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Apresentação

Esse ano vivemos um cenário de incertezas diante do avanço da Covid-19 no mundo. Todos
os setores foram impactados com a perda de emprego e renda, com a introdução do
trabalho remoto ou com a exposição a situações de risco de contágio entre trabalhadores e
dependentes, e a sociedade teve que ajustar suas ações à realidade vivenciada pela
pandemia.

O Sistema Fiep, por meio do Sesi no Paraná, com o propósito de difundir e mobilizar a
sociedade para a implementação das ações em prol da Agenda 2030, realizou o Selo Sesi
ODS 2020. O objetivo foi de estimular as instituições paranaenses a assumir o protagonismo
na realização de boas práticas para a prevenção e combate da Covid-19 e ações pós-
pandemia.

Isso reforça o compromisso do setor empresarial em contribuir para o desenvolvimento
sustentável, garantindo resultados econômicos satisfatórios aos negócios, equidade social e
respeito ao meio ambiente. Ao ampliar e consolidar atividades sociais focadas nos ODS, as
empresas se conscientizam sobre as transformações do mundo, compreendendo para onde
a sociedade caminha.

O presente relatório apresenta a contribuição de 200 indústrias, empresas, organizações da
sociedade civil, instituições do poder público e de ensino para o enfrentamento da Covid-19,
visando a prevenção, proteção e redução dos impactos da pandemia na sociedade, assim
como para o alcance dos ODS que foram diretamente impactados.

Estamos certos de que esse novo cenário acelerou o movimento que já fazíamos para a
promoção de ambientes de trabalho seguros, do bem-estar, da qualidade de vida e da
integridade dos trabalhadores da indústria, de seus dependentes e da sociedade
paranaense.

Boa leitura!

Jose Antonio Fares
Superintendente do Sesi e IEL no Paraná

Diretor Regional do Senai no Paraná



Ações de Prevenção 
e Combate



O SESMT e o RH da empresa desenvolveram campanhas,

palestras sobre cuidados, sintomas e medidas de

distanciamentos. Aferição de temperatura dos colaboradores

antes do início das atividades, instalação de lava pés nos

canteiros de obras e entrada das unidades e disponibilização

de álcool em gel 70% em vários pontos de trabalho foram

algumas das medidas adotadas. Além disso, a empresa

aumentou a quantidade de lavatórios, intensificou a limpeza

dos ambientes com água sanitária ou álcool 70%, forneceu

Ações de Prevenção e Combate

A.Yoshii Engenharia e Construções LTDA
Londrina

Cuidar em Tempos de Pandemia

máscaras e disponibilizou material impresso e digital sobre prevenção, comunicação visual em murais e

definição de escalas de horários nos refeitórios. Pensando na saúde e bem estar dos colaboradores e de seus

familiares, a empresa implementou o trabalho em home office na área administrativa. Até o momento, foram

distribuídos aos nossos colaboradores em torno de 27.000 unidades de máscaras e 950 litros de álcool em gel.

Ação Social do Paraná
Curitiba

O Comitê interdisciplinar elaborou o Protocolo de Prevenção da

Covid-19 do Asilo São Vicente de Paulo com base em todas as

orientações das autoridades de saúde. O protocolo, por meio

dos seus 20 itens, estabeleceu medidas de prevenção em todos

os setores de atendimento, sendo alguns deles: suspensão de

visitas; obrigatoriedade de higienização das mãos e calçados ao

adentrar a unidade; aferição de temperatura; uso obrigatório

de equipamentos de proteção individual; higienização de

utensílios e superfícies com álcool líquido 70%; distanciamento

de dois metros entre as pessoas; verificação de sinais e

sintomas diários nas idosas, em caso se suspeita de contágio

Prevenção da Covid-19 no Asilo São Vicente de Paulo

procedendo o atendimento da idosa durante 15 dias no quarto ou na casa externa que foi preparada para o

isolamento; e em caso de colaborador com sintomas ou sinais da Covid-19 o imediato afastamento da atividade

laboral.
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A Águia Florestal está realizando algumas ações que visam

minimizar os impactos da pandemia. Entre as ações realizadas

estão: doação de cestas básicas, semanalmente, para todos os

colaboradores que trabalham no setor fabril e para as famílias

em situação de vulnerabilidade social da comunidade do

entorno. Os colaboradores foram envolvidos nessa ação. Além

disso, a indústria realizou uma parceria com o Município de

Ponta Grossa para contratação de um caminhão de

higienização de pátio. A Águia Florestal também disponibilizou

o túnel de higienização na entrada da planta. A aferição de

temperatura também é obrigatória, tanto no início quanto ao

longo da jornada de trabalho dos colaboradores.

Águia Florestal Indústria de Madeiras LTDA

Ações de combate e prevenção da Covid-19

Aldeias Infantis SOS Brasil
Foz do Iguaçu

Plano de ação emergencial em resposta à crise sanitária
e econômica motivada pela pandemia de Covid-19

Neste cenário de crise e incertezas, mediante a expertise da organização

em situações emergenciais, a instituição desenvolveu ações de cuidado

junto a famílias, jovens, adolescentes e crianças, com base nos protocolos

de enfrentamento da Covid-19. Dentre as quais: distribuição de recursos

financeiros para a aquisição de cestas básicas e produtos de limpeza e

higiene por meio de cartões pré-carregados entregues via correio ou

presencialmente; distribuição material dos insumos, isto é, caixas e

produtos doados à organização, apenas nos casos onde não foi possível a

distribuição dos cartões – para evitar aglomerações na busca dos

produtos, a contaminação entre colaboradores e o deslocamento das

famílias; ações de conscientização sobre prevenção e atendimento em

momento de incertezas, perdas e dores, pensadas para fortalecer os

vínculos familiares – inclusive por meio de apoio online e visitas de acordo

com a percepção das necessidades.



A Águia Sistemas de Armazenagem realizou a doação, para o Hospital

Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva, de macacões, máscaras, luvas e

sapatilhas para os profissionais de saúde. A indústria também redobrou os

cuidados de higiene na planta disponibilizando álcool 70%, higienizando

interruptores e maçanetas, além da divulgação de medidas de prevenção

à doença, dentro e fora da fábrica, por meio das redes sociais. Entre as

atividades realizadas para promover o distanciamento estão: criação de

novos turnos para redução de aglomeração; aumento do número de

ônibus fretado pela empresa; aumento na escala de horários de almoço

no restaurante; mudança do layout dos setores administrativos,

colaboradores com mais de 60 anos e aprendizes foram afastados de seus
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Águia Sistemas de Armazenagem S.A
Ponta Grossa

Ações de Combate e Prevenção da Covid-19

postos presenciais; a implementação de trabalho em home office e férias parciais para alguns setores foram

algumas das ações realizadas. A indústria, em parceria com a UTFPR, desenvolveu um projeto para a produção

de respiradores. A Águia está produzindo todas as partes metálicas do respirador.

Associação Amor em Fios
Cascavel

Associação Amor em Fios

A Associação Amor em Fios faz perucas, toucas, turbantes e toucas para

doação a instituições que prestam assistência a pacientes de câncer, em

todo o Brasil. Neste ano, com a pandemia, outra dura realidade veio à

tona: pessoas em tratamento estavam em situação de vulnerabilidade

social. A instituição, diante disso, passou a distribuir cestas básicas com

alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza e mais de 5.000

máscaras que as voluntárias confeccionaram. Com o auxílio de doações e

com o trabalho das voluntárias, a Associação Amor em Fios conseguiu

atingir 12 estados brasileiros. Além de hospitais, outras instituições, como

os asilos, também receberam doações.



A instituição adaptou as suas atividades para continuar o

atendimento durante a pandemia. São realizados encontros

diários, no formato online, com todos os atendidos. Os

professores também elaboram vídeo-aulas e disponibilizam

materiais no formato impresso. A aderência a esse novo

formato foi de 96% dos atendidos. Uma parte da equipe

está trabalhando remotamente e a outra de forma

presencial, com todas as medidas de segurança indicadas

para o atendimento aos casos mais graves. De março a
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Associação Beneficente Renascer
Curitiba

Comunidade Terapêutica Educacional Renascer 

Associação Beneficente São Roque
Piraquara

As entregas de cestas básicas, kits de higiene e limpeza realizadas pela

instituição estão sendo feitas, mensalmente, com agendamentos em

horários alternados para evitar aglomerações. Estão sendo tomados

os cuidados de uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social.

Todas as pessoas atendidas e seus familiares receberam máscaras

confeccionadas pelas alunas do curso de costura da São Roque. Em

parceria com o Programa Mesa Brasil, estão sendo distribuídos,

semanalmente, frutas, verduras e outros produtos a todos. Os

atendimentos estão sendo feitos por telefone e grupos de WhatsApp

e, quando necessário, a assistente social entrega fraldas, cobertores,

agasalhos ou outros itens nas residências das famílias atendidas pela

instituição.

Programa Alcance 

a setembro de 2020, foram realizados 211 atendimentos por psiquiatra, 1.853 atendimentos por psicólogos,

1.582 atendimentos de terapia ocupacional e 98 atendimentos de fonoaudiologia. O serviço social da instituição

está mapeando as situações violadoras de direitos, ciente de que o impacto da pandemia é maior na população

mais vulnerável. Dentre as medidas adotadas está a doação de cerca de 120 cestas básicas mensais. Também

foram realizadas 15 buscas ativas com visita domiciliar.



Ações de Prevenção e Combate

Associação Comercial e Empresarial de Maringá - ACIM
Maringá

Diretores e colaboradores da ACIM têm trabalhado para

ajudar os empreendedores neste momento tão crucial para

a economia e a comunidade. Os investimentos, que

totalizam mais de R$ 2,5 milhões, incluem mil máscaras

face shield destinadas às unidades públicas de saúde, 50 mil

máscaras para a população e associados e a doação de

luvas, aventais e frascos de álcool para hospitais, asilos,

associações beneficentes e unidades de saúde.

Todos por Maringá

Associação Gente de Bem
Curitiba

Por meio do projeto, realizado durante a pandemia, os

jovens estão aprendendo sobre o mercado de trabalho,

como conseguir oportunidades profissionais, como

escrever um currículo, como se preparar para uma

entrevista de emprego e como funciona um processo

seletivo. Na segunda etapa, terão dois cursos: Introdução a

Produção Industrial e Introdução a Administração de

Empresas. O projeto finalizará com uma visita à fábrica da

New Holland e da Votorantim, que será agendada para

após o período de pandemia. São encaminhados para os

jovens computadores, smartphones e óculos de Realidade

Projeto Ponto.Com.Futuro

Virtual. O projeto irá até a primeira semana de dezembro, quando será feita uma avaliação de resultados e 200

adolescentes de 10 escolas públicas de Curitiba, Balsa Nova, Rio Branco do Sul, Itaperuçu e Almirante

Tamandaré estão sendo beneficiados.



A Associação dos Amigos do HC, em 34 anos de história,

sempre pode contar com o apoio da sociedade. Nesse

momento de pandemia, foi possível presenciar um incremento

exponencial de solidariedade. A campanha o “HC precisa de

você”, incentivada pelo Ministério Público, em 6 meses,

adquiriu mais de 3 milhões em itens para enfrentamento à

Covid-19 no HC. Foram arrecadados mais de 1 milhão e

oitocentos mil em recursos financeiros e mais de 600 mil em

doações de produtos variados. Resultados intangíveis que a

instituição verificou: foi possível fornecer as condições

Ações de Prevenção e Combate

Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná  • Curitiba

O HC precisa de você

Associação dos Amigos Voluntários do Projeto 
Pescadores de Vidas  • Sarandi

A campanha Solidariedade em Movimento atendeu, diretamente, 80

famílias cadastradas e que fazem parte da comunidade onde está

localizada a sede da Associação. A instituição atende cerca de 90

crianças e adolescentes com idade de 5 a 18 anos. Indiretamente,

mais de 500 pessoas são beneficiadas. Desde março, mais de 1000

máscaras foram distribuídas, além de 10 toneladas de alimentos,

mais de 600 litros de leite e cerca de uma tonelada de roupas para a

comunidade local e ainda foi possível beneficiar outras instituições

sociais.

Solidariedade em Movimento 

necessárias para manter os profissionais seguros no atendimento na linha de frente. Além disso, foi possível

providenciar alojamento seguro a esses profissionais, permitindo mais conforto e tranquilidade de não

precisarem retornar para casa e correr o risco de levar a doença aos familiares. Foi possível também apoiar

outras instituições e comunidades com itens essenciais neste momento emergencial.
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Associação Iniciativa Cultural
Curitiba

Acolher, cuidar e transformar

Entre as atividades realizadas pela instituição, durante o período da

pandemia, estão: oficinas de yoga e dança (online), grupos de apoio via

WhatsApp e encontros presenciais com gestantes adolescentes. Para

manter o vínculo com as crianças, houve a entrega de materiais com

atividades pedagógicas que estimulam o desenvolvimento das diversas

linguagens artísticas e criativas (kits pedagógicos) e vivência durante a

entrega dos kits, a fim de manter a conexão com o lúdico. A instituição

também promoveu ações de apoio emocional e intervenções familiares,

abordando a comunicação não-violenta e estratégias para uma boa

convivência. Orientações e acompanhamento das famílias e comunidade

para acesso aos benefícios socioassistenciais, entrega de alimentos e

insumos de higiene também fizeram parte das atividades realizadas pela

instituição.

Associação Ministério Melhor Viver
Ponta Grossa

Proteja - Serviço de Acolhimento Institucional

O objetivo do projeto é oferecer informação e condições

materiais de prevenção a Covid-19 para pessoas em situação

de rua, usuários do serviço de acolhimento institucional e

participantes do programa de reinserção social. Entre as

atividades realizadas estão: suspensão de visitas externas e

visitas internas de familiares; ampliação de ligações a

familiares duas vezes na semana; instruções sobre

comportamento nas ruas, utilização de máscaras e

higienização com álcool. Materiais informativos foram fixados

na instituição. Novos acolhidos ficaram em quartos de



Ações de Prevenção e Combate

BO Packaging Brasil LTDA
Ponta Grossa

Copos Descartáveis com dicas de Prevenção e
Motivação ao Enfrentamento da Covid-19 

BO Paper Brasil Indústria de Papéis LTDA
CNPJ 07.632.665/0001-67  • Arapoti

SIPAT Virtual - Cuidar das Pessoas é Nosso Melhor Papel

A ação desenvolvida em parceria com a IBEMA (doação do

papel) e BO Packaging (impressão e produção dos copos),

resultou na distribuição de um milhão de copos de papel para

mais de 60 organizações, com objetivo de levar orientações

preventivas ao enfrentamento da Covid-19 e frases

motivacionais. Os copos foram distribuídos em hospitais

convencionais e de campanha, prefeituras, organizações da

sociedade civil e indústrias dos municípios de Embu das Artes,

Curitiba, Ponta Grossa, Jaguariaíva, Arapoti, Cascavel, São

A SIPAT com o tema “Cuidar das Pessoas é o Nosso Melhor Papel”

teve seus preparativos iniciados em agosto, com a

disponibilização de fones de ouvido (headphones) para todos os

empregados, como forma de instigá-los em conhecer o novo

formato adotado devido a pandemia. Uma semana antes, fizemos

a apresentação do projeto para a liderança a fim de obter maior

divulgação e apoio e a partir daí diariamente disponibilizadas

mensagens por meio de mídias (WhatsApp/Intranet) com o tema

do dia. Dividimos a SIPAT em cinco subtemas, iniciamos com

Paulo e Turvo. A iniciativa foi desenvolvida porque o uso do copo de papel é mais indicado por ser descartável,

o que diminui a possibilidade de contágio do novo coronavírus por meio da saliva.

“Segurança por Escolha” e caminhada da CIPA, na sequência “Psicologia do Trânsito” e Blitz Segura, depois

“Qualidade de Vida e Auto Cuidado”, ainda tivemos “Sustentabilidade Ambiental” e finalizamos com “Ser

Saudável é Ser Feliz”, numa live musical. No decorrer da semana, teve lugar também Concurso Cuidado Ativo

envolvendo familiares e comunidade, sessões de ginástica laboral /diálogos de segurança de acordo com o

tema do dia. Concluímos a semana com a palavra Gratidão.
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BO Paper Brasil Indústria de Papéis LTDA
CNPJ 07.632.665/0005-90  • Jaguariaíva

Valorize + a Sua Vida! Prevenção é Saúde 
O Manual de Enfrentamento a Covid-19 está em constante revisão,

com melhorias de impacto sendo implementadas conforme novas

demandas e novos cenários. A aplicação e monitoramento previsto

está alinhado com todo nível de lideranças nas Unidades e é de

conhecimento dos órgãos de vigilância sanitários locais. As ações de

conscientização junto ao público foram assimiladas e já fazem parte

do dia a dia de todos. Para os profissionais em trabalho remoto

foram disponibilizados em suas residências kits, com máscaras e

porta máscaras personalizadas, dicas de saúde mental, fones de

ouvido, livros, visando mantê-los na mesma sintonia de prevenção.

Tanto dentro das unidades como quem atua de forma remota, todos priorizam a prevenção de forma

consciente e buscando também promover mudanças de comportamento de familiares, amigos, etc.

Centro da Juventude Professor Jomar Vieira Rocha 
Cascavel

Conectando Sentimentos
A unidade Centro da Juventude retomou as atividades do Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no mês de maio e

no formato online, com os adolescentes e jovens inseridos nesse

serviço. As ações realizadas foram: busca ativa por meio de contato

telefônico, messenger e visita domiciliar. Após concordância dos

responsáveis para a participação online, via WhatsApp, foram

organizados oito grupos denominados: Conexão Jovem, Jovens

Brilhantes, Caravana Juventude, Contadores de Histórias, Esquadrão

Juventude, Além da Visão, Gurizada do CJ e os Brother's. Após a

inserção nos grupos, orientadores sociais iniciaram o processo de

incentivo à participação nos encontros semanais com discussão de

temas socioeducativos como: família, ECA, promoção de saúde

mental, além do acesso a informações de prevenção ao contágio da

Covid-19, em forma de atendimento online e com atividades.
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Centro de Ensino Superior de Maringá LTDA -
UniCesumar • Maringá

UniCesumar contra a Covid-19: ações de enfrentamento

Centro de Orientação e Controle de Excepcionais de Curitiba -

COCEC - Escola de Educação Especial Nilza Tartuce  • Curitiba

Covid -19:
Prevenção, engajamento e enfrentamento a pandemia 

Diante de um cenário preocupante, a UniCesumar enquanto

universidade, se sente responsável em ajudar a sociedade por

meio dos seus recursos tecnológicos, professores, alunos e

profissionais. Colocamos em prática diversas iniciativas no

combate de enfrentamento a doença, no sentido de amenizar

os danos da Covid-19 e firmar nosso compromisso com a

responsabilidade social. O projeto contou com a participação

de alunos e colaboradores que, de forma voluntária, se

envolveram em todo processo de produção: desde corte do

acetato, seguido pelo corte do acrílico e a montagem dos kits,

Diante do desafio do enfrentamento à Covid-19, a Escola de

Educação Especial Nilza Tartuce realizou ações na busca

constante pela garantia dos direitos de todos neste percurso.

Com a suspenção das atividades presenciais, todos os

atendimentos da instituição foram ressignificados. As

atividades pedagógicas foram realizadas com interações diárias

entre docentes e estudantes, ligações telefônicas, chamadas de

vídeo, troca de mensagens, envio de vídeos, além da oferta de

atividades impressas. Os atendimentos terapêuticos articulados

e as intervenções do serviço social buscaram inclusão e equidade. O fortalecimento e a integração entre os

três setores da sociedade favoreceram a distribuição de alimentos, produtos e materiais para suporte às

famílias.

trabalhando a solidariedade e a empatia, mostrando que é possível transformar conhecimento em ações que

fazem a diferença na comunidade. Foram produzidas em impressora 3D, mil máscaras que foram doadas as

seguintes instituições: Hospital Municipal de Maringá, Hospital Municipal de Paiçandu, Hospital Metropolitano

de Sarandi, Secretárias Municipais de Saúde de Maringá, Sarandi e Marialva.
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Centro Universitário Internacional Uninter
Curitiba

Maratona Ecos do Brasil – Uninter

A Maratona ECOS teve como temática a Biopirataria e suas

implicações na biodiversidade. O tema da pandemia esteve

presente nas 14 palestras proferidas nas 12 horas contínuas

de evento. A modalidade do uso da educação mediada pela

tecnologia, para a realização do evento, democratiza o

conhecimento, em especial sobre os ODS, de forma gratuita,

e respeitou as orientações de distanciamento social. O papel

da Instituição de Ensino Superior é democratizar

informações para alcance dos ODS, nessa Maratona: ODS3,

ODS14 e ODS15. A Maratona Ecos do Brasil contou com

palestras das 9 horas às 21 horas do dia 25 de setembro de

2020.

Clube Ponta-Lagoa
Ponta Grossa

Centenário Clube Ponta Lagoa Diante das Incertezas e 
Complexidades da Pandemia Covid-19 

As ações implementadas compreendem o período antes, durante e pós

pandemia. A secretaria do clube permaneceu aberta em dias e horários

pré-estabelecidos. A sede campestre foi fechada, permanecendo de início

aberta a área verde para caminhadas. Gradativamente, foi permitida a

pesca ecológica e esportes. Os funcionários eram responsáveis pelas

medidas de segurança, conforme treinamentos realizados e baseados nos

decretos municipais. Nos meses de pandemia, foram realizadas reuniões

virtuais da Diretoria objetivando discutir as demandas dos associados,

avaliação do processo de fechamento e abertura gradual dos espaços.

Foram implementadas aulas de dança online e música ao vivo. Na

reabertura gradual das aulas esportivas, foi solicitado aos professores a

apresentação de um termo de compromisso, respeitando às medidas

sanitárias e garantindo a empregabilidade para todos.
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Cocamar Cooperativa Agroindustrial
Maringá

GT de Comunicação e Gestão de Crises:
Plano de Comunicação Cocamar contra o Coronavírus (Covid-19)

Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar
Curitiba

Programa de Desinfecção do Entorno de Hospitais 

A Cocamar trabalhou, desde o primeiro dia do anúncio feito

pela OMS, em prol da mitigação dos riscos para todos os

colaboradores, pois a cooperativa entende a importância dos

protocolos de saúde e da informação no contexto da

pandemia do novo coronavírus. Com isso, descreveu o Plano

de Comunicação e Contingência para assegurar aos

colaboradores, clientes, fornecedores e outros prestadores

de serviço, medidas preventivas e procedimentos para

minimizar o impacto da pandemia na organização e na

A Sanepar, em virtude da pandemia, participa de ações no combate a

Covid-19, no entorno dos hospitais e asilos, com o objetivo de aumentar a

segurança aos profissionais de saúde e das pessoas em tratamento. Além

dos hospitais e asilos, que foram os primeiros focos de atuação, a

Sanepar, por meio de pedidos do Poder Público, atuou em áreas onde há

vulnerabilidade e que sofreram com focos de contaminação, como por

exemplo aldeias indígenas e locais públicos de atendimento. Com ações

diárias, as equipes das 5 Gerências Gerais da Sanepar (Curitiba, Londrina,

Maringá, Ponta Grossa e Cascavel) ao longo desses 6 meses já realizaram

2.750 desinfecções em mais de 300 estabelecimentos espalhados em 137

municípios do Estado do Paraná. Desta forma, em média, cada

estabelecimento foi desinfetado 9 vezes, pois o entendimento é que a

ação executada de forma repetida, garante um ambiente mais seguro.

população em geral. A Cocamar possui unidades distribuídas entre os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul

e São Paulo, e o maior desafio desse projeto foi alcançar e sensibilizar todas as unidades de igual forma.

Assim, com estratégias de engajamento, foi possível atingir 100% das unidades.
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Companhia Paranaense de Energia - Copel 
Curitiba

Doação Emergencial e Campanha Fatura Solidária:
Combatendo a Pandemia com Energia 

A Copel doou 5 milhões em máscaras hospitalares e testes diagnósticos

para combate ao Coronavírus no Paraná. Para operacionalizar essa

doação e garantir maior abrangência para a ação, assinou Convênio com

O Instituto de Biologia Molecular do Paraná – IBMP, responsável por

distribuir os testes comprados e doados pela Copel; e com a Fundação

da Universidade Federal do Paraná para o desenvolvimento da Ciência,

da Tecnologia e da Cultura – FUNPAR, responsável por distribuir as

máscaras compradas e doadas pela Copel. Dessa forma, também

contribuiu para o fortalecimento das parcerias e busca de soluções

conjuntas no contexto da pandemia. Adicionalmente, a Copel

lançou a Campanha Fatura Solidária. Para cada nova adesão à fatura digital, a Copel doa mais 2 reais. Para

cada cliente que adota o débito automático, a Copel doa mais 3 reais, sem custo algum para o cliente. O

objetivo é estimular o engajamento de toda a sociedade paranaense na luta pela causa e aumentar o valor das

doações.

Copel Distribuição S.A
Curitiba

Dia da Família na Copel em tempos de Pandemia

O Dia da Família tem por objetivo fortalecer o vínculo entre a

Empresa, empregados e familiares, bem como ressaltar o sentimento

e o orgulho de “Ser Copeliano” e de fazer parte da “família

copeliana”. A adaptação desse evento, já tradicional para os

empregados e seus familiares, em 2020, teve por objetivo fortalecer a

capacidade de mobilização do copeliano quando é chamado a ajudar

o próximo. A ação de arrecadação das cestas básicas aconteceu em

todos os pólos da Copel Distribuição no Estado do Paraná. Foram

arrecadadas cerca de 700 cestas que foram entregues a Defesa Civil

do Paraná e serão distribuídas às famílias em situação de

vulnerabilidade impactadas pela pandemia.
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Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União 

Paraná/São Paulo - Sicredi União PR/SP  • Maringá

Máscara para todos
O projeto aconteceu em duas fases. Na primeira, por meio da

intercooperação foram arrecadados mais de R$50.000,00 entre

7 cooperativas de Maringá o que, possibilitou a produção de 22

mil máscaras, gerando renda no valor de R$ 22.000,00 para 20

costureiras recém qualificadas. Além disso, todas as máscaras

produzidas, foram doadas para 35 instituições socioassistenciais.

A segunda fase contou com a captação de R$ 50.000,00 que,

possibilitou dar continuidade ao projeto, gerando renda para

mulheres e também imigrantes. Foram produzidas 30 mil

máscaras e trocadas por alimentos. Essa segunda etapa, contou com a parceria de outras empresas e

organizações, entre ela rede de Supermercados e Universidade. Somado a isso, o projeto fomentou o trabalho

voluntário entre os colaboradores para a troca das máscaras por alimentos.

DAF Caminhões Brasil Indústria LTDA
Ponta Grossa

Programa de Prevenção e Combate a Covid-19 

A DAF Caminhões Brasil realizou uma série de ações com o objetivo de

proteger a saúde dos seus colaboradores, fornecedores e da

comunidade em geral. Para a prevenção da disseminação do vírus nas

instalações foi elaborado um manual, vídeo e treinamento.

Equipamentos de medição de temperatura foram instalados e os layouts

dos postos de trabalho foram revistos, além da implementação de

outras medidas. Para a comunidade, a empresa realizou doação de

álcool em gel para a UPA Santa Paula; de máquina de costura industrial

para a Penitenciária de Ponta Grossa para confecção de máscaras para

comunidade e de outros insumos para instituições de saúde.
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Elo Apoio Social e Ambiental
Curitiba

Do presencial ao online na garantia de direitos 
dos adolescentes e jovens nos tempos da Covid-19 

A Elo atua, desde 2001, com formação em valores humanos e

empregabilidade de adolescentes e jovens em vulnerabilidade

social, em Curitiba. Neste período, já impactou positivamente

mais de 6500 jovens. Em parceria com mais de 130 empresas

oferece oportunidade de emprego e desenvolvimento por meio

do Programa de Aprendizagem. Para mitigar os inúmeros

impactos da pandemia da Covid-19, desenvolveu um Plano de

Ações Emergenciais para gestão da crise, reduziu despesas e

buscou novas receitas para manter sua sustentabilidade

financeira. Além disso, implantou treinamento online para os

jovens e garantiu mais de 360 empregos.

Fundação de Ação Social – FAS
Curitiba

Face Shields Fab Lab Curitiba:
Produção Colaborativa

A ação teve início em março de 2020, administrado pela

Prefeitura Municipal de Curitiba, o Fab Lab por meio da

Fundação de Ação Social de Curitiba e Agência Curitiba de

Desenvolvimento e Inovação, avaliou os principais projetos e

ações realizadas em todo o mundo para o combate a pandemia e

com isto compreendeu a necessidade de agir localmente. A

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba sinalizou a necessidade

de prover equipamentos que pudessem trazer mais segurança

para os profissionais da saúde. Diante deste cenário, iniciou-se a

fabricação de face-shields no espaço do Fab Lab, com o apoio da

Agência Curitiba de Desenvolvimento, da Secretaria Municipal de
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Faculdade Sagrada Família – FASF
Ponta Grossa

FASF Tecnológica 

Fiação de Seda Bratac S.A
Londrina

Colaboradores em Ação:
práticas de prevenção Covid-19

A prática tem como objetivo manter ensino de qualidade e

cumprimento da missão da FASF, preservando a saúde e bem-

estar de acadêmicos, docentes e colaboradores em tempos de

pandemia do novo coronavírus. A FASF procurou na tecnologia

de informação a base para continuar ofertando ensino de

qualidade, visando o momento presente e o futuro, porque esta

área demonstra incertezas de retomada presencial em um

breve espaço de tempo. Utiliza-se, para tanto, o ambiente

virtual de aprendizagem Moodle e G Suite, esse último trata-

No início da pandemia, a BRATAC realizou uma campanha interna de

prevenção a Covid-19. A campanha baseou-se na criação de desafios internos

intensificando as medidas de prevenção estipuladas pelo Ministério da Saúde

e Decreto Municipal. Além dos desafios, a BRATAC realizou a campanha dos

3Rs, a qual teve como objetivo a redução e reutilização de materiais. Os

setores oficina e manutenção foram os pioneiros no projeto, confeccionando

suportes de papel toalha para higienização com álcool em áreas de uso

comum devido a rotatividade de pessoas nos locais. A prática realizada foi

divulgada nos canais de comunicação interna da empresa gerando

reconhecimento e incentivando outros setores a pensarem em soluções

criativas e sustentáveis.

se de parceria. Também a secretaria, por meio do software de gestão educacional SWA JACAD, está operando

em modo online, proporcionando acesso à requerimentos e envio de documentos, dispensando a entrega

presencial e deslocamentos desnecessários, contribuindo para o isolamento social. Desta maneira, a

acessibilidade, a saúde e o bem-estar de acadêmicos, docentes e colaboradores é preservada.
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Fundação do Asseio e Conservação, Serviços 

Especializados e Facilities - FACOP  • Almirante Tamandaré

Ciranda ODS FACOP - no Combate a Covid-19

A instituição adequou a tradicional "Ciranda ODS FACOP" para

ações de combate a Covid-19, por meio da disponibilização de

informações e orientações, utilizando diferentes formatos e

mídias. A ação oportunizou que os profissionais da limpeza,

que atuam na linha de frente, tenham acesso à educação para

a limpeza, determinante no combate a Covid-19 com acesso

aos cursos EaD FACOP. A adequação das atividades também

garantiu acesso ao mercado de trabalho por meio da Central

de Empregos que foi adaptada para o atendimento online.

A instituição também manteve o atendimento presencial do SESMT. Ações em parceria, para a doação de

produtos de limpeza a instituições sociais e a capacitação adequada, também foram realizadas.

Gazeta do Povo
Curitiba

Ler e Pensar:
Formação On-line Metodologias Ativas no Ensino Híbrido 

Pesquisa do Instituto Península, divulgada em maio de

2020, mostra que 83% dos professores brasileiros não se

sentiam nada ou pouco preparados para o ensino remoto,

que virou rotina em diferentes pontos do Brasil. Este fato

está ligado a outro dado descoberto pela pesquisa: 88%

deles afirmaram que nunca tinham dado aula de forma

virtual antes da pandemia. Além disso, 55% disseram não

tido qualquer suporte ou capacitação durante o

isolamento social para ensinar fora do ambiente físico da

escola e dentre os professores que se sentiam

despreparados para o ensino virtual, 75% gostariam de receber apoio e treinamento neste sentido. Portanto,

o Ler e Pensar organizou uma formação aberta e gratuita para qualquer interessado e sobre metodologias

ativas e ensino remoto e híbrido.
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Gisela Aparecida Fonseca – Contabilidade
Londrina

Seu destino é o Bem 

O objetivo do projeto é levar o conhecimento aos contribuintes quanto a

simplicidade em destinar seu imposto de renda para o desenvolvimento de

políticas públicas de bem-estar geral da população mais vulnerável e, assim,

contribuir para o alcance dos ODS. Devido à pandemia todos os segmentos das

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) tiveram suas receitas reduzidas

drasticamente, e por isso, se fez necessário, investir ainda mais na disseminação

dessa informação. A destinação do imposto de renda é um assunto que ainda

deve ser amplamente divulgado, pois, visto os números dos municípios, percebe-

se que muito mais pode ser arrecado para que as organizações possam continuar

realizando o trabalho de preservar vidas por meio da alimentação, da saúde, da

educação, do esporte, da cultura e do lazer.

IBQ Indústrias Químicas S.A
Quatro Barras

Confecção de Máscaras em Parceria com a Comunidade Local 

Priorizando a saúde de nossos colaboradores no combate à pandemia do

Coronavírus, a Enaex Britanite adquiriu 1000 unidades de máscaras de algodão

confeccionadas por doze voluntários da Escola Municipal João Curupaná da Silva,

em troca do custeio da mão-de-obra para algumas reformas necessárias na Escola.

Em abril, colaboradores e pais de estudantes confeccionaram as máscaras em suas

respectivas casas e, na primeira quinzena de maio, as máscaras foram distribuídas

aos colaboradores. Na escola, entre junho e agosto, uma equipe especializada,

patrocinada pela Enaex Britanite, construiu um novo bebedouro e fez a sinalização,

marcações nos pisos e adaptações em portas, com a instalação de rampas de acesso

e barras de apoio, para facilitar a mobilidade com segurança de pessoas com

deficiência. Essa ação fortalece o compromisso com o desenvolvimento social das

comunidades em que a Companhia atua, exercendo a missão na construção de uma

sociedade mais justa e colaborativa para todos.
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Indústria Sulamericana de Produtos de Limpeza 
LTDA - ISPL  • Maringá

Corrente de Solidariedade

No início da pandemia, a Crivialli recebeu pedidos, especialmente, de

prefeituras, para doação de desinfetante com o objetivo de combater a

propagação do vírus nas áreas de grande circulação de pessoas. Com

isso, a empresa se viu em um papel importante no auxílio ao combate

ao vírus. Conforme demanda dos municípios, a Crivialli se propôs a

formular e disponibilizar o desinfetante. Foram atendidos os municípios

de Curitiba, Londrina, Mandaguaçu e Maringá, somando mais de

500.000 litros de desinfetante distribuídos de forma gratuita.

Ações de Prevenção e Combate

Instituto Pegaí Leitura Grátis
Ponta Grossa

Alimentando Mentes

A leitura tem um papel de grande relevância, pois exige criatividade e

reflexão, provocando o leitor a relacionar ideias e conceitos que resultam em

novas ideias, reflexões e o desejo de conhecer mais. Assim, o projeto Pegaí

Leitura Grátis tem como principal objetivo disponibilizar livros aos leitores

gratuitamente por meio de estantes localizadas em espaços de acesso

público, bem como em ações e práticas promovidas pelo projeto. Uma destas

práticas chama-se “Alimentando mentes”, que surgiu devido à retirada dos

livros das estantes como medida de segurança por causa do novo

coronavírus. Nesta ação, livros novos (primeira impressão) são embalados e

colocados nos kits alimentação distribuídos para as famílias de estudantes de

escolas públicas e entidades de assistência social. Acredita-se que durante a

pandemia, os alunos/leitores continuam engajados com a leitura e após a

pandemia será possível continuar o trabalho de movimentar a

disponibilização e a captação de livros.
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Integrada Cooperativa Agroindustrial
Londrina

Campanha Cooperar em Todo Tempo

Irmandade Evangélica Betânia
Curitiba

Direto ao Ponto 

O 7º princípio do cooperativismo é o interesse pela

comunidade. No início da pandemia, a Cooperativa Integrada

verificou que todo tempo é tempo para cooperar e nas crises

expandimos nosso olhar solidário. O objetivo da campanha foi

unir cooperados e colaboradores para angariar recursos para o

fornecimento de Equipamentos de Proteção individual (EPIs),

materiais de higiene e limpeza para unidades de saúde. Com a

campanha, foram beneficiadas 50 unidades de saúde dos

estados do Paraná e São Paulo com a doação de 8.630 litros de

Direto ao ponto é uma iniciativa do Projeto Social Fórum de

Desenvolvimento do Terceiro Setor. Trata-se de uma série

composta por 10 vídeos de 10 minutos cada. Na

impossibilidade de realizar os eventos presenciais do

Projeto Fórum, em tempos de distanciamento social, foi

necessária a adequação de estratégias para que o

conhecimento pudesse continuar atingindo os atuantes em

organização da sociedade civil. A série é fruto da parceria

de colaboradores da Irmandade Betânia, profissionais

de álcool em gel 70%, 11 mil máscaras, além da doação de tecido para confecção de mais 18 mil máscaras. Por

meio desta Campanha foi possível identificar que os colaboradores e cooperados estão disponíveis a ajudar o

próximo. A indústria acredita que foi uma grande mobilização em prol da comunidade.

voluntários e instituições que apoiam na divulgação. A proposta de vídeos curtos foi intencionalmente para

prover algo diferenciado em meio a diversas opções de webinars e lives disponíveis; idealizada para ser um

instrumento de alertas, conhecimentos pontuais e estímulo ao aprofundamento de estudos. A Série fica

hospedada no canal do Youtube, em play list específica. Semanalmente são postados os vídeos nas

ferramentas digitais da Irmandade Betânia e nos grupos de WhatsApp.
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Klabin S.A
Telêmaco Borba

Cada Atitude Conta no Paraná

A Klabin atuou em diversas frentes de apoio à sociedade e aos

colaboradores no Paraná, embaladas pelo Cada Atitude Conta. Logo no

início da crise, além da intensa participação no COMCOVID, a área de

P&DI inovou, desenvolvendo em tempo recorde álcool em gel a partir da

celulose microfibrilada (matéria-prima renovável), em seu Parque de

Plantas Piloto, em Telêmaco Borba. O álcool produzido no Paraná foi

distribuído para instituições de saúde do Estado e do país. Junto à ampla

campanha, inovação sustentável e inúmeras doações, foram implantados

protocolos de saúde para os colaboradores e comunidade que ainda são

seguidos, com destaque para a medição automática de temperatura; sistema de revezamento em turnos;

túneis de ozônio na entrada e saída das fábricas; alimentação individualizada; intensa higienização de

ambientes e equipamentos; distribuição de álcool em gel e máscaras, isolamento de grupos de risco, entre

outros. A empresa continua com planos de contingência, comitês médicos e de monitoramento.

Lar Escola da Criança de Maringá
Maringá

Ações de um novo normal para o Programa de Aprendizagem
no Lar Escola da Criança de Maringá 

Durante a pandemia a instituição identificou que era necessário adotar

ações rápidas para que o serviço prestado aos aprendizes fosse mantido e

fez uma atuação para migrar para educação a distância. A instituição

passou a realizar aulas no Google Classroom e acompanhar os aprendizes

em suas dificuldades de acesso à internet e orientação sobre uso da

plataforma. O acompanhamento às famílias com vulnerabilidade

financeira e a doação de kits de alimentos foram ainda algumas das ações

realizadas. Suporte as famílias de como proceder nos casos de aprendizes

com contrato suspenso e um canal de atendimento via Instagram e

Whatsapp também fizeram parte das iniciativas da instituição.
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Lightsweet Indústria e Comércio de Alimentos LTDA
Marialva

Protocolo Lightsweet de Prevenção e Combate à Covid-19

A indústria desenvolveu um protocolo formal para prevenção à Covid-19, que

descreve desde a chegada do colaborador, o acompanhamento de casos

suspeitos e positivos, até a higienização da empresa, se necessário.

Colaboradores ao chegar na empresa, seguem regras de acordo com as

orientações do Ministério da Saúde: todas realizadas e registradas por um

profissional da saúde. Os setores foram organizados respeitando o

distanciamento seguro, sendo que cerca de 30% dos colaboradores estão em

teletrabalho desde o início da pandemia. Locais de uso comum tiveram sua

estrutura readequada, além das mudanças nas práticas do uso desses locais.

Acesso de externos foi limitado a casos emergenciais e segue o mesmo protocolo.

O uso de máscara é obrigatório, disponibilizada pela empresa, incluído o uso

pelos colaboradores externos. A empresa tem orientado a todos por meio dos

diferentes canais de comunicação. Transparência nas informações resultando em

um ambiente seguro e na manutenção dos empregos.

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná
Curitiba

Medidas da OAB/PR durante a pandemia do coronavírus 

A OAB/PR atuou em várias frentes para mitigar os impactos da pandemia.

Foram ações que principalmente envolveram a classe dos advogados,

mas de igual forma impactaram de forma positiva a sociedade

paranaense como um todo. As frentes de ação foram econômicas, sociais

e políticas, priorizando os ODS 3, 8 e 16. Mas isso não significa que os

reflexos não atingiram a mais ODS. Entre os resultados estão: a Comissão

de Direitos Humanos atendeu familiares de presos que buscavam

informações. A Comissão de Assuntos Culturais acompanhou a

implementação da Lei Adir Blanc. OAB/PR solicitou providências sobre a Covid-19 no sistema carcerário.

Comitê de Olho na Transparência recomendou a 51 municípios mais transparência sobre gastos para

combater a Covid-19. OAB/PR lançou campanha de enfrentamento à violência de gênero no período de

distanciamento social. As ações de solidariedade foram muito abrangentes. Em Telêmaco Borba foram

arrecadadas 235 cestas básicas para famílias carentes. Para hospitais de Campo Mourão, Cianorte e Paranavaí

foram entregues 500 testes para diagnóstico da Covid-19. Em Curitiba, foram distribuídas refeições para

moradores de rua, distribuídas 5 mil máscaras e 1.200 cestas básicas para catadores de materiais recicláveis.

Em Bandeirantes, foram arrecadados três toneladas de alimentos para doação.
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Organização de Desenvolvimento do Potencial 
Humano - ODPH  • Curitiba

Cartilha do Aprendiz + Box pedagógico 

A ODPH atua fomentando a educação por meio de oficinas e projetos

direcionados a crianças e adolescentes. Devido a pandemia, e a

impossibilidade de realizar atividades presenciais, foi desenvolvida a Cartilha

do Aprendiz, que apresenta propostas diárias de atividades lúdicas e

divertidas para as crianças. Todo início de mês, as crianças recebem uma

cartilha de atividades e de materiais pedagógicos, em diferentes temas:

empreendedorismo, finanças, culinária, expressão corporal, direitos e

deveres, cidadania, meio ambiente, preservação ambiental, entre outros.

Essa ação beneficiou as famílias proporcionando conhecimento, apoio e

suporte nesse período de pandemia.

Peróxidos do Brasil LTDA
Curitiba

Assepsia urbana com H2O2 a 3% na cidade de Curitiba

Ao se noticiar a disseminação da Covid-19, ainda na China, foram observados alguns

artigos científicos e recomendações de órgãos mundiais como por exemplo a

Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), onde citava a aplicação de

Peróxido de Hidrogênio para realizar a sanitização de superfícies e de ambientes de

circulação de pessoas. Foram estudadas inicialmente algumas opções de

fornecimento entre Peróxido de Hidrogênio e Ácido Peracético, e devido a fatores

ligados a tempo de preparo, estabilidade, estudos disponíveis, decidiu-se optar pela

produção de um produto com H2O2 na concentração de 3% para colocar em doação.

O projeto contemplou as seguintes etapas: estudo de aplicabilidade baseado em

artigos, o desenvolvimento de boletim técnico para subsidiar a aplicação, a consulta

a órgãos regulatórios para doação, conexão com órgãos públicos para receber

produto e definir locais e formas de aplicação. Foram realizadas entregas as

Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e URBS.



Ações de Prevenção e Combate

Positivo Tecnologia S.A 
Curitiba

Conectados

A Positivo Tecnologia está oferecendo acolhimento psicológico para

colaboradores. Uma escuta ativa, solidária e empática para minimizar os

impactos emocionais causados pela pandemia. As psicólogas da área de

Gente & Gestão realizam o acolhimento e orientação, com o objetivo de

prestar atendimento aos colaboradores que estão passando por alguma

dificuldade emocional nesse momento. Além dessa atividade, a

indústria também está realizando aula de ginástica laboral online,

meditação e compartilhando dicas de saúde, de prevenção e de cursos.

São promovidos webinars, quizes e happy hours temáticos.

Provopar - Programa do Voluntariado Paranaense 
Núcleo de Cascavel  • Cascavel

Cozinha Social

A Cozinha Social oportuniza o acesso a refeições saudáveis e balanceadas aos usuários da

Política de Assistência Social além de proporcionar cursos e palestras de orientação e

qualificação. Sabemos que o cenário atual demanda um cuidado redobrado não só com a

higiene, mas também com a alimentação. Uma vez que estar com as condições

nutricionais em dia, por meio do consumo adequado de alimentos saudáveis e água

potável, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, para a manutenção e a

recuperação da saúde. Durante o período de pandemia, foram entregues cestas básicas

para mais de 2.600, totalizando mais de dez mil pessoas beneficiadas no período

correspondente aos meses de março a setembro de 2020. O Provopar Cascavel também

realizou a entrega de máscaras de proteção, álcool em gel e kits de higiene e limpeza

buscando a prevenção da Covid-19 junto aos usuários. Durante as entregas, a organização

tomou os cuidados necessários de higienização e proteção para evitar o contágio tanto de

colaboradores quanto de usuários.



Ações de Prevenção e Combate

Unimed Curitiba Sociedade Cooperativa de Médicos 
Curitiba

Tempo de Cuidar Unimed Curitiba

Unimed de Cascavel
Cascavel

Juntos no Combate a Covid-19 

Neste Tempo de Cuidar, a Unimed Curitiba tem procurado olhar com cuidado e

atenção para as necessidades de todos os envolvidos com a sua operação. Por

isso, desde o início da pandemia, se adaptou e se reinventou para promover

saúde e bem-estar das pessoas. O Tempo de Cuidar é o conceito e o propósito

das ações, de modo a continuar assegurando assistência integral à saúde dos

beneficiários e garantindo o cuidado para que médicos cooperados e

colaboradores possam desempenhar suas funções, em segurança e com

qualidade. Para cumprir o papel social com a comunidade, a empresa realizou

ações que beneficiassem instituições que atendem indivíduos em situação de

risco e vulnerabilidade social. Lidar com uma questão global, que impacta na

vida de todos, traz à luz reflexões sobre comportamentos, hábitos e modelos

de gestão e rotinas de trabalho. Cuidar e cooperar tornou-se primordial em

nosso dia a dia.

A Unimed Cascavel é uma cooperativa que trabalha com os três

pilares da Sustentabilidade (econômico, ambiental e social) e

procurou envolver todos os nossos públicos de relacionamento

(colaboradores, cooperados, fornecedores, prestadores, clientes

e não clientes) nas ações e projetos de ajuda ao próximo, pois

entendeu que juntos somos mais fortes e os resultados são

sempre melhores. Entre as ações realizadas estão: 7.549

máscaras foram doadas para a comunidade, cooperados,

colaboradores e secretárias; 75 cestas básicas e saudáveis foram

doadas as famílias em situação de vulnerabilidade social; 88.361

itens de Equipamentos de proteção Individuais (EPIs) foram doados para Hospitais e Clínicas conveniadas;

Hospital Universitário e Cooperativa de Catadores; 8.913 itens de higiene e limpeza foram doados,

beneficiando 1.000 pessoas, entre outras ações.



Ações de Prevenção e Combate

Unimed de Londrina - Cooperativa de Trabalho 
Médico  • Londrina

Campanha de Agasalho Virtual 

Universidade Estadual de Londrina
Londrina

UEL pela vida e contra o Coronavírus

A “Campanha de Agasalho Online”, substituiu a doação física

por doação em dinheiro, evitando o contato com agasalhos,

cobertores e calçados, que pudessem estar contaminados, e

garantindo a saúde dos colaboradores da Unimed e das

instituições beneficiadas pela campanha. Três instituições de

longa permanência para idosos, localizadas em Londrina e

Ibiporã, foram beneficiadas, atendendo 225 idosos.

A instituição realizou o apoio a idosos isolados sem nenhum familiar.

Esta ação foi solicitada pela SETI e Secretaria de Justiça e Família do

Paraná aos idosos cadastrados na Secretaria de Assistência Social de

Londrina. Voluntários (professores, estudantes e servidores)

mantiveram contato telefônico, realizaram pequenas compras e

medicamentos para os idosos. Os professores dos departamentos de

Enfermagem e de Design desenvolveram e produziram modelo de

máscara de baixo custo e alta qualidade para uso em hospitais e dentro

de normas da ANVISA. A instituição também foi habilitada como parte

integrante do Sistema Estadual de Laboratórios de Saúde Pública com

capacidade de testar 200 exames/dia da Covid-19. Esse é um resultado da produção científica desenvolvida

pelo Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do HU/UEL há mais de 15 anos e da infraestrutura HU.



Ações de Prevenção e Combate

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Foz do Iguaçu

Unioeste no enfrentamento da Covid-19:
Monitoramento da comunidade escolar 
Foi implantando na Unioeste um Projeto de Extensão visando a prevenção

da Covid-19. As atividades desenvolvidas consistem na abordagem diária de

todas as pessoas que ingressam à Universidade, para avalição quanto a

presença de sintomas relacionados à doença, aferição de temperatura

corporal, fornecimento de álcool 70% e de máscaras e realização de

orientações sobre medidas preventivas. Caso seja identificado algum

suspeito da Covid-19, é realizado contato com o serviço de saúde e

agendamento do atendimento médico. Se confirmado o diagnóstico, é

realizada a investigação de todos os contactantes, os quais são monitorados

visando a contenção da disseminação da doença. Para além dessas ações, é

realizado o teste rápido, para os servidores e alunos que estão em campo de

estágio, além de outras medidas preventivas como: sinalização dos locais de

trabalho, indicando o distanciamento entre as pessoas, fixação de cartazes orientativos e treinamento sobre

uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

União Educacional de Cascavel - Univel
Cascavel

Impressora 3D contra a Covid-19: 
produção de máscaras e promoção da conscientização

Todas as unidades de atendimento à população requerem

inúmeros profissionais da saúde e isso aumentou a demanda por

Equipamento de proteção Individual (EPI). O projeto “Impressora

3D contra o coronavírus” procura auxiliar tais profissionais, por

meio da fabricação de máscaras face shield. Esta iniciativa

convergiu com um movimento mundial, com uso massivo de

tecnologias de baixo custo, para auxílio no combate e prevenção

da doença. A iniciativa da produção em parceria com a Fundação

para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel

proporcionou a produção de mais de 300 máscaras distribuídas

em diversas unidades de saúde da cidade, servindo como uma

segunda proteção, além da máscara N95.



Ações de Prevenção e Combate

Universidade Livre para a Eficiência Humana –
Unilehu  • Curitiba

Unilehu na Pandemia 

A pandemia global da Covid-19, um inédito isolamento social coletivo,

não parou a Unilehu: a instituição se reinventou rapidamente e

transformou todos os serviços e produtos em modelos virtuais e a

distância. Conforme foi liberado pelas autoridades as atividades

presenciais, foi implementado os plantões presenciais nas unidades de

negócios. Importante ressaltar que houve um aumento de demanda, mas

manteve-se a qualidade nos atendimentos aos usuários, apoiadores e

clientes, inclusive, a instituição lançou novos produtos e serviços

reforçando ainda mais o propósito de fazer a inclusão acontecer. Com as

decisões estratégicas estabeleceu um conjunto de ações estruturadas,

realizou o planejamento para o pós pandemia, manteve a atuação para

transformar vidas, promovendo acesso e oportunidades.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná -
Campus Curitiba  • Curitiba

Estudo piloto de um sistema de esterilização
para reutilização de materiais médico-hospitalares 

O objetivo é promover a sanitização de ambientes fechados como recepções de

hospitais, clínicas odontológicas, salões de beleza, entre outros, de até 90 m³ em um

curto período de tempo (menos de 3 minutos) utilizando filtragem ativa de agentes

patogênicos transmissíveis pelo ar como: Coronavírus, Sarampo, Caxumba, entre

outras doenças que são transmitidas por aerossóis ou gotículas de saliva através de

um dispositivo de baixo custo instalado no interior do ambiente com capacidade

bactericida de 99% de eficiência. Foram empregadas técnicas reconhecidas em um

modelo construtivo inovador e de custo reduzido, utilizando elementos de fácil

aquisição e construção. Filtros eletrostáticos foram inseridos internamente e em um

lado foi instalado um exaustor que coleta o ar ambiente que se deseja desinfectar,

fazendo este ar passar entre os tubos com o filtro eletrostático, sendo este responsável pela coleta das

partículas suspensas no ar, atraindo-as para a superfície metálica. Aliado a isso, luzes ultravioletas também

estão inseridas na estrutura, garantindo maior eficácia na descontaminação do ar que passa entre os tubos.

No lado posterior ao exaustor, o ar desinfectado é devolvido ao ambiente de origem sanitizado.



Ações de Prevenção e Combate

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Londrina 

- Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos  • Londrina

Ações da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos da UTFPR-LD 
durante a Pandemia da Covid-19: Desafio, Webinar e Oficinas online

A Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos da UTFPR-LD foi nomeada em 2012

e objetiva, além da implantação da Coleta Seletiva Solidária e o correto

gerenciamento dos resíduos sólido gerados no Campus, promover a formação

de cidadãos mais sensibilizados quanto à sustentabilidade e ao papel de cada

um no manejo dos resíduos sólidos. Diante da pandemia da Covid-19,

estratégias online foram utilizadas para a continuidade dos trabalhos de

sensibilização ambiental da comunidade acadêmica. Para tanto, lançou-se,

junto aos estudantes e servidores do Campus o "Desafio da Coleta Seletiva

Solidária: a informação nos une", que objetivou, primariamente, promover a

divulgação de informações científicas e de interesse público junto à

comunidade. Promoveu-se também um Webinar para discutir os impactos dos

resíduos sólidos na Biodiversidade, como atividade alusiva ao Dia Mundial do

Meio Ambiente e foram desenvolvidas oficinas online a adultos, crianças e

idosos, de modo a tratar do tema sustentabilidade.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná -
Campus Toledo • Toledo

Produção de álcool em gel e álcool líquido 70% INPM 
para combate a Covid-19 na área da saúde e comunidade 
Para contribuir no combate à disseminação do SARS-CoV-2 na região de

Toledo, o projeto de extensão se propôs produzir e distribuir álcool em gel e

álcool líquido 70% (m/m) destinados à higiene pessoal e de itens de uso

comum. Assim sendo, a mão de obra qualificada foi mobilizada entre

servidores e estudantes da universidade. A primeira etapa consistiu na

obtenção de insumos para a manufatura. Para tanto, foram efetuadas

campanhas públicas de arrecadação de insumos, bem como foram obtidos

recursos disponibilizados por meio de editais. Devido à escassez de etanol no

início da pandemia, bebidas alcoólicas apreendidas e doadas pela Receita

Federal serviram como fonte de matéria-prima. A manipulação e estoque de

insumos e produtos, a produção e a embalagem dos produtos finais seguiram

normas estabelecidas pela legislação vigente e pelos órgãos de vigilância

sanitária. Por fim, os produtos foram distribuídos para setores chave no

enfrentamento à Covid-19.



Ações de Prevenção e Combate

Usina de Açúcar Santa Terezinha LTDA - em Recuperação 

Judicial - CNPJ 75.717.355/0001-03  • Maringá

Plano de Contingência Integrado de Combate e
Controle da Covid-19: UST - Usina Santa Terezinha

Usina de Açúcar Santa Terezinha LTDA - em Recuperação 

Judicial - CNPJ 75.717.355/0005-29  • Maringá

O Plano de Contingência Integrado: Usina Santa Terezinha foi planejado

no início de 2020 já com a visão de que a pandemia da Covid-19 seria

combatida na empresa e também nas comunidades vizinhas. Somente

uma junção de forças com funcionários, familiares e comunidades

vizinhas conduziria a uma melhor gestão de controle do vírus. Nesse

sentido, a UST investiu por meio do Comitê de Crise em ferramentas

integradoras desenvolvidas principalmente pelas gerências de SSMA

(Saúde, Segurança e Meio Ambiente) e Recursos Humanos. As

ferramentas desenvolvidas foram além das exigidas pela legislação

vigente, pois inclui cuidados com públicos externos. As ferramentas

estratégicas utilizadas são: Protocolo de Comunicação, Protocolo de

Higienização e Protocolo Médico.

O projeto incentivou o envolvimento de mais de oito mil funcionários e

seus familiares a contribuírem com medidas adequadas de proteção e

acolhimento aos que estão em situação de vulnerabilidade social durante

o inverno; reduzindo dificuldades socioeconômicas relacionadas às baixas

temperaturas da região; abrangendo pessoas de variadas faixas etárias,

gêneros e etnias, além de visar as medidas preventivas de higienização

em razão da Covid-19. Os funcionários contribuíram em triplo: primeiro

por adquirir toalhas de banho, cobertores e toucas novas nos comércios

locais, incentivando a economia em um período de baixa demanda para

compras; segundo por garantirem a arrecadação de itens em ótimas

condições de uso e limpos, promovendo uma individualidade de consumo

dos produtos; e terceiro por contribuir com aquecimento, higienização e

prevenção a Covid-19 de pessoas dos municípios sediados pelas UST e

comunidades vizinhas.

Juntos para Aquecer: UST – Usina Santa Terezinha 
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Ações Pós-pandemia

Associação Comercial e Empresarial de Maringá -
ACIM • Maringá

Supera Maringá

Diretores e colaboradores da Associação Comercial e Empresarial de

Maringá têm trabalhado para promover iniciativas voltadas para

capacitação e sustentabilidade financeira de micro, pequenas e

médias empresas durante o período de pandemia. A instituição

disponibilizou cursos na plataforma de educação a distância da Acim

(www.eadacim.com.br) de forma gratuita para os associados. Criou do

Programa Varejo Inteligente e a criação força tarefa da economia

maringaense a fim de identificar os impactos sofridos pelo Município.

Acompanhou, por meio do Comitê de Crise, para a retomada gradual

das atividades como construção civil e indústrias. Teve o pleito

deferido pela prefeitura para ampliação do horário do comércio para

o Dia das Mães. Realizou a Campanha Maringá Liquida com pleito

deferido da abertura do comércio ao sábado, e criação do Portal

www.maringaliquida.com.br para micro e pequenos empresários

ingressarem no comércio digital.

Associação Franciscana de Educação ao Cidadão 
Especial - AFECE  • Curitiba

Com o devido distanciamento social e respeitando todos os protocolos de saúde,

16 colaboradores, que ocupam cargos de atendente de sala de aula, realizaram

cursos online e semipresencial durante o período da pandemia. Os cursos

escolhidos estão relacionados aos objetivos da instituição e foram das áreas de

Saúde (Saúde Mental, Inteligência Emocional, Primeiros Socorros); Inclusão

Social (Políticas Públicas, Educação Especial, Deficiências, Ética e Estatutos) e

Economia (Orçamento familiar, Gastar Consciente, Análise de Mercado,

Empreendedorismo). Além destes, na modalidade semipresencial a instituição

disponibilizou cursos teóricos e práticos de: Informática (Excel, Word e

Dispositivos de tecnologia), Inglês (prático nas aulas presenciais e online) e

Produção de Texto (compreensão e leitura).

Autonomia e Prevenção em Tempos de Crise 

http://www.eadacim.com.br/
http://www.maringaliquida.com.br/


Ações Pós-pandemia

Centro de Ensino Superior de Maringá LTDA -
Unicesumar  • Maringá

PEEB Conexão Digital 

O objetivo do projeto é instrumentalizar professores da educação

básica para o uso de ferramentas digitais no desenvolvimento de

atividades pedagógicas durante e pós a pandemia da Covid-19. O

Programa de Excelência na Educação Básica - PEEB - conexão

digital, está organizado no formato de séries que acontece na

modalidade online. Cada série tem de 4 a 6 encontros com

assuntos relacionados a diferentes ferramentas digitais como:

Uso do Word, Powerpoint, Excel, Google Meet, Google Drive,

Classroom, Gravação e Edição de Vídeos. Cada encontro tem duração de 1 hora e 30 minutos. Acontece em

dias e horários que favorece a participação dos professores sendo: manhã, tarde ou noite. O acesso é via

Youtube podendo acontecer simultaneamente por meio do facebook. Os participantes se inscrevem via

formulário do Google Forms enviado as secretarias de educação e compartilhado nas redes sociais. Todos os

encontros ficam gravados e disponível. Já foram realizadas 7 séries de encontros. Além da forma didática e de

linguagem simples e acessível, também disponibiliza um canal direito para suporte aos professores em suas

dúvidas por meio do WhatsApp.

Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos LTDA 
Araucária

O projeto oportuniza aos colaboradores do Grupo Risotolândia que foram desligados

devido a suspensão dos nossos contratos em decorrência da pandemia uma breve

recolocação no mercado de trabalho, por meio do fortalecimento de conhecimentos

técnico e uma análise mais abrangente de carreira. O projeto oferece acesso a

plataforma UCR (Universidade Corporativa Risotolândia) por 06 meses e as seções

de mentoreamento de carreira, seguindo a seguinte trilha para cargos operacionais,

administrativos e gestores, sendo disponibilizado os cursos: excel básico, informática

básica, intraempreendedorismo, português básico, finanças pessoais, apresentação

pessoal e profissional, formatação de currículo, técnicas para participação de

entrevistas de emprego e mídias digitais – novos formatos para busca de vagas e

envio de currículo. Para os gestores, o programa promove nestes profissionais, a

reflexão a partir das expectativas e intenções de carreira, respeitando a sua

singularidade, sendo disponibilizado três encontros, com um psicólogo e mentor de

carreira, em encontros online e individuais.

Transição de Carreira 



Ações Pós-pandemia

Copel Distribuição S.A
Curitiba

Iluminando Gerações em tempos de pandemia 

Com as aulas suspensas devido à pandemia, o programa

educativo Iluminando Gerações precisou se reinventar para

continuar levando às crianças informações sobre o uso

seguro e consciente da energia elétrica. A forma encontrada

foi a produção de uma série de vídeos, protagonizada pela

dupla já conhecida dos alunos, Jacuí e Maricota, publicada

no canal da Copel no Youtube e compartilhada com escolas

públicas municipais do Paraná. A playlist da Copel explica o

caminho da energia e outros temas (uso seguro do chuveiro,

Fundação para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - Fundetec  • Cascavel

O Programa Radar de Inovação iniciou com uma plataforma

tecnológica e recebeu 77 ideias. Em 2020, a relação aos

empregos acumulados (CAGED), do município de Cascavel,

apresentou índices negativos de 0,02%, ocasionados pela

pandemia da Covid-19. Pensando nisso, o Programa Radar de

Inovação foi complementado pelo edital de fomento à

Inovação com apoio de parceiros (ACIC, AMIC, SEBARE,

IGUASSU IT e MACKENZIE) com objetivo de auxiliar a

retomada da economia local pós-pandemia. Esta ação, na

Programa Radar de Inovação 

tomadas e celular; cuidados com pipa; o que fazer no caso de choque; uso eficiente da energia; coleta seletiva

e uso consciente da água). Para ampliar essa ação e contribuir com as aulas, os vídeos também foram

veiculados diariamente nos canais de TV aberta destinada aos alunos da rede estadual. A Copel organizou

eventos online, com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação, direcionados aos professores da rede, para

prepará-los para eventuais questionamentos dos alunos.

primeira fase, recebeu 57 ideias, 30 startups foram selecionados para workshops, founders, conexões,

mentorias e demodays. Por fim, estão sendo apoiadas 10 startups pré-incubadas com subvenção econômica

para incentivar o desenvolvimento do empreendimento.



Ações Pós-pandemia

Iguaçu Celulose, Papel S.A
Piraí do Sul

Pós-pandemia: Nosso papel na sociedade 

A indústria realizou e continuará promovendo algumas

ações que fortalecem o seu papel na sociedade. A

compra de produtos de pequenos fornecedores locais e

da agricultura familiar é uma das ações. Além disso, a

empresa disponibilizou máscaras, testes rápidos e

outros meios de proteção para os seus trabalhadores e

a comunidade. Os colaboradores e outros stakeholders

passaram a ser capacitados por meio de Educação a

Distância. Essas ações promovem o fortalecimento das

relações com as partes interessadas atuando junto a

entidades sociais e produzindo resultados práticos,

contribuindo ainda para a redução da fome, do

desemprego e da desigualdade.

Instituto Sicoob para o Desenvolvimento Sustentável
Cascavel

O Expresso Instituto entende que a universalização dos serviços

de informação é uma condição fundamental para a inserção dos

indivíduos no processo de cidadania, construindo uma sociedade

com informação para todos, independentemente da cidade em

que mora, classe social, raça, idade ou escolaridade. E, diante dos

novos desafios do ano, com a chegada da Covid-19, o Expresso

não parou, mas se adaptou para continuar levando conhecimento

para todos aqueles que o buscam. Sob uma nova perspectiva, o

Expresso Instituto Sicoob - Em Casa ganhou formato e forças para

chegar até a casa das pessoas e permitirá, mediante a uma

inscrição prévia, o acesso a cursos educacionais e

profissionalizantes EaD, pelos celulares e computadores.

Expresso Instituto Sicoob - Em Casa 



Ações Pós-pandemia

Instituto Superior de Administração e Economia do 
Mercosul - ISAE  • Curitiba

Business for Social Impact in Emerging Markets – BSIEM 

O programa envolve quatro instituições - ISAE Business School

(Brasil), RANEPA (Rússia), Universidade Externado (Colômbia),

SPJIMR (Índia) - em módulos semanais imersos em cada uma das

localidades. O estudante recebe uma certificação internacional

em cada um dos países, além de possibilidade de créditos

oferecidos pelas universidades. Em 2020, no contexto do novo

coronavírus, o programa se divide em 3 módulos: Rússia (Ranepa

Business School) Imersão com problemas sociais do país,

observando problemas e oportunidades, para criar

conhecimento e transformar questões sociais em modelos de

negócios bem-sucedidos; Colômbia (Universidade Externado)

Irmandade Evangélica Betânia
Curitiba

A primeira fase do projeto compreendeu a análise da situação

atual e os riscos possíveis para o futuro. Em seguida, por meio

de gestão participativa e com base no Planejamento Estratégico

da Irmandade, consideraram-se estratégias que preservarão o

funcionamento das atividades sociais, como: revisar o quadro de

colaboradores preservando o máximo possível de funcionários,

mantendo os que executam atividades ligadas às ações sociais

da instituição e reduzindo apenas cargos de setores periféricos;

Pandemia e Governança: 
Estratégias para perenidade

Descobrir oportunidades novas e lucrativas nos mercados de base da pirâmide e Brasil (ISAE) Inovação social e

seu potencial transformador frente aos desafios do Coronavírus.

reduzir drasticamente as despesas cortando 40% dos gastos; manter a saúde emocional e coesão da equipe

por meio de atendimentos pastorais, treinamentos, reuniões periódicas; adequar o atendimento educacional

e hoteleiro aos protocolos sanitários criando novos processos garantindo a qualidade nos serviços; com base

nas legislações vigentes, revisar os contratos e jornadas de trabalho; aumentar 30% da captação de recursos;

oportunizar o sistema híbrido de trabalho administrativo e educacional.



Ações Pós-pandemia

Município de Cascavel - Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Fundetec  • Cascavel

Projeto Soluções do Futuro 

O projeto abrange em seu escopo a consolidação de ações que visam

estimular a formação, capacitação, treinamentos e palestras aos

cidadãos. O projeto também proporciona troca de experiências, a

ampliação da rede de contatos (hub), discussão nos formatos

inovadores (talking show) de assuntos relacionados à inovação, além

de realizar palestras, cursos e painéis que incentivam o

empreendedorismo e a inovação da região oeste do Paraná. Alguns

resultados em 2020: 612 pessoas via Youtube, 171 pelo Instagram e

74 pela ferramenta Team Microsoft / Google Meet. Presencialmente,

Nobis Services
Curitiba

A Plataforma Nobis, é um negócio de impacto sustentável e está comprometida com 11 dos

17 ODS, recebeu recomendação da UNOPS e é signatária do Pacto Global. Os propósitos da

Nobis têm aderência antes, durante e depois da pandemia, porque lida com problemas

estruturais no Brasil: promove renda pela oferta gratuita e inclusiva de conectividade em

serviços de A a Z; trabalha para qualificar as pessoas da plataforma para as dimensões:

comportamental, técnica, empreendedorismo e cidadania. A plataforma ainda contribui

para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera a partir da densidade e intensidade de uso

da plataforma, com o objetivo de atingir a não-mobilidade, ou seja, a não-necessidade de

deslocamentos para as duas principais atividades humanas nas cidades: trabalhar e estudar.

Na pandemia e pós-pandemia, concentra atenção no desenvolvimento local e microlocal

comunitário. Desenvolve pessoas e grupos; abrimos a plataforma a associações, pastorais e

ONGs para democratização do acesso e engajamento.

Nobis Services: um negócio de impacto sustentável 

em virtude da pandemia e medidas de segurança, limitado a 10 participantes por oficinas, foram atingidas 165

pessoas. Foram realizadas 27 Oficinas com temáticas voltadas ao estímulo do emprego, pandemia da Covid-19

e seus impactos, administração de empresas, saúde e bem estar social, coaching, alto performance, direito

digital, línguas e propriedade intelectual.



Ações Pós-pandemia

Universidade Estadual de Londrina
Londrina

Algumas pesquisas estão sendo realizadas pela instituição ou em

parcerias com outras IES com o objetivo de auxiliar na retomada

econômica do Estado do Paraná. O primeiro estudo aborda a

estrutura produtiva do Paraná e a identificação de setores

estratégicos para a recuperação econômica. Segundo os autores, os

Prof. Umberto Antonio Sesso Filho, do Departamento de Economia,

do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) da UEL e Paulo Rogério

Alves Brene (UENP), o trabalho foi desenvolvido a partir de uma base

de dados e análises já em progresso com a colaboração e coautoria de

Soluções para Retomada Econômica do Paraná 

uma rede de pesquisadores de outras IES. O segundo trabalho, de autoria dos professores Augusta Pelinski

Raiher e Alysson Luiz Stege, UEPG, apresenta um relatório sobre as aglomerações industriais e do setor de

serviços nas microrregiões paranaenses. Já a terceira pesquisa, elaborada pelos mesmos autores, além do

professor Alex Sander Souza do Carmo, também da UEPG, faz uma análise comparativa da inserção

internacional dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no período de 2015 a

2019.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná -
Campus Curitiba • Curitiba

O aplicativo NÓS Nosso Olhar Solidário cria uma rede facilitadora

entre doadores e ações sociais, oportunizando acesso para grupos de

risco, minorias e outros grupos necessitados. As informações são

filtradas de modo humanizado, por contato real com cada uma das

instituições, para que o doador encontre facilmente necessidades

efetivas. As instituições podem ser hospitais, casas de repouso, lares

infantis, escolas especializadas e todas as demais iniciativas que visam

apoiar as pessoas e grupos em risco. O aplicativo tem foco nas

necessidades informadas pelas instituições, como alimentos, trabalho

Expansão das funcionalidades do aplicativo Nós (Nosso Olhar Solidário)
que conecta pessoas e instituições pela solidariedade

voluntário, equipamentos de proteção, entre outros. Sua estrutura permite adaptar as solicitações de doações

conforme as necessidades mudem. Embora o aplicativo tenha sido criado a partir de problemas observados no

início da pandemia, percebeu-se que as necessidades podem mudar, contudo as demandas sempre existirão.

Por isso, será um programa permanente de extensão universitária.



Créditos:

Realização do Selo Sesi ODS
Gerência Executiva de Projetos Estratégicos

Coordenação do Selo Sesi ODS
Aline Calefi Lima
Fernanda Favoratto Martins Butenas

Revisão Ortográfica e Gramatical
Isabela Drago

Projeto Gráfico
Gerência de Marketing




