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1 SESI 

O Sesi no PR foi criado em 1946, sendo uma das primeiras instituições privadas de prestação de 

serviços assistenciais construída com recursos e com a direção do empresariado para promover 

uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores da indústria, suas famílias e a comunidade, 

fortalecendo o desenvolvimento pessoal e profissional do trabalhador. 

Com a missão de promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco 

na educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial, 

conta com 55 unidades em todo o Paraná, e opera a maior rede de Ensino Médio particular do 

Estado, o Colégio Sesi, sendo cinco internacionais, com ensino bilíngue. 

 

Linhas de atuação 

Destacam-se as ações na área de Educação, com ênfase em programas de educação básica, 

continuada e a distância; e na área de Saúde e Segurança no Trabalho, para agregar benefícios 

tanto para as indústrias quanto para os trabalhadores; assim como na área de Responsabilidade 

Social, com consultoria e programas que valorizam o desenvolvimento sustentável e inclusivo 

da indústria. 

Os beneficiários são os trabalhadores da indústria e a comunidade em geral. 

 

Articulação e Mobilização 

Promover o desenvolvimento da indústria paranaense, gerando ao mesmo tempo o bem-estar 

social, respeito ao meio ambiente e fortalecimento das organizações, é um desafio assumido 

pelo Sesi no Paraná há alguns anos.  

Atuando em todo o Paraná com um conjunto diversificado de atividades que visam a promoção 

do desenvolvimento sustentável, o Sesi no Paraná é referência estadual e nacional para 

atividades neste tema.  

É nesse contexto que o trabalho de articulação e mobilização nos municípios paranaenses vem 

para consolidar os programas sociais do Sesi no Paraná, em uma abordagem única e integrada 

para atuar nos municípios. Esse trabalho é a soma e integração das Ações Institucionais já 

existentes no Sesi e, por meio delas, visa articula e mobilizar os três setores da sociedade, 

desenvolvendo e aplicando tecnologias sociais em prol do desenvolvimento sustentável das 

comunidades e da indústria paranaense. 

 

Agenda 2030 

Dez anos de trabalho em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) tornaram o 

Sesi PR e o estado do Paraná uma referência nacional pelas ações de monitoramento dos 

indicadores e de mobilização dos três setores. Essa iniciativa se deu pelo entendimento da 

relevância do papel do setor industrial no processo de desenvolvimento e qualidade de vida das 

localidades.  
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Com o término da agenda dos ODM e a aprovação de uma nova agenda de desenvolvimento 

mundial até 2030, sintetizada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), novamente 

o Sesi no Paraná propõe processo de reflexão sobre esses ODS, com o objetivo de contribuir 

para o seu cumprimento.  

Protagonista na Agenda 2030 da ONU, os ODS têm foco em cinco Ps – pessoas, planeta, 

prosperidade, paz e parcerias – para que a humanidade chegue a 2030 com desenvolvimento 

sustentável. Caso contrário, serão necessários três planetas Terra para atenderem os atuais 

padrões de consumo em menos de 35 anos.  

No Paraná, o Sesi é um dos principais agentes que trabalha em prol dos ODS e de sua divulgação. 

Dessa forma Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE), Rede Brasileira do Pacto 

Global, PRME e Centro Internacional de Formação de Atores Locais da ONU (CIFAL Curitiba), 

promove o Congresso Sesi ODS, uma oportunidade de ampliar o entendimento sobre os ODS, 

compartilhar boas práticas e reconhecer as ações e projetos já realizados por indústrias, 

empresas e instituições paranaenses.   
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2 OS ODS E EXEMPLOS DE SUCESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2030 

 

O Congresso Sesi ODS aconteceu nos dias 16 e 17 de outubro de 2017, no Campus da Indústria 

– Curitiba - PR. O evento contou com a participação de 750 pessoas de 52 municípios do Paraná 

e de outros estados: Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Distrito Federal, e foi organizado com o 

objetivo de oportunizar a troca de experiências e reconhecimento das indústrias, empresas, 

instituições públicas, do terceiro setor e de ensino que estão atuando em prol dos ODS no 

Paraná.  

No dia 16 foram realizadas foram realizadas cinco oficinas durante todo o dia, com o intuito de 

sensibilizar e expandir o conhecimento dos participantes sobre temas correlacionados aos ODS: 

Análise e Interpretação de Indicadores de Longevidade e Produtividade; Gestão de Riscos: a 

importância para os Programas de Compliance e Integridade; Elaboração de projetos visando o 

alcance dos ODS; Projetos Sociais e o Empoderamento de Mulheres e Meninas; e Indústria 

Acessível: Inclusão da Pessoa com Deficiência.  

Dia 17, a abertura aconteceu com o lançamento do 2º Prêmio Sesi Indústria com a Escola, o qual 

busca valorizar as ações da sociedade na área da educação, contemplando os municípios e 

instituições de ensino com o melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), além da escola com a melhor evolução.  

Após o lançamento, iniciou-se o painel com especialistas sobre os ODS e exemplos de sucesso 

na implementação da agenda 2030.  

Durante a tarde, mais uma edição da Mostra de Projetos Dialogada foi realizada, facilitando a 

integração dos representantes de instituições que desenvolvem atividades em prol do bem-

estar comum e em todo o Paraná. Esse ano, novamente a Mostra foi realizada apenas com as 

iniciativas das indústrias, empresas e instituições públicas e privadas que se inscreveram no 

Prêmio Sesi ODS, uma oportunidade de apresentar os trabalhos realizados e conhecer outras 

práticas que podem culminar na formação de novas parcerias e na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. 

No final da tarde, o Sesi no Paraná lançou o Projeto Migrantes, iniciativa que cria condições para 

que migrantes ou refugiados se integrem à sociedade brasileira, com acesso ao ensino da língua 

portuguesa e a preparação para o mundo do trabalho.  

No encerramento, houve a entrega do Prêmio Sesi ODS e Selo Sesi ODS, com o objetivo de 

reconhecer e divulgar práticas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

realizados por indústrias, empresas, instituições públicas, de ensino e do terceiro setor no 

Estado do Paraná.  
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3 OBJETIVO  

 

Propiciar um espaço para o diálogo e a divulgação dos ODS, oportunizando a troca de 

experiências entre as indústrias, empresas e instituições paranaenses, estimulando assim a 

continuidade dos trabalhos de engajamento da sociedade na implementação da Agenda 2030. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Divulgar os ODS e o andamento do processo mundial para sua implementação; 

2. Apresentar estratégias que o setor empresarial pode adotar; 

3. Compartilhar exemplos de sucesso para o alcance dos ODS. 
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4 HISTÓRICO 

 

2008: O 1º Congresso Nós Podemos Paraná teve como tema “Educação para Sustentabilidade e 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” foi realizado juntamente com a 7ª Mostra de Ação 

Voluntária do Centro de Ação Voluntária – CAV, em comemoração a Semana Nacional de 

Cidadania e Solidariedade. O evento contou com a participação de 35 expositores com 54 

projetos apresentados, 23 mesas redondas, 51 palestras, 3 oficinas e 994 participantes. 

 

2009: O 2º Congresso Nós Podemos Paraná teve como tema “Cultura, Ação e Criatividade” 

reuniu 700 participantes e 2130 visitantes. Foram realizadas 48 atividades, entre palestras e 

oficinas, 18 rodas de Diálogo além de 2 minicursos e 2 mostras de projetos. Durante o Congresso 

foram apresentados 46 projetos e 38 foram certificados pela UNVolunteers. 

 

2010: O 3º Congresso Nós Podemos Paraná teve como tema “Inovação e Desenvolvimento 

Socioambiental” para dialogar os resultados das ações, o futuro que desejamos até 2015 e 

também comemorar os resultados atingidos pelo Movimento Nós Podemos Paraná, que teve 

como desafio atingir os ODM até 2010, cinco anos antes do prazo estabelecido pela ONU. Foi 

realizado nos dias 17, 18 e 19 de agosto em Curitiba, no Pavilhão Horácio Coimbra – CIETEP, e 

contou com a participação de 1.200 pessoas, de todas as regiões do Paraná e de outros Estados 

brasileiros, e a apresentação de 242 projetos durante a Mostra de Projetos Dialogada. Além dos 

painéis, realizou-se uma oficina e o Fórum da Indústria.  

 

2011: O 4º Congresso Nós Podemos Paraná – “Participação Cidadã: Voluntariado e os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio”, contou com a participação de 957 pessoas de todas as regiões 

do Paraná, com a apresentação de 187 projetos na Mostra de Projetos Dialogada. Foram 

realizadas 3 oficinas e aconteceu a solenidade de entrega do Selo ODM.   

 

2012: O 5° Congresso Nós Podemos Paraná - “Estratégias para o Desenvolvimento Local e os 

ODM”, contou com a participação de 700 pessoas de vários municípios do Paraná, totalizando 

74 cidades participantes e também de outros Estados brasileiros, como São Paulo, Pará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina. Contou com a apresentação de 129 projetos na 

Mostra de Projetos Dialogada e aconteceu o lançamento da Rede Paranaense de Centros de 

Voluntariado com representantes de Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá e Cascavel.  

 

2013: O 6º Congresso Nós Podemos Paraná – “Eu pertenço a este município. O que eu faço que 

contribui com o seu desenvolvimento?” contou com a participação de 130 participantes 

presenciais de vários municípios do Paraná e 593 à distância, por meio de web conferência,  

totalizando 36 cidades participantes e também de outros Estados brasileiros, como o município 

de Maragogi em Alagoas. 
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2014: O 7º Congresso “A Caminhada dos ODM no Paraná e a Agenda Pós-2015”, reuniu 

aproximadamente 700 pessoas de 74 municípios do Estado. Foram apresentados mais de 150 

projetos, nas áreas de educação, saúde, meio ambiente e geração de rendas, relacionadas aos 

Objetivos do Milênio (ODM) e outras atividades. 

 

2015: O 8º Congresso “As Conquistas dos ODM e os Desafios dos ODS” reuniu aproximadamente 

750 pessoas em Curitiba. Foram apresentados 213 projetos de 40 municípios paranaenses e um 

município catarinense. Também foram certificadas 187 empresas e instituições paranaenses no 

Selo ODM. 

 

2016: O Congresso Sesi ODS reuniu aproximadamente 700 pessoas em Curitiba. Foram 

apresentados 112 projetos de 17 municípios paranaenses. Também foram 204 inscrições para o 

Prêmio Sesi ODS e 12 empresas e instituições paranaenses premiadas. 



 
 

12 

 

5 DIVULGAÇÃO / COMUNICAÇÃO E MATERIAIS 

 

Conforme previsto pela equipe de comunicação foram produzidos materiais para a divulgação 

do evento e eventos e visitas a parceiros. 

As atualizações nos sites www.sesipr.org.br e das mídias sociais aconteceram regularmente 

antes, durante e após a realização do evento. 

Com o intuito de divulgar o evento foram produzidas peças publicitárias. Abaixo relacionamos 

uma lista dos materiais produzidos: 

a) E-mail marketing; 

b) Banner para o site; 

c) Peça para facebook; 

d) Peça para WhatsApp; 

e) Flyer com programação do evento; 

f) Pasta com caneta aos participantes; 

g) Crachá; 

h) Placas para fotos; 

i) Prismas para mesas; 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Painel e placas para fotos 

 

Crachá 

 

Prismas para mesas 

 
Pastas com caneta 

 
Prismas para Mostra Dialogada 

 
Pastas e canetas 

 

http://www.sesipr.org.br/
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5.1 CONVITES  

 

Com o intuito de convidar autoridades para a entrega cerimônia de entrega do 2º Prêmio Sesi 

ODS, foram encaminhados, pelo gabinete do Sistema Fiep, convites para representantes do 

poder Legislativo, Executivo, Judiciário e Instituições de Ensino Superior. 

 

 

5.1.1 Ofícios / Convites 

 

Seguindo a estrutura de programação organizada pela equipe do Sesi no Paraná, foram 

encaminhados convites para várias autoridades.  

As inscrições para participação no Congresso Sesi ODS foram realizadas no site 

www.sesipr.org.br e  por meio de link de educação continuada gerado Portal de Inscrições do 

Sesi e Senai Paraná (SGE).  

 

http://www.sesipr.org.br/
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6 PROGRAMAÇÃO 

 

A programação foi desenvolvida contendo oficinas, lançamento do 2º Prêmio Sesi Indústria com 

a Escola, painel sobre os ODS e exemplos de sucesso na implementação da Agenda 203, mostra 

de projetos dialogada, lançamento do Programa de Migração e entrega do Prêmio Sesi ODS e 

Selo Sesi ODS.  

 

6.1 OFICINAS - DIA 16/10/2017 

8h30 às 17h30: Elaboração de Projetos visando o alcance dos ODS 

Facilitadora: Rosane Fontoura 

Conteúdo: Desenvolvimento Sustentável; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

Conceitos básicos e fundamentais sobre projetos; O passo a passo da Elaboração de Projetos e 

Dicas para a apresentação “Pitch”. 

 
 

8h30 às 12h: Análise e interpretação de indicadores: longevidade e produtividade 

Facilitadoras: Isabela Drago, Noélly Mercer e Yara Prates. 

Conteúdo: O aumento da expectativa de vida e a queda da fecundidade está mudando 

drasticamente o perfil demográfico brasileiro. Durante a oficina foram utilizados os indicadores 

do Portal Longevidade e Produtividade - www.longevidade.ind.br, possibilitando a análise 

dessas informações e a reflexão sobre o envelhecimento da força de trabalho e seus impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.longevidade.ind.br/
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9h às 12h: Gestão de Riscos a importância para os Programas de Compliance e Integridade 

Facilitador: Rodrigo Zani Soares 

Conteúdo: Capacitação oferecida com o propósito de promover reflexão sobre a importância de 

um programa de compliance e integridade para os negócios. Assim, os gestores empresariais 

são capacitados para identificar, avaliar e priorizar riscos da organização, que serão orientadores 

do programa de compliance e integridade. 

 

 
 

 

14h às 17h30: Projetos Sociais e o Empoderamento de Mulheres e Meninas 

Facilitadoras: Nárila Sirino e Renata Fagundes Cunha 

Conteúdo: Alinhamento conceitual: Investimento Social Privado (ISP) e Empoderamento; 

Referências para o ISP com foco no empoderamento das meninas e mulheres - WEPs, ODS, entre 

outras; Agendas Estratégicas do ISP com recorte de gênero e exemplos de boas práticas; 

Plataforma de Empoderamento das Mulheres (Sesi e ONU Mulheres): o primeiro passo para o 

diagnóstico; Exercício em grupo/temas: Trabalho; Saúde; Educação; Serviços Essenciais e 

Moradia; Violência. 
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14h às 16h: Indústria Acessível: Inclusão da Pessoa com Deficiência 

Facilitadores: Felyppe Blum, Juliana Sebastiany e Maria Carolina Leal 

Conteúdo: Histórico e cenário da legislação vigente; Metodologia para capacitação e 

conscientização da temática no ambiente de trabalho; Metodologia para mapeamento da 

acessibilidade; Metodologia para mapeamento e compatibilização das deficiências nos postos 

de trabalho; Itens ODS que correspondem à consultoria; Exercício em grupo: inclusão e trabalho 

em equipe. 

 

 
 

 

DIA 17/10/2017 

6.2 2º PRÊMIO SESI INDÚSTRIA COM A ESCOLA 

Local: Auditório Mário de Mari 

Responsável: Diva Irene da Paz – Coordenadora do Núcleo de Indicadores de Desenvolvimento 

e Pesquisa (NIDEP) 

 

Considerando a Educação como um dos pilares para o 

desenvolvimento sustentável, o Sesi no Paraná constituiu o 

Prêmio SESI Indústria com a Escola, a fim de valorizar as 

experiências educacionais de sucesso dos primeiros anos do 

ensino público fundamental do Paraná, além de contribuir 

com o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

4 – Educação de Qualidade para Todos.  

O Prêmio reconhece e incentiva o avanço do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), associado à 

redução do percentual de abandono escolar, em três 

categorias: município com melhor desempenho, escola com 

melhor resultado e escola com melhor evolução. 
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6.3 PAINELISTAS 

“Os ODS e exemplos de sucesso na implementação da Agenda 2030” – das 9h30 às 12h 

Local: Auditório Mário de Mari 

 

PAINEL 1: O papel do poder público, do setor privado e do cidadão 

 

 

Maria Cristhina Rocha 

Assessora de Projetos Estratégicos do Sesi Paraná  

Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. 

Também atuou como professora na Escola Superior de Gestão Comercial 

e Marketing. 

(Mediadora deste painel) 

 

 

Claudio Cavalcanti 

Secretário Nacional Adjunto de Articulação Social da Secretaria de 

Governo da Presidência da República  

Engenheiro químico, professor da UFPA, lotado na Faculdade de 

Engenharia de Alimentos do Instituto de Tecnologia. Na administração 

pública estadual, exerceu diversos cargos na Secretaria Executiva de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), foi coordenador do 

Fórum de Secretários para Assuntos de Ciência e Tecnologia da Região 

Norte (Consecti/Norte) e diretor do Fórum Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência e 

Tecnologia. Trabalhou na fundação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para 

Assuntos de CT&I (Consecti), do qual foi o primeiro vice-presidente. De 2007 a 2009, foi diretor 

de operações do Sebrae/PA. Foi secretário de estado de Educação, de 2011 a janeiro de 2014.  

 

Paulo de Tarso da Cunha Chaves 

Professor doutor na Universidade Federal do Paraná do Departamento de 

Zoologia  

Professor e orientador do Curso de Ciências Biológicas UFPR e na pós-

graduação, mestrado e doutorado em Zoologia. Graduado em 

Oceanologia, é mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, doutor 

em Oceanografia Biológica e pós-doutor em ecologia de estuários. 

Atualmente lidera Grupo de Pesquisa em Ictiologia, com ênfase biologia e 

pesca de peixes marinhos. 
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Sérgio Monforte 

Especialista em Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI 

Mestre em Liderança Estratégica para Sustentabilidade, pela 

Universidade de Blekinge, Suécia; Pós-Graduado em Dinâmica dos 

Grupos, pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos e Bacharel em 

Administração de Empresas, pela Universidade de Brasília. Experiência 

nas áreas de responsabilidade social empresarial, comércio justo e 

relatório de sustentabilidade. Atualmente representa o setor industrial 

nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade em conselhos temáticos e coordena a Rede de 

Produção e Consumo Sustentáveis da Confederação Nacional da Indústria, onde são tratados 

temas como compras públicas sustentáveis, avaliação do ciclo de vida, economia circular e 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

 
 

PAINEL 2: Ações e projetos que contribuem para o alcance dos ODS 

 

Aline Calefi Lima  

Especialista responsável pelo Programa ODS no Sesi PR 

Formada em Comunicação Social, possui experiência como assessora de 

imprensa, jornalista e produtora de TV. Atualmente, exerce atividades de 

execução de projetos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), consultoria na área de equidade de gênero e apoio a 

processos de gestão. 

(Mediadora deste painel) 
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 Adriana Carvalho 

Gerente dos Princípios de Empoderamento das Mulheres na ONU 

Mulheres no Brasil 

Gerente dos Princípios de Empoderamento das Mulheres na ONU 

Mulheres desde 2014. Responsável por promover o envolvimento e o 

avanço das práticas de empoderamento das mulheres e igualdade de 

gênero no mundo do trabalho, ministra inúmeras oficinas e palestras 

sobre o tema, lidera a realização de parcerias da ONU Mulheres com 

empresas e é membro de grupos que discutem igualdade de gênero, dentre eles, a Aliança, o 

Movimento Mulher 360 e o grupo Mulheres do Brasil. Graduada em economia, com 

especialização e mestrado em administração de empresas. Sua dissertação de mestrado foi 

sobre programas de Mentoring. Tem experiência profissional nas áreas de Cadeia de 

Abastecimento, Comercial e Financeira de multinacionais, e durante 11 anos ocupou posições 

de liderança na Dow Brasil. 

 

 Claudia Trindade 

Diretora-presidente da Fundação Sanepar 

Engenheira Civil pela UFPR, com título de MBA em Gestão Estratégica em 

Serviços na FGV. Atuando há mais de 13 anos na área de Previdência 

Complementar e de Saúde Suplementar, é a atual Diretora-Presidente das 

Fundações Sanepar. Certificada pelo IBGC – Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa e ICSS – Instituto de Certificação Institucional e de 

Profissionais de Seguridade Social, já foi membro de conselhos de diversos 

órgãos na área de previdência e empresas. Em 2010 foi eleita a Dirigente Regional Sul pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

 

 Rodrigo Chemim Guimarães 

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná 

Especialista em Ciências Penais (1992), mestrado em Direito das Relações 

Sociais pela UFPR (2001) e doutorado em Direito de Estado pela mesma 

Universidade (2015). Atualmente é Procurador de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Paraná, professor titular de processo penal e 

professor do Curso de Pós-Graduação em Direito Criminal do Unicuritiba; 

professor convidado do Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do 

Unicuritiba; professor de processo penal da FAE, professor de processo penal da Escola da 

Magistratura Federal no Paraná, professor de processo penal da Escola da Magistratura do 

Paraná e professor de direito processual penal da Fundação Escola do Ministério Público do 

Estado do Paraná - FEMPAR. É Coordenador da Pós-graduação em Direito Penal e Direito 

Processual Penal do Unicuritiba. Atuando principalmente nos seguintes temas: sistemas 

processuais penais; ministério público e investigação criminal; processo penal; controle externo 

da atividade policial; leis penais especiais; crimes do colarinho branco; reforma do processo 

penal. 
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6.4 DIÁLOGO 

Mostra de Projetos Dialogada – das 13h30 às 17h 

Local: Átrio  

 

Diálogo entre os participantes que tiveram a oportunidade de conhecer as boas práticas inscritas 

no Prêmio Sesi ODS e compartilhar experiências em 45 mesas com quatro projetos cada.  

Ao todo foram 135 projetos apresentados de 49 municípios paranaenses. 

 

 
                      

 

6.5 LANÇAMENTO PROJETO MIGRANTES 

Local: Auditório Mário de Mari 

Responsáveis: Giovana Chimentão Punhagui - Gerente Executiva de Educação do Sistema Fiep 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentam uma agenda de desenvolvimento 

com a perspectiva de 2030 estabelecendo metas para as áreas social, ambiental e econômica.  

O Projeto Migrantes tem o objetivo de criar condições de integração do migrante ou refugiado 

à sociedade brasileira, por meio do ensino da língua portuguesa, do desenvolvimento de 
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qualificações profissionais e orientação de carreira. Essa iniciativa é mais um exemplo de nossa 

integração, pois une as experiências do Sesi (EAD sobre língua portuguesa), Senai (curso de 

padeiro para qualificação profissional) e do IEL (orientação sobre como elaborar currículos e 

comportamento em entrevistas profissionais), fortalecendo nosso compromisso com o 

atingimento dos ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 SELO SESI ODS 

 

O Selo Sesi ODS é destinado às instituições inscritas no Prêmio Sesi ODS, cujo objetivo é de 

reconhecer, valorizar e divulgar o trabalho em prol dos ODS realizados por organizações privadas 

e públicas de todo o Paraná.  

Esse ano, foram certificadas as instituições avaliadas com notas acima de cinco. Ao todo, 237 

instituições públicas municipais e estaduais, privadas, do terceiro setor e de instituições de 

ensino no Estado do Paraná foram certificadas. 

  

 

6.7 PRÊMIO SESI ODS 

Local: Auditório Mário de Mari 

 

No encerramento do Congresso Sesi ODS foram conhecidos os vencedores do 2º Prêmio Sesi 

ODS com o objetivo de reconhecer, valorizar e divulgar as indústrias, empresas e instituições 

públicas e do terceiro setor com boas práticas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), parte principal da agenda 2030 da ONU.  

Dividido em cinco categorias, todos os projetos inscritos passaram por um processo de avaliação 

interna e externa por meio de um comitê avaliador formado por especialistas na área de 

sustentabilidade. Neste ano foram 297 projetos inscritos e 70 finalistas em cinco categorias: 

Indústria; Empresa; Poder Público; Terceiro Setor e Instituições de Ensino.   
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A avaliação dos projetos foi realizada em duas etapas. Na primeira, avaliadores do Sistema Fiep 

selecionaram os finalistas de acordo com alguns critérios: alinhamento com ao menos um dos 

17 ODS; prática de no mínimo um ano; regularidade fiscal; metodologia e resultados, entre 

outros.  

A segunda etapa foi realizada por comissão externa formada por representantes das seguintes 

instituições: USP, Pacto Global, Fundação Fritz Muller, FAE, Universidade Tuiuti, Brazilian 

Experiense, Sebrae, entre outras instituições e especialistas na área de sustentabilidade.  

O prêmio contemplou 14 vencedores (um para cada subcategoria) e 14 menções honrosas. 

Categoria Indústria 

Pequena  

1º lugar  - J. A. Pasquini & Cia Ltda 

Menção Honrosa - F&K Group Tecnologia em Sistemas Automotivos Ltda  

Média 

1º lugar- Novozymes Latin America LTDA 

Menção Honrosa - DAF Caminhões Brasil  

Grande 

1º lugar- ENGIE Brasil Energia  

Menção Honrosa - Renault do Brasil S.A.  

 

Categoria Empresa 

Pequena 

1º lugar - Dalcin e Santos LTDA  

Menção Honrosa - Jornal Folha de Irati 

Média 

1º lugar - DB1 Global Software S/A 

Menção Honrosa - Sooro Holding Ltda 

Grande 

1º lugar – Grupo Fleury 

Menção Honrosa – Unimed Curitiba 

 

Poder Público 

Municipal 

1º lugar – Município de Campo Largo 

Menção Honrosa – Câmara Municipal de Palmeira 

Estadual 

1º lugar – Núcleo Regional de Educação de Cascavel 

Menção Honrosa - Tribunal de Justiça do Paraná 

Federal 

1º lugar – Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região  
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Menção Honrosa – Correios 

 

Terceiro Setor 

Local 

1º lugar – Universidade Livre para Eficiência Humana - UNILEHU 

Menção Honrosa – Instituto Robert Bosch 

Estadual 

1º lugar – Associação MarBrasil 

Menção Honrosa – Associação Internacional de Lions Clubes Distrito LD-1 

Federal 

1º lugar – Aldeias Infantis SOS Brasil 

Menção Honrosa – Instituto Cidade Canção 

 

Instituição de Ensino 

Educação Básica 

1º lugar – Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva 

Menção Honrosa – Associação Canisiana de Educação 

Educação Superior  

1º lugar – Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória 

Menção Honrosa: 

- Associação Paranaense de Cultura – PUCPR 

- UTFPR – Dois Vizinhos 
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7 INFRAESTRUTURA 

Para a realização o Congresso Sesi ODS ocupou-se para a realização das oficinas no dia 16 de 

outubro, salas da Escola de Gestão no Campus da Indústria. 

Já no dia 17 de outubro, o Congresso aconteceu no Auditório Mário de Mari, das 8h às 12h para 

o painel com especialistas sobre os ODS e lançamento do 2º Prêmio Sesi Indústria com a Escola; 

e das 18h às 21h para lançamento do Projeto Migrantes e cerimônia de entrega da 2º Prêmio 

Sesi ODS e Selo Sesi ODS. 

Durante a tarde, das 13h30 às 17h, aconteceu a Mostra de Projetos dialogada no átrio principal.  

Todos os ambientes foram previamente organizados a fim de comportar todos os participantes.  

 

7.1 Recepção 

 

Para a estrutura de recepção foi montada uma secretaria com sistema de automação, para 

validação de presença, novas inscrições e posterior emissão de certificado. 

 

Os certificados foram enviados pela equipe do Sesi no Paraná no mês novembro e dezembro de 

2017, por e-mail, aos participantes que fizeram seu credenciamento.  
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8 MOBILIZAÇÃO 

A mobilização do Congresso Sesi ODS ocorreu durante os meses de agosto, setembro, outubro 

e novembro com a divulgação em eventos, capacitações, mídias sociais, e-mail marketing, visitas 

às instituições parceiras.  

Contamos com o apoio dos Gerentes de unidades e vendedores para a divulgação do Congresso 

durante visitas às indústrias no Estado. 
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9 CULTURA 

O Congresso contou com a participação do músico Zé Rodrigo, que conta com mais de 1300 

shows em mais de 150 cidades brasileiras como vocalista da Soulution Orchestra, considerada a 

maior banda do Brasil em seu estilo.  

Em 2012,  estreou um novo projeto- “Rock and Roll celebration”. Show com um repertório que 

vai do Rock dos anos 60 aos sucessos dos dias de hoje, com um apanhado das melhores músicas 

desses 50 anos de Rock and Roll.  

O músico apresentou várias interpretações durante a cerimônia de entrega do Selo Sesi ODS e 

2º Prêmio Sesi ODS. 
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10 RESULTADOS DO CONGRESSO SESI ODS  

 Após a realização do Congresso Sesi ODS foi disponibilizado a todos os participantes o 

um formulário online para avaliação do evento.  Os resultados da pesquisa seguem anexos a 

este relatório. 

 

10.1 AVALIAÇÃO GERAL DO EVENTO E OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

FINANCEIRA 

 

 O Congresso reuniu 750 pessoas de 51 municípios do Estado e três de outros estados, 

sendo São Paulo e Santa Catarina. Foram apresentados 135 projetos, nas áreas de educação, 

saúde, meio ambiente e geração de renda, relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e outras atividades. 

 O instrumento de pesquisa teve o objetivo de identificar de forma geral o grau de 

satisfação com os seguintes itens: o congresso em geral, conteúdos apresentados, Mostra de 

Projetos, atração cultural, recursos/estrutura, oficinas e sobre o painel. 

 Foram elaboradas 23 questões, sendo 13 perguntas fechadas e 10 abertas. Foram 

respondidos 165 questionários. O resultado da avaliação do evento encontra-se anexo a este 

relatório. 

 Em relação à execução financeira do projeto, todas as despesas foram realizadas 

atendendo as normas e regimentos internos do Sesi PR.  
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10.2 DEPOIMENTOS 

 

Fiquei encantada com o evento! Senti muito não poder participar nos 2 dias, mas a mostra de 

projetos à tarde foi muito produtiva e enriquecedora!! Adorei poder compartilhar e receber um 

pouquinho do conhecimento de cada participante que passou pela minha mesa.  

Patrícia Amarante, Barion 

 

 

Muito obrigado! Este é o resultado de uma parceria consistente e feita por pessoas que 

acreditam que é possível melhorar a sociedade com ações simples, mais com muito empenho e 

dedicação de todos. 

Dirceu Puehler, Instituto Bosch 

 

 

O Congresso atendeu as minhas expectativas e a dos professores da nossa Instituição. Como 

sempre estão de parabéns pela organização do evento. É uma grande alegria poder participar, 

compartilhar e adquirir novos conhecimentos. Um dia de Congresso é pouco pela magnitude do 

evento, onde o tempo passa rápido demais para poder conhecer todos os projetos. 

Marilene Krzyzanovski da Luz, Prefeitura Municipal de Campo Largo 

 

 

Parabenizo os organizadores do evento pelo trabalho desenvolvido e pelo cuidado e dedicação 

com que escolheram palestrantes, acolheram os participantes e formataram as apresentações. 

Valter Ravara, Instituto Gênesis 1.28 

 

 

A mostra de projetos foi excelente pois a troca de informações com as demais instituições que 

ali estavam mostrando seus projetos foi muito produtiva, abriu nossa mente para coisas que são 

possíveis de realizar e que muitas vezes acabam passando despercebidos, sem muito gasto, 

somente com a força de vontade de cada instituição. 

Josiani Fernanda de Almeida, Prefeitura Municipal de Palmas 
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10.3 GRÁFICOS RESPONDENTES PESQUISA DE AVALIAÇÃO  

 

 

OFICINAS DIA 16.11.2017 

 

 

 

CONGRESSO DIA 17.11.2017 

(Painéis, Mostra de Projetos, Solenidade 
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