos 
 mentoria  com a Associação Nariz Solidário, organização que tem o propósito
de  ajudar as pessoas a promover a transformação, por meio da arte. A
associação  é madura , com várias premiações na gestão e comunicação e
sempre procura aperfeiçoar seus processos em busca do reposicionamento
para atender programas de capacitação das empresas para tratar temas
correlatos a gestão de pessoas.

MENTORIA - PROGRAMA MOBILIZAMENTORIA - PROGRAMA MOBILIZA
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Data: Junho e Agosto

REUNIÃO PESQUISAREUNIÃO PESQUISA
SOBRESOBRE  
OS ODS EMOS ODS EM
LONDRINALONDRINA

Reunião com a comissão de análise dos
dados da Pesquisa sobre a Adesão aos
ODS em Londrina, a qual teve como
objetivos: Identificar o grau de adesão
das organizações locais e regionais aos
ODS; Construir indicadores e planejar
ações futuras para sua difusão e
Conhecer a importância dos ODS nas
estratégias organizacionais. Com os
resultados, sugerir ações futuras para a
difusão e conhecimento da importância
dos ODS nas estratégias organizacionais
das instituições na cidade de Londrina.

ENCONTROSENCONTROS
MENTORIAMENTORIA
FEMININAFEMININA

Data: 08/07/22
Público: 09
Regional: Campos Gerais
Parcerias: ACIPG, Casa da Indústria,
DAF Caminhões, FASF, UEPG, UTFPR
e Unicesumar

A mentoria conta com a
participação de 3 pequenas e
médias indústrias lideradas por
mulheres. Objetivo da mentoria é
incentivar as empreendedoras a
adoção de boas práticas de
sustentabilidade nas áreas de
gestão Estratégica, Pessoas,
Finanças, Comercial, Produção,
Meio Ambiente e Governança, por
meio de 8 encontros quinzenais
com mentores especialistas das
áreas e representantes das
organizações conselheiras que
possam contribuir com boas
práticas em relação a gestão
organizacional alinhadas a Agenda
2030 da ONU dos ODS.



REUNIÃO



Data: 23/02/2022
Público: 55 participantes
Regional: Curitiba 

Nesta reunião tratamos sobre o Plano de Ação e Agenda 2022 CPCE 
 tivemos a apresentação da evolução de arrecadação COMTIBA e
referente a Lei de Incentivo PRONAS e PRONON, o Senhor Rui Brandt
enfatizou na abertura que  realizamos no CPCE  o exercício de nossas
habilidades e capacidades de executar ações em prol dos interesses
da sociedade, onde o propósito é voltado ao bem de todos,
atendendo ao que se  propõe o conselho que é voltado as questões
de responsabilidade socioambientais corporativas. Enfatiza os
agradecimentos aos conselheiros que estão conosco nesta caminhada
há 17 anos e ressalta a satisfação em contribuirmos de forma conjunta
em pautas importantes para a sociedade.
A Coordenadora Executiva do CPCE enfatizou a construção da agenda
2022 com os quatro eixos, Sustentabilidade na Cadeia de valor,
Incentivos Fiscais , Reatiba e o Educando para a Sustentabilidade,
onde dentro destes eixos os  temas e abordagens para e o ano com a  
contribuição, trocas e participação dos conselheiros(as), muitos inputs
trazidos em conversas e outros registrados na consulta realizada
teremos muitos trabalhos alinhado aos interesses dos(as)
Conselheiros(as).
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Data: 15/02/2022 
Público: 08 conselheiros 
Regional: Norte  

No dia 15 de fevereiro aconteceu na Casa da Indústria de Londrina a
1ª Reunião do CPCE Norte – Conselho Paranaense de Cidadania
Empresarial. Momento o qual foi realizada a apresentação dos
indicadores gerais do CPCE e os dados da região norte bem como o
planejamento das atividades de 2022.Participaram desse encontro a
Diretora Regional Norte Renata Amano e representantes das
organizações: Cooperativa Integrada, Via Pólo Ambiental, Impisa
GeoAmbiental, Fiação de Seda Bratac, Carisma Contabilidade, Sanepar
e Visualiza Consultoria.

Data : 16/02/2022  
Público: 25 conselheiros   
Regional: Campos Gerais    
   
No dia 16 de fevereiro o CPCE Campos Gerais, realizou o 1º encontro
do comitê gestor para elaboração da agenda 2022. No início a
Diretora Indianara Milleo, faz a acolhida, parabenizando pelos
trabalhos realizados e fazendo votos de um ano profícuo aos
conselheiros. A reunião ainda contou com presença do Sr. Rui Brandt,
Diretor Geral do CPCE que comemorou o formato de trabalho híbrido,
destacando a oportunidade do encontro para aqueles que tem o
espírito de fazer o bem. Na sequência, a articuladora convidou a
UTFPR- Campus Ponta Grossa, representada pela Profª Simone Nasser,
apresentando o Programa de Letramento Digital.
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Data: 18/02/2022 
Público:12 conselheiros 
Regional: Noroeste 

Inicialmente foram apresentados os indicadores gerais do CPCE e os
dados da região Noroeste, bem como, relembradas as atividades
realizadas durante o ano de 2021 e reforçada a importância da
atualização cadastral. A conselheira Mariana Soletti Beckhauser, junto
aos membros da Associação ComViver de Desenvolvimento Humano,
apresentou o Programa Germinar e a reunião foi encerrada com a
explanação da conselheira Adryelle Caruzzo sobre o Comitê
Paraolímpico.

Data: 17/02/2022  
Público: 33 conselheiros  
Regional: Oeste    

Em 17 de fevereiro, o CPCE Oeste reuniu-se de forma online para estartar as
atividades de 2022.
Com a participação de conselheiros e membros do Núcleo ODS Toledo, esse
encontro que reuniu 33 pessoas contou com a participação do convidado
especial Jacson Fressatto que apresentou o case Robô Laura, sendo este, um
robô cognitivo que tem a capacidade de gerenciar riscos por meio da
inteligência artificial. Foi um momento de compartilhar história de inspiração.
Nesta ocasião também foram apresentados os resultados de 2021, a agenda
âncora do CPCE 2022, a agenda de encontros do CPCE Oeste, bem como os
post da Campanha de conscientização para destinação correta dos resíduos, da
qual participam sete organizações conselheiras. 
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Data: 20/05/2022 
Público: Equipe CPCE 
Regional: Curitiba

No dia 2 de maio o CPCE passa a fazer parte da Gerência de Assuntos
Estratégicos sob a gestão de João Arthur Mohr. Além do CPCE existem
dez Conselhos temáticos sendo eles; Assuntos Tributários, Comdefesa,
Energia, Infraestrutura, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Micro,
Pequena e média Indústria; Negócios Internacionais, Política Industrial,
Relações do Trabalho e Telecomunicações. E sete conselhos setoriais;
Alimentos, Automotivo, Construção Civil, Madeira, Mineral, Moveleira e
Vestuário. Podemos ver na atual composição de como o ESG está
presente pois para a questão ambiental temos o conselho de meio
ambiente/sustentabilidade e o da Energia, o Social com o CPCE e os
demais conselhos voltados a Governança.

Data: 14/04/2022  
Público: 20 conselheiros  
Regional: Oeste    

Neste primeiro semestre, as reuniões foram virtuais e contaram com convidados
com uma fala especial de modo a atender a demandada pelo grupo. Nesse
segundo encontro foi com a convidada Tânia Cardozo com o diálogo acerca do
Voluntariado e com a condução/mediação da conselheira Simone Sarolli.
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Data: 27/05/2022  
Público: 10 conselheiros  
Regional: Noroeste    

A reunião do CPCE noroeste contou com a presença do conselheiro Jr Matheus
Falasco, que é gestor de projetos socioambientais pela SEED Consultancy.Na
oportunidade orientou os conselheiros sobre o tema ESG (Environmental, Social,
and Governance), framework de avaliação de riscos e oportunidades utilizado
pelo mercado financeiro para avaliar a performance da empresa em questões
ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). Apresentação do
calendário referente ao Segundo Semestre. Dialogamos sobre as ações
programadas na cidade e quais o conselho estará apoiando. Foi articulado a
visita técnica na indústria Romagnole e alinhamento do foco do VI Incentive o
Bem.

Data: 23/06/2022  
Público: 37 conselheiros  
Regional: Oeste    

A reunião do CPCE OESTE contou com a presença da conselheira Andrea
Koppe do Projeto Supera da UNILEHU de Curitiba e do Ailton Lima de Cascavel
que trataram sobre projetos socioambientais em torno dos resíduos sólidos. A
principal mensagem é a importância da separação correta dos resíduos, para
que as pessoas vulneráveis e artesãos possam produzir novos produtos com o
que para alguns é lixo para outros e possibilidade de renda e transformação.
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Data: 17/08/2022 
Público: 17 conselheiros  
Regional: Campos Gerais
Parceiros: Instituto Pegaí Leitura Grátis

Os conselheiros da Regional Campos Gerais receberam, durante a reunião do
CPCE a apresentação das boas práticas de Responsabilidade Social do Instituto
Pegaí Leitura Grátis. O Instituto faz parte do conselho de 2014 e durante estes
anos vem promovendo na comunidade pontagrossense inúmeros projetos de
incentivo à leitura. O Pegaí atua fortemente com viés do Voluntariado,
disponibilizando o acesso à leitura a toda comunidade. 

Data: 15/09/2022   
Público: 10 conselheiros  
Regional: Oeste    

Os conselheiros da Regional Oeste foram convidados a se reunir
presencialmente após quase três anos de encontros online e nesta
oportunidade a coordenadora do CPCE, Rosane Fontoura fomentou o
alinhamento dos ODS, de forma que os conselheiros pudessem fazer o exercício
de correlacionar as ações das suas instituições aos ODS, trazendo dessa forma
um maior entendimento quanto a contribuição de cada organização frente a
Agenda 2030.
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Data: 21/09/2022   
Público: 26 conselheiros (online)
Regional: Campos Gerais    
Parceiros: Mercedes Benz do Brasil

Os conselheiros da Regional Campos Gerais receberam, durante a reunião do
CPCE a apresentação das boas práticas de Responsabilidade Social alinhadas a
Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de Trabalho da Mercedes Benz
do Brasil apresentadas pela Gerente de Recursos Humanos, Sra Elineide Castro.



Data: 22/09/2022 
Público: 22 conselheiros  
Regional: Noroeste
Parceiros: BRDE e Observatório Sistema Fiep

O ESG foi o tripé da reunião da regional noroeste, referenciando Ambiental -
ONU reconhece Maringá como “Cidade Árvore do Mundo” e sensibilização ao
“Dia da Árvore” e chart “ODS e Arborização Urbana”. Social – Ações do CPCE
Visita a Usina Itaipu Binacional; Webinar “Metodologias ágeis em prol da
sustentabilidade” e o evento âncora de Maringá IV Incentive o Bem. Governança
– Bússola da Sustentabilidade com Augusto Machado  Econômico - Linha de
Crédito de Sustentabilidade com Ronaldo Ribas (BRDE). 

Data: 27/09/2022   
Público: 09 conselheiros  
Regional: Norte

Reunião ordinária de trabalho dos conselheiros da regional Norte. Foi
apresentado o relatório trimestral, os resultados da Campanha de coleta de
resíduos eletrônicos e alguns apontamentos do Reatiba.
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NOVOS CONSELHEIROS
CPCE

Condor Super Center

Dicas Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A

Laboratorio Affinita Ltda

Mão Colorida Comunicação Visual Ltda.

Shampoo Industria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Tardivo Ferraz Comercio Apicola

Tricofort

Trucks Control Serviços de Logística Ltda.

Associação de Pesquisa e Tratamento do Alcoolismo - APTA

Associação Nariz Solidário 

NOVOS CONSELHEIROS
Sêniores

Alessandra Aparecida Berton Rodrigues
Amaro Santos
Evelise Silvestre Plantes
José Pio Martins 
Paula Baena
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Notícias

CPCE



"CONSELHO REFORÇA
 A CIDADANIA 

NO MUNDO EMPRESARIAL" 

O diretor do CPCE Noroeste Paulo Pereira Lima escreveu a matéria
"CONSELHO REFORÇA A CIDADANIA NO MUNDO EMPRESARIAL",
publicada na Revista Acim – Gestão de Resíduos e Logística Reversa.
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Data: 14/06/2022 
Evento: Webinar Nomofobia - Impacto da Dependência Digital na Saúde Mental
Palestrante: Maria Carolina Leal e Albino Sheshelin
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=dMqSnBQ81cI 

Data: 18/05/2022 
Evento: X Fórum Responsabilidade Socioambiental 
Palestrantes: Renata Fagundes Cunha - SESI, Jeanette Jacinto - DAF Caminhões, Silvia
Scorsim - Continental e Gabriel Brasileiro - Cargill SP
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=D8njJ-a6yaw 

Data: 04/05/2022 
Evento: III Startup ODS Negócios para a Prosperidade
Palestrantes: Rosane Fontoura, Valério Araújo, Taiuska Villa de Lima, Felipe Braga
Farhat e Albert Estiarte
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=8V-vS901DRo 

Data: 17/02/2022 
Reunião : Case Robô Laura – ODS3 Saúde | Reunião CPCE  Oeste 
Palestrante: Jacson Fressato - Mediação: Conselheira Eveline Thomas
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=wEDDBlMxzZ4 

LINKS WEBINARES 2022 
CANAL DA INDÚSTRIA

Data: 15/09/2022
Evento: XV Reatiba –
Engajamento, profissionalismo
e atitude
Link de acesso:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=F9prS7ycoCU

Data: 14/05/2022 
Evento: Webinar Ecossistema
de Inovação 
Palestrante: Érica Marques
Link de acesso:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GBOL32sl_hY 
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Contribuição:
Wanda Camargo -
UniBrasil

CHART ODS
CHART ODS
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Contribuição:
Integrada
Cooperativa
Agroindustrial



Contribuição:
Rosane Fontoura
- CPCE/Fiep
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CHART ODS
CHART ODS

Contribuição: 
Mari Regina Anastacio
/Rosane Fontoura



Contribuição:
Victória Lima de
Alencar de
Castro - CPCE Jr
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CHART ODS
CHART ODS

Contribuição: 
Celso Bernardo
(Sindecon) /Rosane
Fontoura
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CHART ODS
CHART ODS

Contribuição:
Victória Lima de
Alencar de
Castro - CPCE Jr

Contribuição:
Irmandade
Evangelica Betânia
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CHART ODS
CHART ODS

Contribuição:
Rosane Fontoura
CPCE/Fiep

Contribuição:
Sandra Cantagalli
- Crivialli
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CHART ODS
CHART ODS

Contribuição:
Rosane Fontoura
CPCE/Fiep

Contribuição:
CPCE
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CHART ODS
CHART ODS

Contribuição:
Rosane Fontoura
CPCE/Fiep

Contribuição: Rui G Brandt
Sinpacel/Diretor Geral CPCE
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Diálogo Intergeracional de Gênero
Circuito de Projetos Incentivados 

XIV Reatiba - Carolina Ignarra
Startups para o Planeta

Mulheres em Ação
Visita Técnica

II Arte que Transforma

2021

2004 Fundado pela FIEP, na Gestão do 
Sr. Rodrigo R Loures com 70 conselheiros

2012 Congresso CPCE
Ápice da Campanha   de
Adesão ao Pacto Global e  PRME

Foco na Responsabilidade
Social Corporativa

2013

2014
CPCE com 330 Conselheiros
Foco na Sustentabilidade e
Comemoração 10 Anos
Conselho Temático da FIEP
Realização II Congresso CPCE

2020

Ambientes de trabalho mais seguro 
Como o setor produtivo está enfrentando a Pandemia 

Pacto Global e PRME
 Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos 

ODS e a eficiência energética e hídrica
Corrente do Bem

Conexão Sustentável
Incentive o Bem

2019

Bússola da Sustentabilidade 
Visita técnica ao Grupo Boticário

ODS e Startups Negócios para as Pessoas
XII Reatiba

Parceria com Ethos
Instituto Votorantim

Comissão Julgadora do Prêmio Bom Exemplo da RPC
Antonio Nóvoa, da Universidade de Coimbra

2018

Filantropia Itinerante
Festival ABCR

High Level Regional Fórum João Carlos
Redondo - Economia Circular

Ambientes de aprendizagem - José Pacheco
Ladislau Dowbor

2017

Café com os Contadores
Sustentabilidade Econômica

Visita Técnica ao FAB LAB 
GIFE 

Guilherme Bara - X Reatiba 
 Visita Técnica à Klabin 

 Antonio Nóvoa

2016
Daniel Paracha, da Kennesaw State University (KSU)

Merja Hoppe, ZHAW Design Thinking 
Parceria com IDISConselho Empresarial Bras.do Desenv.

Sustentável (CEBDS)

2015
Ricardo Rabinovich

Concurso Educando na
Sustentabilidade,  Sesi Indústria

Lançamento da Cartilha
Rei da Selva virou  o 
Rei da Cidadania

2005

2009 Ápice do Projeto
Valorizar é Preciso
Ingresso do Sr. Victor Barbosa como Diretor
 e Sr. Mario de Mari como Presidente de Honra

2010 Início das Atividades
 em Maringá

2011
Início das Atividades em:
Londrina, Ponta Grossa e Cascavel

2022

Visita Técnica Itaipu
II Programa Mentoria

ESG
I Encontro Conselheiros Seniores

VI Incentive o Bem
18 anos do CPCE

Ênfase nos Objetivos
de Desenvolvimento 
do Milênio

2006

Surge  os Núcleos
de Competências

2007

1ª Edição Reatiba2008

CPCE
Linha do Tempo
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São 18 anos, essa juventude, no CPCE onde as
pessoas desenvolvem a sua virtude.
Tá crescendo, chegamos longe, é verdade, mas
com 18 anos é muita responsabilidade. Assim,
quando eu cheguei nessa data e pude comemorar,
mas não é só comemorar, a gente também tem que
entender também que mais longe precisamos
chegar. Com muita responsabilidade, voar no céu
como se fosse um cometa, mas não só
responsabilidade como ser humano, mas como
todo um planeta, como todo um coletivo, que as
vezes a gente se perde na utopia de pensar só no
individualismo, por isso que a renovação vem dia
após dia. Cada um aqui contribuindo ao lado, por
isso que no CPCE o pouco que eu tive acesso esse
ano foi muito aprendizado. 
Eu sou só mais um jovem que tá sempre
aprendendo e ao lado de várias pessoas especiais
eu tô me desenvolvendo. Tenho a possibilidade de
sonhar com um novo horizonte, por isso que é
importante a gente cuidar e beber a água direto da
fonte. Às vezes é complicado quando a gente não
tem os mesmos acessos, por isso que pra cada um
que tá aqui eu peço, respire fundo, cada um tem
uma luta interior e eu sei que nessa época digital é
difícil a gente encontrar o amor. Por isso que na
minha mente eu procuro as vezes ter paz. Hoje eu
acordei e nem conectei o wifi, porque eu quis me
ver distante das redes sociais. Eu comecei a ler e
comecei a entender a diferença do bem-estar,
porque excesso de informação as vezes pode
provocar um burnout ou depende da expressão. A
gente erra dia após dia, dia, mas o mais importante
é essa união, de aprender com o outro, com aquela
pessoa que tem algo pra passar, com as crianças eu
tive a oportunidade não só de ensinar, mas de
aprender com aquele ser que tem poucos anos de
vida, mas tem muito pra ensinar, por isso que eu
mantenho a cabeça erguida. 

CPCE 18
ANOS São 18 anos que a gente já desenvolveu

vários projetos e por isso que eu espero
que tudo o que você planeja pro futuro se
torne algo concreto, algo sólido, que você
pode deixar pra outras pessoas, que o
CPCE é como se fosse uma semente, então
que seja de árvores boas, tipo algo que tá
crescendo, assim como essa araucária que
é a essência do Paraná e que a gente
consiga nessa vida ter uma revolução
diária, dentro de cada um, dentro de cada
família, porque eu sei que o mundo as
vezes no oferece uma armadilha, assim
como essa proposta de a gente viajar lá
pra Marte, pra ter assim uma nova
oportunidade, mas eu entendi que cada
um pode fazer a sua parte, pra mudar o
aqui, pra mudar o agora. Então, antes de
cada um ir embora eu deixo essa semente
no pensamento de que cada um faz parte
desse movimento, de transformação, de
formação, de passar informação e o
conhecimento para que os jovens que tão
chegando agora possam ter o
discernimento, porque muitos tem várias
experiências pra passar, aconselhar, pra
direcionar, pra quem tá chegando agora
seguir em frente e não errar, não cometer
os mesmos erros de outros que já vieram
no passado, por isso que eu agradeço até
mesmo aos meus antepassados que vieram
do interior do Paraná até mesmo pra
capital e essa sabedoria eu sei que é
ancestral, então a gente tem que valorizar,
não só Curitiba, mas a conexão com o
interior e pra cada um que tá presente,
seja aqui presencialmente ou virtualmente
desejo muito amor, tem valor cada ser
humano, por isso que a gente não pode
ficar no engano de ter essas notícias
pessimistas ocupando a nossa mente,
então o meu convite hoje é: faça diferente! 
E só agradecer a cada um para que o
CPCE seja um ótimo lar e pra cada um que
faz parte disso e incentiva os jovens a
sonhar eu só tenho a agradecer do fundo
do coração e vamos juntos nesse
movimento de transformação!

por Renan Brandão – CPCE JR
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Uma árvore é coisa viva, coisa cheia de vida e que respira. Somos
também coisa viva, cheia de vida e que respira. Naqueles dezoito anos
celebrados do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, em 1º de
dezembro de 2022, idade da maioridade conquistada e construída, tijolo
a tijolo, folha a folha, também tivemos oportunidade de construir.
Recebemos uma araucária estilizada em material reciclado em forma de
lâminas que ao serem unidas ganharam, num passe de mágica, a
tridimensionalidade que configura e caracteriza o nosso mundo. Assim
desafiados cérebro e mãos em simples montagem, contudo que ao ser
finalizada gerou o aconchego da realização e a percepção de que tudo
está em nossas mentes e mãos passando pelo coração, o equilíbrio que
tudo significa, sensibiliza e humaniza e assim se processa a construção.

Nosso Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial que há dezoito
anos vem unindo mentes, mãos e corações em construção,
engrandecendo o nosso Paraná como a força das sementes plantadas
pela Gralha Azul, a altivez da Araucária. Pelas mãos de gente de todas as
idades e que se fortalecem pelos jovens que vêm, aprendem a amar o
mundo, a ajudar, a se doarem e deste modo erigem o futuro. São
objetivos, são vidas, são diretrizes, somos nós em vida, árvore que
respira e frutifica.

Renata Regis Florisbelo

FORÇA
NOSSA 



CONTAMOS COM
VOCÊS EM 2023!


