


No ano de 2019 realizamos diversas parcerias internas e externas, ti-
vemos a oportunidade de envolvimento com a agenda da Bússola da 
Sustentabilidade. Esta parceria com os Observatórios do Sistema Fiep 
teve o objetivo de mapear as práticas sustentáveis nas indústrias para-
naenses fomentando a competitividade das indústrias, Realizamos visi-
ta técnica ao Grupo Boticário, tivemos participação no Congresso ODS. 
A primeira edição referente aos ODS e Startups  com foco nas Pessoas  
com a participação das organizações Peace Labs, Favo, WASS e Tech La-
dies, a maioria incubadas pelo programa de inovação da Fiep. 

Em junho foi realizado a edição da Arte que Transforma, com a partici-
pação de 250 pessoas e  trouxemos à tona a importância do apoio das 
indústrias a projetos culturais como a orquestra da Companhia Siderur-
gia Nacional –CSN parceira neste evento. 

Realizamos o XII Reatiba que tratou dos “Vieses Inconscientes”, a indús-
tria paranaense tem realizados avanços significativos na inclusão das 
pessoas com deficiência.

Para o Terceiro Setor começamos o ano com um fórum do Ethos, trou-
xemos o Instituto Votorantim que apresentou como se relaciona com 
as comunidades e o CPCE participou na Comissão Julgadora do Prêmio 
Bom Exemplo da RPC, as Boas Práticas do Terceiro Setor do Instituto 
GRPCOM e a realização de oficina de projetos em parceria com a Copel, 
Unilivre, Instituto Legado e com as Aldeias Infantis.  
 
Para a disseminação dos ODS participamos palestrando em universi-
dades, contribuímos com o prefácio dos livros da Faculdade de Campo 
Largo e da Irmandade Betânia. Corealizamos o evento Elas por Elas 
com a participação de 17 mulheres que falaram sobre os 17 ODS, tam-
bém contribuímos no julgamento do Hackaton em prol de inovações 
para as Mudanças Climáticas promovido pelo conselheiro do Impact 
Hub e participamos também da programação do Acelerate 2030.O di-
ferencial do ano foi o evento Habilidade para o Séc. XXI para os Con-
selheiros JR, formado por jovens das seguintes organizações. Assoc. 
Gente do Bem, Assoc. São Roque, AVA, CIAF, CSN, Elo, Humsol, ICAV, 
Inst. Bom Aluno, Instituto Robert Bosch, ISAE, Legado, Renault do Bra-
sil, e o Teto.  

O nosso conselheiro Cleuton Carrijo participou com a fala super atual a 
Sustentabilidade frente ao mundo VUCA sobre a questão da volatilida-
de, incerteza, complexidade e ambiguidade.  Todos os atores sociais do 
desenvolvimento sustentável foram animados a compartilhar, comple-
mentar seus conhecimentos em prol de Politicas, Programas, Projetos e 
Práticas de Cidadania Empresarial.
Terminamos o ano com a realização da XXIII Reunião do Conselho Su-
perior com  a presença de Carlos Valter Martins Pedro, presidente do 
Sistema Fiep que abriu o evento e reassumiu o compromisso da insti-
tuição com a formação de empresários e cidadãos engajados. “Promo-
ver a cidadania empresarial é essencial e o Sistema Fiep oferece apoio 
irrestrito para potencializar as ações e boas práticas relacionadas ao 
tema”, afirmou.
Em 2019 foram realizadas 51 eventos em todas as regionais do CPCE 
impactando 2.900 pessoas conforme as ações descritas. 
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Oficina de elaboração de projetos para o alcance dos ODS

Reunião de EP Incentivos Fiscais

Reunião de EP Educando para a Sustentabilidade

A oficina ofertada pelo CPCE em parceria com a  Unilivre/Nós Podemos Paraná para gestores de organizações 
sociais, visando melhorar a elaboração dos projetos e alinhamento com os ODS ampliando a  participação em 
editais e outras formas de captação de recursos. 

Reunião de Equipe de Projetos Incentivos Fiscais, 
oportunidade para os conselheiros conhecerem os 
Programas e Projetos de Responsabilidade Socioam-
biental Corporativa – RSAC - Votorantim Cimentos e 
a relação com o Instituto Votorantim e outras orga-
nizações da sociedade civil, esteve conosco Fernan-
da Ramos da área Corporativa de Sustentabilidade, 
apresentou-nos também o Programa Parceria Voto-
rantim pela Educação - PVE  que recebeu o  Selo SESI 
ODS em 2018.  

Nesta reunião de Equipe de Projetos Educando para 
a Sustentabilidade o convidado especial o educador 
e jornalista, professor e escritor Rulian Maftum, au-
tor do livro Reflexões sobre o fim do mundo e con-
sultor na área da sustentabilidade falou com os con-
selheiros sobre: Como as empresas podem ser boas 
para o Planeta?

Cidade: Curitiba  
Público:20 pessoas 
Data: 15/02/19
Parcerias: Unilivre/Nós podemos Paraná

Cidade: Curitiba 
Público: 36 pessoas
Data: 08/03/19
Parceria: Votorantim Cimentos.

Cidade: Curitiba 
Público:29 pessoas 
Data: 12/03/19
Parceria:  Impact Hub 



ODS e Gênero: Elas por Elas

Conexão Ethos

Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, Mo-
vimento Nós Podemos e Instituto Cidade Júnior, rea-
lizaram a primeira edição do Elas por Elas, reunindo 
17 palestrantes/mulheres, na programação foram 
realizadas três rodadas de debates, sendo Pessoa, 
Planeta e uma terceira rodada da Prosperidade, Paz 
e Parcerias. Todas as falas de 4 minutos com a me-
diação de 10 minutos relacionadas com o papel da 
mulher em relação ao alcance dos ODS.

Cidade: Curitiba - Local Teatro Paiol
Público: 100
Data: 13/03/19
Parceria: Nós Podemos Paraná e Cidade Júnior

Público: 95
Data: 24/05/2019
Parceria: Facop 

O Conexões Ethos, são seminários organizados pelo 
Instituto Ethos com o objetivo de expandir as opor-
tunidades de conectar o setor privado, em diferentes 
cidades, às agendas do desenvolvimento sustentá-
vel e a iniciativas capazes de apontar importantes 
mudanças para o patamar produtivo e social. Tam-
bém são oportunidades para conectar visões sobre 
o desenvolvimento do empreendimento nacional 
e soluções e políticas para uma economia mais in-
clusiva e hipocarbônica. A agenda 2030 e a agenda 
da governança climática passou a integrar o núcleo 
das políticas públicas das nações desenvolvidas, e 
mesmo de nações emergentes. Isso reflete menos a 
generalização de uma consciência política virtuosa e 
mais um processo de entendimento e consenso de 
que nenhum país e economia ficará imune às alte-
rações que vem ocorrendo no planeta e aos efeitos 
colaterais de uma matriz de produção e consumo in-
tensivos, hipercarbônicos e desiguais.



Arte que transforma – 15 anos CPCE 

Realizou um encontro entre conselheiros, comunidade, 
organizações da sociedade civil e grupos artísticos para 
celebrar os 15 anos de atividade. Desde sua fundação, 
em 2004, o Conselho incentiva a responsabilidade so-
cial corporativa nas empresas parceiras, com base nos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU. Para Rui Brandt, Diretor Geral do CPCE, os 15 
anos de história do CPCE, são 15 anos de sucesso. “Esse 
evento reflete o que o CPCE trabalha nestes 15 anos de 
caminhada, pois nós fomentamos que as empresas invis-
tam em ações  de responsabilidade social para melhorar 
o dia a dia dos colaboradores e também da comunidade 
que a indústria está inserida. Os projetos apresentados 
hoje, são frutos dessas ações de responsabilidade social 
corporativa desenvolvida por indústrias e organizações 
sociais”, comenta Rui Brandt.

Empresas que começaram em 2004 e permanecem no Conselho 
• Arquidiocese de Curitiba 

• Associação Comercial do Paraná (ACP)
• Associação Internacional de Lions Club

• BRF Brasil Foods S.A
• Banco do Brasil

• BS Colway Pneus Ltda – Portal IC
• Caltec Química Industrial S/A

• Coca Cola – Fensa - Spaipa S/A 
• Cocamar Cooperativa Agroindustrial

• Conselho Regional de Contabilidade (CRC)
• COPEL

• Corrêa Chemical Indústria Ltda
• Electrolux 

• Fecomércio
• Federação das Assoc. Com. e Empresariais do Paraná (FACIAP)

• FEITEP
• Grupo Cidade Clima

• Grupo Paranaense de Comunicação –(GRPCOM)
• Hospital Pequeno Príncipe

• Instituto Euvaldo Lodi do Paraná – IEL
• Instituto Ação Voluntária – (iCAV)

• Instituto GRPCOM
• SESI

• Sindicato da Ind. Construção Civil no Est. do Paraná - Sinduscon
• Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná - Sinpacel

• Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Paraná (Sindimetal)
• Universidade Federal do Paraná (UFPR)

• Volvo do Brasil
• Votorantim

Público: 270
Data: 12/06/2019
Parceria: CSN, Assoc São Roque,  Associação Cultural Meninos da Harmonia - ACMH,
a Irmandade Evangélica Betânia (Curitiba) e o Sesi Cultura.



ODS e as STARTUPS

Estabelecimento de indicadores para reduziram a po-
breza, tecnologia para hortas urbanas que promovam 
alimentação saudável e reduza o problema da fome, 
próteses inteligentes e acessíveis para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas, educação corporativa para 
a base da pirâmide de trabalho, inclusão das mulheres 
no mundo da informática e redução das desigualdades. 
Estas foram algumas das startups apresentadas por em-
preendedores na I Rodada de Startups ODS: Negócios 
para as Pessoas. Promovido pelo CPCE, o evento trouxe 
cases de empreendedorismo que estão relacionados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) rela-
cionados às pessoas, como foco na redução da pobreza 
e da fome (ODS1 e ODS2), melhoria da saúde(ODS3)  e 
educação(ODS4), gênero(ODS5)  e redução das desigual-
dades(ODS10), que só foi possível pela  parceria técnica 
com a Gerência de Tecnologia e Inovação por meio da 
Sra.  Priscila Thie Assahida Moreira.

Público: 65
Data: 07/08/2019
Parceria: Gerência de Tecnologia e Inovação 

REATIBA 

No dia 21 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com Deficiência. No Brasil, somente 
0,9% das carteiras assinadas são de pessoas com defici-
ência, segundo a Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais) de 2016. Para abrir um espaço de diálogo sobre o 
assunto com as indústrias paranaenses, o Sistema Fiep 
e o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE) promoveram o XII Reatiba, com o tema ‘inovar 
para incluir’. “Todos os anos, este evento é organizado 
para apoiar a promoção de uma indústria mais inclusiva, 
acolhedora e transformadora. Além de discutir compor-
tamento e neurociência, nesta edição trouxemos cases 
para tratar sobre o apoio da tecnologia no processo de 
inclusão”, explica Maria Cristhina de Souza Rocha, geren-
te executiva de Projetos Estratégicos do Sistema Fiep.

Público: 130
Data: 21/11/2019
Parceria: 



Mundo dos negócios VUCA

XXIII Reunião do Conselho Superior 

O CPCE recebeu os conselheiros e convidados para a 
palestra “Negócios de Impacto e o mundo Vuca”. O con-
selheiro Cleuton Rodrigues Carrijo explicou cada um dos 
termos do mundo VUCA e como se aplicam no contexto 
organizacional, contribuindo para a definição de estra-
tégias que minimizem os efeitos em um ambiente de 
negócios volátil, incerto, complexo e ambíguo. Também 
apresentou como os indivíduos, as equipes e as organi-
zações precisam aprimorar algumas habilidades para 
serem bons profissionais e compartilhem conhecimento 
para encarar os desafios e impactos para uma sociedade 
sustentável. Nesta transformação acelerada em que vi-
vemos, modelos são questionados e os negócios se (re)
desenham, (re)significam para as pessoas.

Carlos Ogliari, VP de Recursos Humanos e Assuntos Ins-
titucionais do Grupo Volvo América Latina foi um dos 
palestrantes no evento. A Volvo foi uma das primeiras 
indústrias a participar do Conselho. “Disseminar a cida-
dania por meio das empresas é preservar e valorizar a 
vida em todos os sentidos. Em uma indústria, tudo o 
que fazemos é com pessoas, por meio delas, para e por 
elas. Por isso, a responsabilidade social deve estar na 
base das ações de sustentabilidade de qualquer organi-
zação”, apontou em sua fala. “É importante tratar sobre 
digitalização, automação e tecnologia, mas temos que 
lembrar de trazer para a agenda a humanização das or-
ganizações. O ser humano deve ser o centro da equação 
de todos os negócios e soluções de problemas”, concluiu.
Também palestraram Rafael Bonfim, consultor de inclu-
são do Grupo Marista, que tratou da importância da di-
versidade nas organizações e falou das contribuições do 
Reatiba nesses anos de atuação e Marcus Figueiredo, 
CEO da Hi Technologies apresentou como é possível 
alinhar a lucratividades dos negócios com propósito, 
de como as empresas devem e podem contribuir com 
a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável – ODS.

Público: 40
Data: 24/10/2019
Parceria: Cleuton Carrijo 

Cidade:  Curitiba  
Público: 100 pessoas 
Data:      5/12/2019
Parcerias: Volvo, Rede Marista e Hi Tecnologia 



Oficina de elaboração de projetos para o alcance dos ODS

A oficina ofertada pelo CPCE em parceria com a  Uni-
livre/Nós Podemos Paraná para gestores de organi-
zações sociais, visando melhorar a elaboração dos 
projetos e alinhamento com os ODS ampliando a  
participação em editais e outras formas de captação 
de recursos. 

Cidade:  Curitiba  
Público: 10 pessoas 
Data:      5/12/2019
Parcerias: Unilivre

Outras Parcerias  
• Oficina de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos -  ACIG Guarapuava -  02/04/2019 

• Bússola da Sustentabilidade - 23/04/2019 – Observatório FIEP
• Accelerate 2030 – Impact Hub – 23/04/2019

• Reunião da Diretoria – 12/06/2019
• Climathon - out.2019

• Oficina de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos – Araucária 04/06/2019
• Oficina de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos – COPEL 25/07/2019

• Oficina de Elaboração de Projetos –Congresso ODS 04/10/2019
• Oficina de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos – Instituto Legado  

• Impulso Melhores Práticas – Comissão Julgadora - Instituto GRPCOM
• Bom Exemplo - Comissão Julgadora – RPC

• Habilidade para o sec XXI – Conselho Junior – 11/10/2019
• Rede do Terceiro Setor – 07/11/2019

• ODS e Turismo – UFPR 8/11/2019
• SESI Cultura – Cessão de convites para os conselheiros 

• Reuniões do Movimento Nós Podemos
• Reuniões da Rede do Terceiro Setor  

• Reuniões do Voluntariado - REVE 



Campos Gerais
Em 2019 realizou visita a BO Packaging. Sediou em seu VIII Fó-

rum de Responsabilidade Social o Conexão ODS.  Participou 

de diversas palestras na região, apresentando a Agenda 2030 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi o ano da 

busca pelo engajamento ao protagonismo de cada cidadão 

para o alcance de uma sociedade sustentável, por meio da 

Campanha Circuito Sustentável que convidou organizações 

a mobilizarem ações que refletissem em boas atitudes sus-

tentáveis vinculadas aos ODS, resultando em um relato com 

diversas iniciativas e parcerias impulsionadas pelo CPCE Cam-

pos Gerais. Também foi o palco de um Diálogo Geracional so-

bre Gênero, inspirador no 3º Encontro Mulheres em Ação.



Visita ao Grupo Boticário 

Visita Técnica – BO Packaging

Contamos com a presença de 13 conselheiros dos Cam-
pos Gerais e 7 de Curitiba, juntos conferiram os proces-
sos de fabricação de cosméticos e maquiagens. Foram 
recepcionados com um café de boas-vindas e sequen-
cialmente, o Assessor Institucional e de Governança 
Thomas, apresentou a trajetória do Grupo O Boticário, 
sua fundação e as empresas que fazem parte do Grupo. 
Tirou diversas dúvidas dos conselheiros, sobre maquia-
gens veganas, utilização de matérias primas da biodiver-
sidade, informações econômicas, o trabalho dos institu-
tos, programas de preservação e logística reversa. 

No dia 25 de abril o CPCE Campos Gerais esteve re-
alizando sua primeira visita técnica de 2019 na BO 
Packaging. Uma iniciativa do Conselho que consiste 
em levar os conselheiros ao chão das fábricas das 
empresas conselheiras do CPCE visando a conhecer 
in loco processos de Sustentabilidade na Cadeia de 
Valor, isto se dá quando a empresa passa a fazer a 
gestão estratégica dos impactos sociais e ambientais 
de matérias-primas e serviços, desde os fornecedo-
res, subfornecedores e prestadores de serviços até o 
cliente final e etapas pós-consumo.
Para o Diretor da Bo Packaging, Sr. Felipe Domenech, 
a visita incentiva as organizações a se engajarem na 
promoção da Sustentabilidade,” para nós foi gratifi-
cante recebê-los e são momentos como estes que 
geram novos projetos e parcerias.”

Local: Boticário
Data: 15/03/2019
Público: 13 pessoas
Parceiro: Boticário 

Cidade: - Centro Social Marista - Ponta Grossa
Data: 25/04/2019
Público: 17 conselheiros
Parceiros: BO Packaging



9 Fórum Responsabilidade Social - Conexão ODS

Ao longo desses anos, temos liderado inúmeras ações em prol do desenvolvimento sustentável no Paraná, com 
desdobramentos em todo o País. Esse compromisso foi renovado com os ODS e incluído nas diretrizes da nossa 
organização, norteando a gestão interna e os serviços prestados à indústria e à comunidade. Hoje, o Paraná é des-
taque com 141 instituições signatárias do Pacto Global. Com participação do mascote PEVMAN que representa o 
engajamento a destinação correta de resíduos recepcionando os participantes. Para Iclea Cunha, conselheira do 
CPCE Campos Gerais, debater sobre os ODS é importante e um dever de todas as organizações. O Diretor do CPCE, 
Rui Brandt conclui o evento citando o trabalho diferenciado da Regional e o engajamento com novas ações em 
agosto com objetivo de disseminar ainda mais os ODS e boas práticas das organizações da região.

Cidade:  Ponta Grossa
Público: 60
Data: 13/06/2019

Circuito Sustentável Campos Gerais

O evento marcou uma semana de atividades diver-
sas realizadas pelo grupo e pelas organizações con-
selheiras e parceiras do CPCE. Com o objetivo de en-
gajar a todos a novos hábitos e práticas sustentáveis 
que estejam em consonância com a Agenda 2030 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, CPCE 
convidou as organizações locais a um Desafio Atitude 
Sustentável lançado no dia 26 de agosto durante o 
Lançamento da Campanha no FASF Sustentável, fo-
ram diversas ações em escolas, palestras, workshops, 
arrecadações de resíduos para destinação correta e 
outras iniciativas. A proposta era justamente movi-
mentar, falar de sustentabilidade, falara sobre os 
ODS, trazer a conhecimento a importância de agen-
da a quem fosse possível, para não deixar ninguém 
para trás. Durante a semana, as ações das organi-
zações que aceitaram participar do Desafio, estarão 
sendo veiculadas na sequência no site www.circuito-
sustentavel.com.br, compondo um relatório de enga-
jamento da edição. Para finalizar todo o movimento, 
no Shopping Palladium foi realizado a Exposição de 
Boas Práticas de Responsabilidade Socioambientais 
do CPCE, com 18 empresas e seus projetos que aten-
dem os ODS para mostrar a comunidade local quem 
vem fazendo a diferença e apoiando a agenda mun-
dial da ONU. 

Cidade: Ponta Grossa
Data: 26 a 30/08/2019
Parcerias -  Instituto Laura



3o Encontro Mulheres em Ação

O 3º Encontro Mulheres em Ação foi realizado pelo 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) 
dos Campos Gerais no Clube Ponta Lagoa. As  gerações 
Tradicional, Baby Boomer, Gerações X e Y foram repre-
sentadas por quatro mulheres que vem se destacando, 
não só em Ponta Grossa. Neuza Mansani, Indianara Mil-
leo, Giorgia Bin Bocheneck e Julia Stocco participaram 
de um painel mediado pela jornalista Luciane Rosas. 
“Contamos nossas experiências e como esse recorte 
intergeracional foi motivador das pessoas que nos tor-
namos”, contou Indianara, que também atua como di-
retora do CPCE Campos Gerais.

Cidade: Ponta Grossa
Data: 24/10/2019

Outras Parcerias 
Reunião Ordinária CPCE CG 

20/02/2019 

Reunião GT de Projetos de Sustentabilidade – Festival  FASF -Ponta Grossa
13/03/2018

Boas práticas do CPCE – Mulheres em Ação
27/03/2019 - Sanepar

Dicas de Elaboração de Projeto  - Centro Social Marista
08, 13 e 17/04/2019 -  Rede Marista

Workshop Saúde Mental
10/04/2019 SESI 

Agenda 2030 e seus 17 ODS
18/04/2019- GPMACG

Prêmio ODS: torne-se referência em projetos sociais
26/04/2019 -  GRPCom

Fórum de Acessibilidade do CREA-PR
29/04/2019  - Águia Sistemas, DAF

Divulgação Prêmio ODS e Pacto Global
30/04/2019 Câmara Técnica de Meio Ambiente da ACIPG - Ponta Grossa

Reunião SELO Social
06/05/2019 - Secretaria de Assistência Social - Ponta Grossa - SMAS

Abertura da Semana Municipal de Meio Ambiente
03/06/2019 SENAI- Ponta Grossa

Dia do Campo Limpo – Assocampos
6/08/2019

Reunião Encerramento
21/11/2019



Cascavel
Em 2019 o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial na 

região Oeste a partir da realização de 5 reuniões de planeja-

mento, promoveu ações e projetos que impactaram direta-

mente mais de 1600 pessoas, sendo 3 workshop de Elaboração 

de Projetos e Captação de Recursos, o Café com a Imprensa 

em Toledo, o Encontro do Terceiro Setor, palestras  da Agen-

da 2030 na Unioeste em Toledo e Foz do Iguaçu e na unidade 

da Sanepar de Toledo, assim como a ação que reuniu cerca de 

200 voluntários, “Dia Mundial da Limpeza” e o evento Conexão 

ODS: Os objetivos nas estratégias de negócios.  Ainda com re-

ferência aos ODS, a região Oeste ganhou notoriedade por suas 

50 instituições reconhecidas com o SELO ODS por se destaca-

rem na realização de boas práticas alinhadas a agenda mun-

dial da ONU. No âmbito da educação para a sustentabilidade a 

região Oeste teve a participação de 26 escolas municipais que 

inscreveram projetos para o Prêmio Peça por Peça – Melhores 

Iniciativas e que corroboram principalmente com o alcance do 

ODS 4 – Educação de Qualidade.



Encontro do Terceiro Setor

O evento que reuniu 40 pessoas de diferentes orga-
nizações da sociedade civil na Unidade SESI/SENAI/
IEL, teve o objetivo de debater e promover capacita-
ção para a profissionalização dessas instituições para 
que de forma eficiente proponham soluções inteli-
gentes as suas demandas sociais e organizacionais.
O primeiro evento promovido pelo CPCE em 2019 
voltado ao terceiro setor contou com a presença 
dos palestrantes Danilo Tiisel da Profit Consultoria e 
Marcio Zepellini, Presidente da Rede Filantropia que 
colocaram em suas falas questões do marco regula-
tório, revisão estatutária, planejamento estratégico, 
desenvolvimento institucional, modelos de governa-
bilidade e como conquistar parceiros e recursos para 
os projetos sociais, oportunizando o diálogo e a troca 
de conhecimento no contexto das OSCs.

Data: 18/03/2019
Participantes : 40 Instituições da Sociedade Civil
Parceria: Filantropia Empresarial  

Palestra – FALação ODS: A Agenda 2030 nas Organizações

O evento que reuniu 120 pessoas entre docentes e 
acadêmicos de diferentes cursos foi conduzido pela 
Coordenadora Executiva do CPCE, Rosane Fontoura 
e oportunizou aos participantes conhecer mais am-
plamente os 17 objetivos que comportam a Agenda 
da ONU pactuada por 193 países em 2015 e que é 
vista como um direcionamento para que empresas, 
instituições de ensino, poder público e sociedade ci-
vil possam colaborar ativamente para o alcance do 
desenvolvimento sustentável.

Data: 18/03/2019
Público: 120 Acadêmicos  
Palestrantes/Parceiros: Unioeste Toledo



Oficina de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos 

A oficina realizada para 80 participantes, sendo eles 
servidores municipais de Toledo, Cascavel e repre-
sentantes de Instituições da Sociedade Civil foi pro-
movida a partir da parceria com a Escola de Governo 
de Toledo. Como parte da programação os partici-
pantes tiveram que elaborar e “vender” o seu proje-
to durante curso. Além de aplicar os conhecimentos 
adquiridos de forma prática, os grupos tinham que 
convencer os demais a investirem na proposta apre-
sentada. 

Data: 19/03/2019
Público: 80 Servidores municipais de Toledo
Parceiros : Escola de Governo de Toledo

Palestra ODS 

Dia Mundial da Limpeza

Realização da palestra tratando da Agenda 2030 em 
alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente para cola-
boradores da Sanepar do Município de Toledo.

Esse evento ocorreu simultaneamente em 150 paí-
ses, ou seja, uma agenda global que busca promover 
a mobilização de voluntários para a limpeza de suas 
cidades, bairros, praias, praças e parques e em Casca-
vel a ação que reuniu cerca de 160 voluntários mobi-
lizou a sociedade cascavelense para a limpeza do Rio 
Quati Chico e da praça Fonte Santa Maria com o obje-
tivo principal de conscientizar a todos para o proble-
ma do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

Data: 05/06/2019

Data:21/09/2019



Café ODS com a Imprensa

Realização de um evento com a imprensa local de 
Toledo para apresentar a Agenda 2030 e o trabalho 
que vem sendo realizado por meio do Núcleo ODS. 
Na ocasião também houve o lançamento da Campa-
nha Too Sem Plástico que objetiva o engajamento da 
sociedade e do setor produtivo para essa importante 
causa.

Data: 29/10/2019
Público: 30 participantes
Parceiros : Núcleo ODS Toledo e Sistema FIEP Toledo

Oficina de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos

Oficina de elaboração de projetos em prol dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS  execu-
tada em Foz de Iguaçu, com representantes de diver-
sas organizações da sociedade civil . 

Data: 04/11/2019
Público: 50 participantes
Local: Uniamérica – Foz do Iguaçu
Parceria: Aldeias Infantis SOS Brasil e Uniamérica

Data: 05/11/2019
Público: 73 participantes
Local:  Unioeste – Foz do Iguaçu



Conexão ODS: Os objetivos nas estratégias dos negócios

O evento realizado na Unidade SESI/SENAI/IEL, contou 
com a apresentação da Fernanda Arimura head de co-
municação do Pacto Global que em sua fala esclareceu 
acerca dos benefícios que a adesão a essa agenda pro-
move para as empresas e do quão importante é o alinha-
mento dos modelos de negócio ao tripé da sustentabili-
dade. Também, neste evento houve a apresentação do 
case de responsabilidade social da Unimed Cascavel que 
é referência na região pela realização de ações e projetos 
socioambientais e de voluntariado além de ser signatária 
do Pacto Global e da Agenda 2030

Data: 06/11/2019
Público: 72 participantes
 

Outras Parcerias 
Evento: Reunião de Planejamento Núcleo CPCE/ODS

14/02/2019 

Palestra Inovação e Sustentabilidade
13/03/2019

Reunião Núcleo CPCE/ODS
14/03/2019 - Fecomércio 

Oficina de Elaboração de Projetos em Mercedes
19/03/2019 -  Pref. Mun. de Mercedes 

Palestra:  Agenda 2030 – Municipalização
19/03/2019 Servidores Públicos de Cascavel – PMC

Reunião CPCE/ODS
26/03/2019

Cuide-se
24/04/2019 - SESI

Palestra ODS Sanepar 
05/06/2019

Dia Mundial de Limpeza
21/09/2019

Oficina de Elaboração de Projeto – Aldeias Infantis
04/11/2019

Reunião de Encerramento
14/12/2019



Maringá
Em 2019 realizou visita técnica a indústria Crivialli. Palestra 

Conexão ODS Rede Brasil Pacto Global. O II e III seminário 

Incentive o Bem aconteceu incentivando a importância da 

destinação fiscal nos projetos locais. A Bússola da Sustenta-

bilidade marcou presença nos municípios da região noroes-

te abrangendo: Cianorte, Maringá, Paranavaí e Umuarama. 

A ação do Cuide-se + abordou temas relacionados a saúde 

mental. Aconteceu o II Seminário ODS no Esporte referen-

ciando como o esporte pode contribuir com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio da Agenda 

2030. Parceria no  Ecobike 9º Fórum de Mobilidade Urbana 

movimentou a sociedade de Maringá em prol dos ODSs 3,  11 

, 13 – ação e ODS 17 e  finaliza o ano sendo parceiro do even-

to Summit Pacto Global Signatários.  



 Conexão ODS 

Foi realizado o evento Conexão ODS – os objetivos 
nas estratégias de negócios. Com a participação de 
Fernanda Arimura, do Pacto Global, o evento teve 
a apresentação de cases do Instituto A. Yoshii e do 
Programa de Compliance do Sistema FIEP. Foram 
apresentados exemplos de ações que podem ser 
implantadas nas empresas para o atingimento da 
Agenda 2030. 

Data: 26/03/2019
Público: 80 participantes
Palestrantes/Parceiros: Rede Brasil Pacto Global

Visita Técnica Crivialli

O CPCE – Conselho Paranaense de Cidadania Empre-
sarial realizaram a visita técnica na Empresa Crivialli, 
dentre os objetivos estava conhecer as melhores prá-
ticas da empresa conselheira. A empresa faz parte do 
CPCE desde 2011, adere ao Pacto Global com inten-
ção de fortalecer e consolidar suas ações de Sustenta-
bilidade, atendendo os 10 Princípios e contribuir com 
os ODS. Neste ano, a Crivialli receberá o Selo ODS no 
Congresso Sesi ODS com a prática Esportiva Corpora-
tiva. O diretor regional do CPCE estendeu o convite 
ao Conselho da ACIM – Associação Comercial de Ma-
ringá, segundo Paulo P Lima “as visitas técnicas são 
momentos importantes de conhecimento de práticas 
e de networking, é quando as empresas do conselho 
abrem suas portas para demonstrar as boas práticas” 
com intenção de estreitar laços e apresentar o traba-
lho do CPCE. 

Data: 09/08/2019
Público: 29 participantes



II Seminário ODS no Esporte

III Incentive o Bem

O evento tratou temas sobre como o esporte pode con-
tribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU por meio da Agenda 2030 e ajudar a transformar 
o nosso mundo. O diretor regional do CPCE Paulo P Lima 
apresentou o projeto Incentive o Bem, convidando as em-
presas a se apoiarem para divulgar a Destinação Fiscal e 
aumentar a arrecadação para os projetos sociais. A Coor-
denadora Executiva do CPCE Rosane Fontoura fez o resgate 
histórico dos ODS, definindo cada Objetivo de Desenvol-
vimento Sustentável. A empresa Usina Santa Terezinha, 
participou com o Case “Indústria apoiando o Esporte”, com 
apresentação do Sr. Roberto Cidade que debateu com mui-
ta propriedade o assunto Investimentos em Renúncia Fiscal 
no esporte. O evento contou com O Instituto Compartilhar 
marcando presença por meio do incentivador Luiz Fernan-
do Nascimento. Nando enfatizou que a Metodologia Com-
partilhar de Iniciação ao Voleibol, destinada a crianças e 
adolescentes entre 9 e 15 anos, preza pela formação inte-
gral dos alunos, oportunizando a prática esportiva a todos. 
A rodada de vivências e experiências promoveu o diálogo 
entre os participantes que relataram seus programas, pro-
jetos e boas práticas que contribuem com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS.

O evento III Incentive o Bem promovido pelo CPCE, rea-
lizado na Casa da Indústria em Maringá, realizado no dia 
17 de setembro em Maringá tratou temas relevantes em 
prol do Social por meio da destinação fiscal de recursos 
para as organizações da sociedade civil. O especialista e 
autor do Guia sobre Incentivos Fiscais para Captadores 
de Recursos de OSCs Michel Freller, conduziu de forma 
minuciosa os conteúdos que tange o tema Leis de incen-
tivos fiscais. Retratou em sua apresentação os tipos de 
Leis e Incentivos; e como pessoa física e jurídica podem 
contribuir com as destinações. Michel incentivou os par-
ticipantes a repensarem a forma que apresentam seus 
projetos à sociedade, provocando o público a expandir 
suas ideias, construir formas inovadora de divulgação 
dos projetos para captação de recursos.

Data: 21/08/2019
Público: 31 participantes
Parceria : Instituto Compartilhar

Data: 17/09/2019
Público: 74 participantes



Outras Parcerias 
Evento: Reunião do Conselho

22/02/2019  

Incentive o Bem
28/03/2019 - Rotary Club Maringá Norte

Bússola da Sustentabilidade – Maringá
06/05/2019

Bússola da Sustentabilidade – Umuarama
07/05/2019

Bússola da Sustentabilidade – Paranavaí
08/05/2019

Evento: Bússola da Sustentabilidade – Cianorte
09/05/2019

Cuide-se + Saúde Mental
29/05/2019 

Reunião CPCE
05/07/2019  

Reunião de Encerramento
22/11/2019 

Ecobike
31/08 e 01/09/2019 – Sanepar 

Summit Pacto Global Signatários
18/11/2019 

Reunião CPCE Encerramento
22/11/2019



Londrina
O CPCE Londrina em 2019 proporcionou diversas atividades 

alinhadas aos ODS relevantes a diversos públicos e no que 

tange a indústria, foram realizadas desde palestras à ofici-

nas com as temáticas em Saúde Mental Pacto Global como 

e estratégia de negócio, Longevidade e Incentivos Fiscais. Já 

exemplificando ações voltadas ao ODS com foco na educa-

ção, atividades como as palestras ODS e o papel do gestor 

na era da sustentabilidade e Empresário do Terceiro Milênio, 

também foram ofertadas pelo CPCE.



ODS e o papel do gestor na era da sustentabilidade.

ODS e o papel do gestor na era da sustentabilidade.

A palestra contou com a participação de 110 profes-
sores da rede municipal de Londrina com o objetivo 
de divulgar os ODS e associa-los as ações diárias do 
ambiente escolar. Também foi divulgado o Prêmio 
Peça por Peça.

Foi realizado no SESC Apucarana para gestores do 
território do Vale do Ivaí a oficina ODS e o papel do 
gestor na era da sustentabilidade. Nesse evento foi 
abordado a relação dos ODS e a prática diária escolar. 
Foi também divulgado o Prêmio Peça por Peça.

Data: 15/02/2019
Público: Gestores da Rede Municipal de Ensino de Londrina - 110 participantes
Parcerias:  Secretaria Municipal de Educação de Londrina

Data: 28/03/2019
Público: Gestores da região do vale do Ivaí - 20 participantes
Parcerias: Núcleo Nós Podemos Apucarana e vale do Ivaí e Sesc Apucarana



Empresário do Terceiro Milênio

No dia 28 de março em parceria com a Unespar Apu-
carana, aconteceu a palestra Empresário do Terceiro 
Milênio para os estudantes de vários cursos de gra-
duação.
Foi abordado as estratégias, práticas e tecnologias 
para a sustentabilidade alinhadas aos ODS.

Data: 28/03/2019
Público: 297 participantes
Parcerias: Unespar

Conexão ODS

Apresentar a iniciativa do Pacto Global e exemplos de 
empresas signatárias que estão atuando em prol dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Este foi o objetivo do Conexão ODS, evento promovi-
do pelo Sistema Fiep em parceria com a Rede Brasil 
do Pacto Global, no dia 22 de agosto em Londrina. 
Para reforçar a importância de colocar em prática os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e mostrar 
como eles podem fazer a diferença nas ações empre-
sariais, o Conexão ODS recebeu a Head de Comuni-
cação da Rede do Brasil do Pacto Global, Fernanda 
Arimura. “Durante o evento foi apresentado em-
presas que perceberam a importância da agenda de 
sustentabilidade para os negócios, garantindo mais 
competitividade e ampliação no mercado”, comenta 
Fernanda.  O Sistema Fiep, a Engeblock Planejamen-
to e Construções, a Apetit Serviços de Alimentação 
são exemplos de empresas signatárias e que são des-
taques em suas áreas de atuação.  

Data: 22/08/2019.
Público: 49 participantes

 



Como utilizar as Leis de Incentivos em prol do Social – Michel Freller

A proposta é que setores públicos, privados, terceiro 
setor e sociedade civil pensem de maneira diferen-
ciada no aspecto de como captar recursos por meio 
das Leis de Incentivos Fiscais como também acessar 
o PRONON, PRONAS, Lei de Esporte, Lei da Cultura, 
Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso. 
A Diretora Regional do Conselho Paranaense de Ci-
dadania Empresarial – CPCE a sra. Renata Amano re-
alizou a abertura ressaltando a importância do even-
to, momento o qual proporciona o diálogo e a troca 
de informações das instituições que querem destinar 
com as que buscam incentivos para os seus projetos.  

Data: 25/09/2019
Público: 55 participantes

Outros 
Reunião CPCE/ODS 

06/02/2019 

Reunião longevidade e produtividade na indústria
21/02/2019 - SESI

Saúde Mental: Cuide-se +
19/03/2019 - SESI

Destinação IR e ODS na Rodada de Negócios - Expo Londrina
09/04/2019

Reunião Grupo Eixos Temáticos
06/05/2019 

Workshop Cuide-se Mais: Saúde Emocional
28/05/2019 

Gotas de Vida - Hemocentro
03/06/2019

Pacto Global 
07/06/2019

Reunião Escola Apoena
19/06/2019

Reunião de Encerramento
22/11/2019 



Galeria dos Conselheiros CPCE 
2004/2019



Galeria dos Conselheiros CPCE 
2004/2019


