


PALAVRA DO 
PRESIDENTE
O ano de 2020, marcado pelos efeitos da 
pandemia do COVID 19, nos ensinou outras 
formas de enfrentar o futuro, em especial com o 
desenvolvimento de novas tecnologias capazes 
de proporcionar ao Centro de Integração 
Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR a 
continuidade de interação social, que pratica ao
longo dos seus 53 anos de existência.

Dessa forma, apesar da crise econômica, nossa 
Instituição seguiu firme na missão de fazer a 
inclusão dos nossos adolescentes e jovens no 
mundo do trabalho, em especial aqueles em 
situação de vulnerabilidade social, através dos 
Programas de Estágio e de Aprendizagem, além 
dos Cursos de Capacitação e Cidadania e dos 
Programas Sociais como o “Jovem em Ação” e 
o “Família em Ação”.

Entendo que amparar esse público para a 
conquista da cidadania, do empoderamento, do 
protagonismo juvenil é a base para um país mais 
justo e com oportunidades iguais para todos.

É digno de registro, no referido exercício, os 
investimentos realizados com a aquisição 
de dois imóveis em Curitiba e Maringá, cujas 
instalações, além de atividades das áreas 
administrativas, serão ministradas aulas dos 
Programas de Aprendizagem e de Cursos de 
Capacitação Profissional.

Os bons resultados alcançados em um ano 
anormal são creditados ao trabalho da Diretoria, 
dos Conselheiros e dos nossos valorosos 
colaboradores, que não mediram esforços para 
oferecer atendimento exemplar gerando a união 
entre os adolescentes e jovens estudantes, 
instituições de ensino e empresas parceiras 
do CIEE/PR nos Programas de Estágio e de 
Aprendizagem.

Meu agradecimento a cada um de vocês e a 
manifestação da minha confiança de que em 
2021 continuaremos juntos na busca do objetivo 
de “Transformar Vidas e Construir o Futuro” dos 
nossos jovens.
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O QUE É O CIEE/PR

O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) é uma associação civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, de assistência social e de utilidade pública.

Criado no dia 14 de agosto de 1967, o CIEE/PR tornou-se ao longo dos anos, referência em programas 
de Estágio e Aprendizagem, aos quais se somam atualmente os Programas Sociais “Jovem em Ação” 
e “Família em Ação” e Cursos de Capacitação e Cidadania, voltados para o mundo do trabalho. 
No final do ano de 2020, a entidade estava presente no Paraná com 36 unidades operacionais, 
responsáveis pela implementação regional das atividades desenvolvidas por meio de parcerias com 
empresas públicas, privadas e instituições de ensino.

Estimular o acesso ao mundo do trabalho e a formação profissional dos estudantes, através 
dessas parcerias, é a missão institucional do CIEE/PR, que tem como objetivo garantir aos jovens o 
desenvolvimento de competências e do relacionamento interpessoal, preparando-os para o convívio 
no ambiente corporativo das empresas e a cidadania.

O CIEE/PR possui dezenas de títulos de utilidade pública, além de idêntico reconhecimento do 
governo estadual pelas ações filantrópicas que realiza em prol da capacitação de jovens para acesso 
ao mundo do trabalho e do apoio prioritário à população socialmente vulnerável.

Os serviços disponibilizados pelo CIEE/PR são totalmente gratuitos aos estudantes, bem como aos 
participantes dos Cursos de Capacitação e Cidadania e dos Programas Sociais. Os membros da 
diretoria não recebem qualquer remuneração pelo trabalho prestado à instituição, em face do seu 
caráter voluntário.
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CIEE/PR em Números 2020

Programa de Estágio

Programa de Aprendizagem

Programa Jovem em Ação

Programa Família em Ação

Cursos Livres de Capacitação

11.746

787

1.051

6.991

2.313 21.701
Empresas parceiras

7.857
Jovens participantes do 

programa

Número de pessoas 
beneficiadas 

Número de pessoas 
beneficiadas

Número de participantes

Instituições de Ensino 
conveniadas

2.274
Empresas parceiras

Média mensal de 
estagiários
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GESTÃO 2020/2022

DIRETORIA 

Presidente
Domingos Tarço Murta Ramalho

Vice-presidentes
Antoninho Caron

José Eduardo Moraes Sarmento

Diretores
Antônio Barbosa Lemes Júnior

Armindo Vilson Angerer
José Ribamar Brasil dos Reis

Mauro Seraphim

CONSELHO DELIBERATIVO
(Ex-presidentes)

Arwed B. Kirchgässner
José Ribamar Brasil dos Reis

Luiz Nicolau Mäder Sunyé
F. Fernando Fontana

Alcino Miguel de Amorim
Werner Egon Schrappe
Ítalo Fernando Trombini

(Membros Eleitos)
Arnaldo Luiz Miró Rebello

Edson José Ramon
Estefano Ulandowski

Eugênio Libreloto Stefanelo
Ivo Klug

Vicente Pacheco
Zaki Akel Sobrinho

CONSELHO FISCAL
Juarez Miguel Rossetim

Judas Tadeu Grassi Mendes
Guido Albano Guérios

Sila Mary Rodrigues Ferreira
Lilian Deisy Merlim Camargo Franzoni

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Paulo Cesar Leandro Mira
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COMISSÕES ESPECIAIS TEMÁTICAS

As Comissões Especiais Temáticas são responsáveis por colaborar com sugestões e propostas que 
visam apoiar a administração da entidade, bem como no incremento dos Programas de Aprendizagem, 
Estágio, Cursos de Capacitação e Cidadania e os Programas Sociais. São elas:

APOIO JURÍDICO
Integrantes: Estefano Ulandowski, Evaldo Pedroso de Paula e Silva, José Lucio Glomb e Luiz Nicolau 
Mäder Sunyé.
Padrinho: Presidente Domingos Murta.

FINANÇAS E CONTÁBIL
Integrantes: James Rui Palazzo, Juarez Miguel Rossetim, Nivaldo Bolonhez e Paulo Roberto Cruz 
Cozza.
Padrinho: Diretor Antônio Barbosa Lemes Júnior.

INFRAESTRUTURA (PATRIMONIAL)
Integrantes: Arnaldo Luiz Miró Rebello, Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Ivo Klug e José Rodolfo 
de Lacerda.
Padrinho: Vice-presidente José Eduardo Moraes Sarmento.

LICITAÇÕES
Integrantes: Alaídes Francisco de Oliveira, Luiz Alberto Pilatti e Vicente Pacheco.
Padrinho: Diretor José Ribamar Brasil dos Reis.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Integrantes: Edson José Ramon, Francisco Ferraes Neto, Hélio Cadore e Judas Tadeu Grassi Mendes.
Padrinho: Vice-presidente Antoninho Caron. 

PROJETOS SOCIAIS E FORMAÇÃO DE JOVENS
Integrantes: Eugênio Libreloto Stefanelo, José Carlos Barbieri, Marcia Schier, Mariane Josviak, Sila 
Mary Rodrigues Ferreira e Zaki Akel Sobrinho.
Padrinho: Diretor Armindo Vilson Angerer.

RELAÇÕES EMPRESARIAIS, COMUNITÁRIAS E DE COMUNICAÇÃO
Integrantes: Clemilda Thomé, Orlando Pessuti, Rafael de Lala, Thomas Augusto Amaral Neves e 
Wilson Portes.
Padrinho: Diretor Mauro Seraphim.
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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

Tem como objetivo preparar o adolescente e o jovem para desempenhar atividades profissionais e 
ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes situações no mundo do trabalho.

De acordo com a Lei nº 10.097/2000, empresas de médio e grande porte devem contratar 
adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, na modalidade Aprendiz. A idade máxima prevista não se 
aplica a aprendizes com deficiência.

O percentual exigido pela lei é entre 5% e 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 
cujas funções demandem formação profissional. As microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP) também podem contratar, contribuindo assim com o desenvolvimento social do país e 
proporcionando uma capacitação de qualidade aos aprendizes.

Para execução adequada desse programa e melhor aproveitamento dos aprendizes durante o 
período máximo de 24 meses de contrato, o CIEE/PR dispõe de um corpo multidisciplinar, composto 
por instrutores, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e setores administrativos que dão todo 
suporte às necessidades das partes envolvidas no processo.

As empresas parceiras que contratam aprendizes capacitados pelo CIEE/PR só têm a ganhar com a 
gestão de novos talentos e formação de um quadro funcional qualificado, além destas potencializarem 
seu conceito de responsabilidade social.

Como organização beneficente, tendo por objeto a assistência ao estudante e à educação profissional, 
o CIEE/PR atua na condição de entidade certificadora dos cursos para formação e capacitação de 
aprendizes, com prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade econômica e risco social.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
O Programa de Aprendizagem do CIEE/PR se adapta melhor à demanda das empresas através do 
Sistema Modular. São turmas que iniciam sem a necessidade de um número mínimo de alunos.

Entre as áreas de capacitação dos aprendizes, estão: Serviços Administrativos - Comércio e Varejo - 
Produção Industrial – Varejo e Supermercado – Telesserviços/Telemarketing.

Turma de aprendizes.
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FORMATURA DE APRENDIZES DO CIEE/PR TURMA “PROFESSOR 
ZAKI AKEL SOBRINHO”

No dia 06/03, o CIEE/PR realizou a formatura da Turma “Professor Zaki Akel Sobrinho”, referente 
ao Programa de Aprendizagem, dos cursos de Serviços Administrativos, Varejo e Supermercado, 
Comércio e Varejo e Telesserviços/Telemarketing.

Na abertura da solenidade o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, parabenizou os formandos 
pela trajetória profissional iniciada junto ao CIEE, dando destaque ao trabalho de capacitação através 
do Programa de Aprendizagem, que oportuniza a milhares de jovens, especialmente aos que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social, a chance de descobrirem suas vocações.

Na sequência, o paraninfo, professor Zaki Akel Sobrinho, saudou a presença de todos e ressaltou 
a importante missão de transformar vidas e construir futuros que o CIEE/PR desempenha ao longo 
de seus 53 anos de fundação, sendo essa, a ponte entre o mundo da educação e o mercado de 
trabalho.

Estiveram presentes no evento diretores e conselheiros do CIEE/PR; representantes das empresas parceiras: BTCC – na pessoa da diretora de 
gente, Etyani Greborgi e EQUATORIAL – pela coordenadora de RH, Lauriane Gil; bem como aprendizes e seus familiares.

Zaki compartilhou a história de sua trajetória profissional que, assim como eles, teve início cedo na 
loja da família, que na época fez despertar o interesse pelo curso de administração.

Já na universidade, teve a oportunidade de ser recebido e apadrinhado, pelo então reitor da UFPR, 
professor Ocyron Cunha, e foi justamente nessa fase de descobertas que percebeu que a educação 
é um processo de transformação na vida das pessoas.
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A partir da esquerda: diretora, Lilian Deisy Franzoni; Antoninho Caron, vice-presidente; Zaki Akel Sobrinho, recebendo a placa de homenagem como 
paraninfo da turma; Domingos Murta, presidente e o diretor Armindo Vilson Angerer, ambos do CIEE/PR.

Formandos do Programa de Aprendizagem.

Ao término dos estudos, seu propósito de vida havia mudado, já não queria mais ser um administrador 
de empresas, mas sim mudar o mundo através da sala de aula, incentivar que os alunos encontrassem 
novos horizontes, ajudando-os a se fortalecer para a vida e o mundo do trabalho. Foram 33 anos 
dentro da universidade, onde ocupou inúmeros cargos até chegar ao posto de reitor.

Ao finalizar sua fala, deixou como reflexão aos formandos uma frase de Nelson Mandela “A educação 
é a arma mais poderosa para mudar o mundo” e um conselho “Sejam eternos aprendizes, estar 
preparados para o mercado de trabalho, significa estar aprendendo a cada momento.”



PARCERIA ENTRE CIEE/PR E FAS PROMOVE A INSERÇÃO DE 
JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO 
MUNDO DO TRABALHO

Em julho, representantes do CIEE/PR e da Fundação de Ação Social de Curitiba – FAS 
assinaram parceria para promover a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade 
social no mundo do trabalho.

A parceria vai beneficiar inicialmente 255 jovens em situação de vulnerabilidade ou risco 
social, com idade entre 14 e 18 anos, através do Programa de Aprendizagem, conforme 
dispõe a Lei Federal nº 10.097/2000.

O presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, destacou o papel social da instituição na 
vida destes jovens, que por meio do Programa de Aprendizagem serão treinados e 
capacitados profissionalmente. “Através da parceria com a FAS, estes jovens em situação 
de vulnerabilidade social, receberão suporte do CIEE/PR para que sejam treinados, 
capacitados e inseridos no mundo do trabalho, garantindo uma nova perspectiva de vida 
não só para eles, mas também para seus familiares”.

Presidente do CIEE/PR, Domingos Murta.

CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202012
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A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 
E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 
BRASIL DO FUTURO

Segundo o presidente do CIEE/PR, Domingos 
Murta, em um país como o Brasil, que ainda 
caminha em direção ao desenvolvimento, 
as instituições que atuam na formação de 
aprendizes representam um papel de extrema 
relevância na qualificação pessoal e profissional 
de adolescentes e jovens pertencentes, na 
sua grande maioria, ao grande contingente de 
brasileiros com histórias de vidas muito difíceis, 
em situações de extrema pobreza.

A aprendizagem profissional é hoje o programa 
social de caráter preventivo que mais se adequou 
à realidade do Brasil, atuando em ações onde 
o Estado muitas vezes não consegue alcançar 
de forma tão ampla, podemos dizer que as 
instituições realizam ações no tempo presente, 
pensando no futuro.

Ressaltamos como importante aliado da 
formação de aprendizes, o acompanhamento 
multidisciplinar realizado com os adolescentes, 
jovens e suas famílias, juntamente com o 
acompanhamento escolar, para que todos esses 
instrumentos de amparo, da área da educação e 
da área social, caminhem juntos fortalecendo o 
indivíduo para que consiga enfrentar os desafios 
da vida e do mundo do trabalho.

Por esses motivos, neste momento de pandemia 
as instituições que atuam na área social 
necessitam, mais do que nunca, de todo apoio 
possível.

O que já é uma tragédia, poderá aumentar ainda 
mais com o desamparo desses adolescentes 
e jovens, em situação de vulnerabilidade, que 
certamente não terão outra opção, senão 
abandonar a escola, enfrentar o mundo do 
trabalho sem preparo e sem igualdade de 
oportunidades, reproduzindo assim o ciclo de 
pobreza, de desigualdade e de discriminação 
que não podemos mais admitir.

Não podemos perder toda uma geração que se 
encontra em idade de se tornar um aprendiz, 
quando vemos muitos enveredando para 
situações que poderão ser de difícil resolução, 
de alta complexidade e que necessitam de 
investimentos extremamente mais elevados, 
quando a ação se torna o caso de remediar e 
não de prevenir.

Como exemplo, citamos o valor de investimento 
de um aprendiz, como média mensal de R$ 
1.700,00 para a empresa contratante - sendo 
que um adolescente em conflito com a lei em 
situação de privação de liberdade, custa para o 
Estado, em média R$ 13.000,00/mês.

Alertamos para tal cenário devastador, sob o 
ponto de vista de garantia e de defesa dos 
Direitos Humanos, onde o prognóstico não 
se mostra nada favorável, caso o apoio às 
instituições formadoras não seja concretizado. 
A ação emergencial desse apoio precisa e deve 
ser urgente.

Porém, se formos ágeis, ainda temos tempo e 
condições de mudarmos essa situação. 
Domingos Murta, presidente do CIEE/PR. Publicado em 10/09/2020.



CONCURSO "SOMOS 
O FUTURO" CUIDA DA 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Obter dos jovens aprendizes a visão sobre o 
meio ambiente e estabelecer sua conexão com 
a Educação. É com este objetivo que o CIEE/
PR, através de sua Divisão de Capacitação 
e Cidadania - DIVCC, desenvolveu junto às 
turmas de aprendizes do Estado o Projeto de 
Preservação Ambiental – Concurso “SOMOS 
O FUTURO”.

A realização desse projeto teve início no 
mês de outubro e foi dividido em etapas 
de inscrição e recebimento dos projetos, 
seleção e classificação. Os temas sugeridos 
aos aprendizes foram: Educação Ambiental, 
Biodiversidade, Água, Energia, Atmosfera, 
Materiais, Resíduos, Socioambiental, Animais 
em Extinção e preservação da Amazônia e 
Pantanal.

Os trabalhos foram recebidos e avaliados por 
uma banca composta por profissionais da 
Divisão de Capacitação e Cidadania do CIEE/
PR, que avaliaram critérios como empenho, 
criatividade e contribuição para o meio 
ambiente.

O projeto vencedor (1º lugar) foi encaminhado 
para avaliação e viabilidade do município onde 
os aprendizes residem. Os 3 primeiros grupos 
colocados receberam troféus e os 20 grupos 
subsequentes, medalhas. Todos os aprendizes 
inscritos no concurso receberam certificados 
de participação. As premiações ocorreram no 
dia 30/11/2020.

A ideia é de tornar a atividade pedagógica 
uma prática recorrente, pois promove a ampla 
visão de mundo dos adolescentes e jovens 
de modo a envolvê-los numa perspectiva de 
reflexão e iniciativa sobre os cuidados com o 
nosso planeta.

CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202014

1° lugar - Projeto "Adote uma Árvore" - Bianca de Assis Portela, Carlos 
Eduardo Duda e Kherem Adriany da Silva - Campo Largo.

3° lugar - Projeto "Horta Comunitroca" - Andressa Cristina Pereira 
Gardioli e Fernanda Versari Antonio - Campo Mourão.

2° lugar - Projeto "Sementes da Vida" - Dieison de Lima Charachovski, 
Iohana Rodrigues de Almeida Sticki e Thaynara Martins - Irati.
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PROGRAMA DE ESTÁGIO

Disciplinado pela Lei nº 11.788/2008, o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente laboral, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes 
que estejam matriculados e frequentando o ensino regular em instituição de ensino.

O estágio é o primeiro passo para o estudante adquirir experiências que o ajudarão a ter acesso ao 
futuro emprego, contribuindo para a construção da carreira profissional escolhida. 

Além de complementar a educação formal teórica da sala de aula, o principal objetivo do estágio 
está na integração e preparação do estudante para a vida profissional, gerando diversos benefícios 
para as partes envolvidas.

O estágio dá ao estudante a oportunidade de antecipar experiências e se qualificar, sob supervisão, 
com as práticas de sua futura profissão, podendo ter a percepção sobre o acerto ou não da escolha 
profissional, bem como a descoberta de valores importantes cultuados no universo empresarial.

Para as instituições de ensino, a parceria possibilita que seus alunos tenham garantidas as 
competências e habilidades práticas no ambiente de trabalho das partes concedentes de estágio, 
complementando os ensinamentos teóricos da escola.

Também ganham os empresários que abrem suas portas para receber estagiários. Além de 
contribuírem para formação social e profissional dos jovens, é a oportunidade para a descoberta 
de novos talentos que poderão apresentar ideias criativas, integrando-se na formação de futuros 
quadros profissionais da organização.
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PROCESSO SELETIVO 

Visando otimizar o tempo e a assertividade na seleção de candidatos, o CIEE/PR disponibiliza para 
as empresas parceiras um serviço diferenciado de recrutamento e seleção de estagiários, com foco 
no perfil específico de cada vaga.

Para atender esse processo, os candidatos são avaliados por uma equipe multidisciplinar, mediante 
aplicação de dinâmicas de grupo, redação, testes psicológicos e entrevista, conforme o perfil 
solicitado pela empresa. O objetivo é avaliar competências e indicar os candidatos mais adequados 
para atender cada necessidade.

Com este serviço do CIEE/PR, as empresas agilizam as contratações de estagiários, recebendo 
candidatos previamente selecionados de acordo com os requisitos das vagas.
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Os Programas Sociais mantidos pelo CIEE/PR buscam transmitir informações, incentivar a iniciativa e 
o protagonismo, bem como estimular a reflexão crítica dos jovens e seu papel nas mudanças pessoal 
e social. Também visam atingir maior qualidade de vida para as pessoas, através de um aprendizado 
abrangente que envolve aspectos sociais, econômicos, culturais, físicos e mentais, contribuindo para 
o desenvolvimento pleno do indivíduo.

Além disso, os programas proporcionam mecanismos para o fortalecimento dos vínculos familiares, 
minimizando dificuldades de convivência entre os adolescentes/jovens e seus familiares, tendo como 
foco principal o resgate da função protetiva das famílias e também a identificação das demandas: 
orientação, atendimento social individualizado e encaminhamento para rede de proteção social.

A adolescência é uma fase da vida do ser humano repleta de ansiedades, indagações e contradições. 
Porém, enquanto seres em desenvolvimento, os adolescentes têm sede de aprender e vontade de 
conquistar o mundo, contando com a ajuda da família, da escola e de outros suportes disponíveis na 
comunidade para que seja possível a sua inserção na sociedade de forma saudável.

Muitos adolescentes encontram-se em situação de risco e à margem da sociedade produtiva. A 
condição de vulnerabilidade pode ser decorrente, entre outros fatores, da desagregação familiar, da 
falta de profissionalização e emprego. O número de adolescentes em situação de risco e desmotivados 
ante a falta de oportunidades é cada vez maior. Todas essas situações levam à privação e violação 
de seus direitos fundamentais, prejudicando a autoestima e acarretando possíveis condutas de 
agressividade ou de excessiva submissão. Tais condutas são duplamente destrutivas, pois em geral 
levam o jovem ao abandono escolar, a uma considerável defasagem escolar idade/série, obrigando-o 
ao exercício de funções menos qualificadas, subempregos e baixas remunerações.

PROGRAMAS SOCIAIS E CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO E CIDADANIA



CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 202018

PARCERIA ENTRE CIEE/PR E A FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - FAS 
PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

No dia 13/02, durante o Fórum de Aprendizagem realizado na Prefeitura de Curitiba, o presidente do 
CIEE/PR, Domingos Murta, esteve reunido com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, para assinatura do 
termo de parceria que levará cursos de capacitação e qualificação profissional para os adolescentes 
que participam do Programa Primeiro Emprego (PPE), através da Fundação de Ação Social - FAS. Ao 
todo serão 500 adolescentes atendidos por esta instituição.

Na ocasião, Murta destacou o trabalho que o CIEE/PR vem fazendo em prol da sociedade paranaense, 
atuando fortemente na qualificação e capacitação dos jovens, principalmente aos que hoje se 
encontram em situação de vulnerabilidade social. “Parcerias como esta com a prefeitura de Curitiba 
e a FAS, possibilitam dar a estes jovens novos rumos para a vida. Através dos cursos ofertados eles 
terão oportunidade de ingressarem no mundo do trabalho mais bem preparados.”

Além do presidente, estiveram presentes os vice-presidentes Antoninho Caron e José Eduardo 
Moraes Sarmento; o superintendente executivo, Paulo Mira; a gerente da Divisão de Capacitação e 
Cidadania, Simone Paulin; a coordenadora de Projetos Sociais, Maria de Fátima Buss, e a coordenadora 
do Núcleo de Apoio Operacional, Ilsis Cristine.

Reunião com a participação do prefeito Rafael Greca.

 Além do prefeito de Curitiba, Rafael Greca e do superintendente da FAS (atual presidente), 
Fabiano Vilaruel, estiveram presentes o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta; 

superintendente executivo do CIEE/PR, Paulo Mira; gerente da Divisão de Capacitação e 
Cidadania, Simone Paulin e colaboradores do CIEE/PR. Foto: Ricardo Marajó/FAS.

Teve início no dia 09/03, a segunda 
edição do Programa de Formação para 
o Primeiro Emprego (PPE) 2020. O 
evento reuniu na Ópera de Arame os 
adolescentes, familiares, instrutores e 
parceiros para as boas-vindas e início 
das atividades que visam a preparação 
dos participantes para o mundo do 
trabalho.

O PPE é destinado, principalmente, 
para adolescentes de 14 a 17 anos 
matriculados no ensino regular ou 
na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e com renda familiar máxima 
de três salários mínimos.

Idealizado pela Fundação de Ação 
Social – FAS, o programa busca 
preparar jovens para processos 
seletivos, inclusão e permanência 
no mundo do trabalho.
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CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Também por intermédio de parceria com a Prefeitura 
Municipal de Curitiba e a Fundação de Ação Social - 
FAS, o CIEE/PR oferece desde setembro de 2017, 
diversos cursos livres de capacitação e qualificação 
profissional, de forma gratuita a comunidade. Entre os 
cursos ofertados, destacam-se: Dicas para Entrevista, 
Oratória, Auxiliar Administrativo, Autoestima/Motivação, 
Marketing Digital e a Internet, Autoconhecimento e 
Empreendedorismo.

Os cursos livres possuem duração de 04 (quatro) a 
12 (doze) horas, são destinados prioritariamente para 
jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social 
e são ministrados nos auditórios das Ruas da Cidadania 
e também nos Liceus de Ofícios.

O desembargador Tito Campos de Paula 
destacou a importância da realização do curso 
de Libras em parceria com o CIEE/PR, como 
forma de atender à Constituição Federal, que em 
seus artigos estão os direitos fundamentais e a 
igualdade de todos. Este trabalho o TRE-PR vem 
desenvolvendo para que todas as pessoas que 
procuram um cartório regional no Paraná possam 
se comunicar.

Na ocasião Murta parabenizou os participantes 
que foram capacitados por intermédio do curso 
de Libras, destacando a importância da parceria 
com o TRE-PR, que visa atender e garantir o 
direito fundamental da igualdade ao público 
deficiente.

Além de Curitiba, serão realizados outros cursos 
na Fazenda Rio Grande e Jacarezinho.

CIEE/PR E TRE-PR FAZEM 
ENTREGA DE CERTIFICADOS DO 
CURSO DE LIBRAS

No dia 03/03, o presidente do CIEE/PR, Domingos 
Murta, e o vice-presidente, José Eduardo Moraes 
Sarmento, participaram da entrega de certificados 
de conclusão da segunda turma do Curso de 
Libras – Língua Brasileira de Sinais, juntamente 
com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR), desembargador Tito Campos 
de Paula; do vice-presidente e corregedor, 
desembargador Vitor Roberto Silva; e do diretor-
geral, Valcir Mombach, fruto da parceria entre o 
CIEE/PR e o TRE-PR.

A partir da esquerda, vice-presidente do CIEE/PR, José Eduardo Moraes 
Sarmento; vice-presidente e corregedor, desembargador Vitor Roberto 

Silva; presidente, desembargador Tito Campos de Paula, diretor-
geral, Valcir Mombach, ambos do TRE-PR e o presidente do CIEE/PR, 

Domingos Murta.
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PROGRAMA JOVEM EM AÇÃO

Lançado pelo CIEE/PR em 2018, o programa social gratuito é destinado a jovens em situação de 
vulnerabilidade social, com idades entre 14 e 22 anos e possui carga horária de 16 horas.

Reconhecendo a fragilidade da população que vive em situação de risco pessoal/social, decorrente 
da pobreza, de privações pela ausência de renda ou da falta de acesso aos serviços públicos, o 
principal foco é proporcionar mecanismos para o desenvolvimento do potencial do indivíduo, 
enquanto detentor de direitos e o resgate da autoestima. O programa busca, ainda, contribuir para o 
desenvolvimento da capacidade de autonomia dos jovens, através da profissionalização, bem como 
combater os processos de exclusão, isolamento e discriminação social. Quando detectadas situações 
que necessitem de apoio especializado, o CIEE/PR faz o encaminhamento à rede de proteção social.

Em articulação com as instituições municipais de assistência social, que atuam nos serviços de 
proteção, o programa inclui o atendimento de casos encaminhados pelos CRAS, CREAS, Conselhos 
Tutelares e órgãos vinculados à área da justiça; os adolescentes e jovens em medidas socioeducativas 
ou que estão em situação de abrigamento institucional; moradores em situação de rua, além de 
pessoas submetidas a outras violações de direitos, abandono ou negligência.
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PROGRAMA FAMÍLIA EM AÇÃO

Direcionado especialmente às famílias dos jovens em situação de vulnerabilidade social, o programa 
tem como objetivo proporcionar o fortalecimento de vínculos nos núcleos familiares, minimizando as 
dificuldades de convivência na relação de seus integrantes. 

Resgatar a função protetiva da família e do papel que lhe cabe na educação e modelação do 
comportamento dos filhos, é fundamental para que haja respeito e harmonia no ambiente familiar.

Em cada encontro realizado pelas equipes do CIEE/PR são repassados conceitos básicos e diretrizes 
para uma reflexão sobre o papel da família na formação do cidadão e do protagonismo dos filhos na 
vida pessoal e profissional.

Entre o público-alvo das ações estão as famílias referenciadas em programas sociais, encaminhadas 
pelos CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares e órgãos da área da justiça, além de moradores em situação 
de rua.

Podem ser atendidos também os participantes de todos os programas desenvolvidos pelo CIEE/PR, 
através de cadastro via portal, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade 
e risco social.
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO 
DO TRABALHO

Realização de cursos pelo CIEE/PR.

Mais de 80 opções de cursos livres    
gratuitos são disponibilizados mensalmente     
pelo CIEE/PR, beneficiando milhares de 
participantes nas unidades operacionais em 
todo o Estado.

Os Cursos de Capacitação e Cidadania 
do CIEE/PR são direcionados também 
para pessoas da comunidade em geral, 
interessadas na aquisição ou reciclagem 
de conhecimentos. Podem ser atendidas, 
ainda, pessoas que já concluíram os estudos 
e que procuram atualização em matérias 
relacionadas a empregabilidade.

Entre os cursos disponibilizados, os mais procurados são: Auxiliar Administrativo; Como ter Sucesso 
nos Processos Seletivos; Informática Básica; Libras (Língua Brasileira de Sinais); Marketing Digital 
e Internet; Matemática Básica; Oratória (Arte de Falar em Público); Qualidade no Atendimento ao 
Público; Linguagem e Comunicação; e Telemarketing.
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EVENTOS DIVERSOS

DIRETORES DEBATEM PROGRAMAS DO CIEE/PR COM A PREFEITURA 
DE CURITIBA

A partir da esquerda, Fernando Fontana, presidente do Conselho Deliberativo; Domingos Murta, presidente do CIEE/PR; Rafael Greca, prefeito de 
Curitiba; vereador Pier Petruzziello; José Eduardo Moraes Sarmento, vice-presidente e Paulo Mira, superintendente.

Os presidentes da Diretoria e do Conselho Deliberativo do Centro de Integração Empresa-Escola do 
Paraná – CIEE/PR, Domingos Murta, e Fernando Fontana, juntamente com o vice-presidente, José 
Eduardo Moraes Sarmento e o superintendente Paulo Mira, estiveram reunidos na última semana 
de janeiro com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o líder do governo na Câmara, vereador Pier 
Petruzziello.

Na ocasião, Domingos Murta falou da importância da parceria com a prefeitura, por intermédio da 
FAS – Fundação de Ação Social, que vem proporcionando capacitação e qualificação profissional 
para milhares de adolescentes e jovens de Curitiba, principalmente para aqueles que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social.

REUNIÃO COM O CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE DO PARANÁ

No dia 17/02, o presidente do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, Domingos Murta, e 
o superintendente executivo da entidade, Paulo Mira, estiveram reunidos no Palácio das Araucárias 
com o vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude, Marcos Willian Loiola da Costa, e demais 
representantes do Conselho, para debater o acesso dos jovens no mundo do trabalho, por intermédio 
dos Programas de Aprendizagem e Estágio.

Murta fez uma breve apresentação do 
CIEE/PR e seus programas, bem como sua 
amplitude no atendimento aos jovens em 
todo estado do Paraná, enfatizando que 
mais de 1,5 milhão de estudantes foram 
beneficiados, desde a sua fundação.

“O CIEE/PR tem tido um papel fundamental na 
vida de milhares de jovens que encontram nos 
Programas de Aprendizagem, Estágio e Programas 
Sociais, meios e estímulos para continuarem 
estudando e assim mudarem a perspectiva de suas 
vidas, sendo melhor preparados para exercer sua 
futura profissão”.

Da esquerda para a direita, o vice-presidente do Conselho Estadual de 
Juventude, Marcos Willian Loiola da Costa; o presidente do CIEE/PR, 

Domingos Murta; o superintendente executivo do CIEE/PR, Paulo Mira e 
representantes do Conselho Estadual de Juventude.
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A partir da esquerda, secretário municipal de Assistência Social de Maringá, Ailton Morelli; assistente social do CIEE/PR de Maringá, Élida Zarpellon; 
coordenadora do Escritório Regional de Maringá, Fabiana Puliquezi; supervisor regional, Carlos Alexandre Corrêa; gestora do Sistema Único de 

Assistência Social de Maringá, Luciane Margarida Pereira; Pedagoga do CIEE/PR, Carolina Marques; superintendente executivo do CIEE/PR, Paulo 
Mira e presidente do CIEE/PR, Domingos Murta.

Ao centro, a assistente social do CIEE/PR, Élida Zarpellon e 
demais participantes da reunião de trabalho.

A partir da esquerda, supervisor regional, Carlos Alexandre Corrêa; 
coordenadora do Escritório Regional de Maringá, Fabiana Puliquezi; 

presidente do CIEE/PR, Domingos Murta; reitor da UNIFCV, Prof. Me. José 
Carlos Barbieri e superintendente executivo do CIEE/PR, Paulo Mira.

No dia 13/03, o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, e o superintendente executivo, Paulo Mira, 
participaram de várias reuniões relacionadas aos programas sociais desenvolvidos pela entidade 
no município. A primeira delas foi com o secretário municipal de Assistência Social de Maringá, 
Ailton Morelli, para destacar a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CIEE/PR 
e os resultados alcançados pelo programa de Aprendizagem e Programas Sociais ofertados à toda 
comunidade.

Em seguida, participaram de encontro com a presença de representantes do COMAS, CMDCA, 
CEJUV, CRAS, CREAS e da SASC, oportunidade em que a assistente social do CIEE/PR de Maringá, 
Élida Zarpellon, apresentou os trabalhos em andamento, bem como os resultados de 2019 e as 
metas para 2020, reforçando a função social que o CIEE/PR desempenha no município.

Ainda na ocasião da visita, Murta esteve com o reitor do Centro Universitário Cidade Verde (UNIFCV), 
Prof. Me. José Carlos Barbieri, parceiro do CIEE/PR na capacitação dos aprendizes.

REUNIÕES EM MARINGÁ – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E UNIFCV
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Presidente do Conselho Deliberativo do CIEE/PR, Fernando Fontana.

CIEE/PR REALIZA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
APROVAÇÃO DAS CONTAS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA

No dia 17/07, o CIEE/PR realizou a Assembleia   
Geral Ordinária, de forma virtual, para 
apresentação do Relatório da Diretoria e 
Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, 
e eleição da Diretoria para o biênio 2020/2022.

O presidente do Conselho Deliberativo do CIEE/
PR, Fernando Fontana, conduziu a Assembleia 
Geral Ordinária, dando boas-vindas aos 
participantes na sala virtual.

Durante a leitura da pauta do dia, Fernando 
Fontana esclareceu a mudança de data da 
assembleia, que estava prevista inicialmente para 
o final de março, dado ao avanço da pandemia 
da Covid-19.

Na sequência, o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, fez uso da palavra e agradeceu a presença 
dos diretores e conselheiros na assembleia virtual. Antes de iniciar a apresentação do relatório de 
atividades de 2019, relembrou o propósito assumido de quando foi eleito presidente da entidade, que 
seria implantar uma gestão com conceito de governança corporativa, visando aumentar à inclusão 
social e a capacitação profissional dos jovens para o mundo do trabalho.

Ressaltou também a implantação do Código de Ética e Conduta Profissional da entidade, bem como 
das Comissões Especiais Temáticas, que contribuíram com inúmeras propostas que nortearam a 
gestão e foram implantadas ao longo deste biênio.

Por fim, Domingos Murta, apresentou os principais resultados dos programas de estágio, 
aprendizagem, programas sociais “Família em Ação” e “Jovem em Ação” e Cursos de Capacitação 
e Cidadania para o trabalho.

O programa de estágio teve um grande impulso com crescimento médio geral de 8% sobre o ano 
anterior.

Presidente do CIEE/PR, Domingos Murta.

O programa de aprendizagem também cresceu 
expressivamente, chegando ao final do ano com 
expansão de mais de 25%, beneficiando 7.964 
aprendizes contratados pelas empresas parceiras.

Além disso, os Programas Sociais “Jovem em Ação” 
e “Família em Ação”, para atendimento prioritário 
de pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, tiveram crescimento de mais de 
100% no número de pessoas beneficiadas. Já os cursos 
livres de capacitação para o trabalho, todos gratuitos, 
beneficiaram mais de 26 mil participantes.
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A partir do canto superior esquerdo, Domingos Murta, presidente do CIEE/PR; conselheiros Eugênio Libreloto Stefanelo e o 
ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti, e o auditor da Crowe Consult Auditores Independentes, Irineu Homan.

A partir do canto superior esquerdo, presidente do CIEE/PR, Domingos Murta; conselheiros Keizo Assahida; Armindo Vilson 
Angerer; José Ribamar Brasil dos Reis; Antoninho Caron; superintendente executivo, Paulo Mira; Alaides Francisco de 

Oliveira e Lilian Deisy Merlin Camargo Franzon e Fernando Fontana, presidente do Conselho Deliberativo.

O Presidente Domingos Murta foi reeleito para conduzir a presidência da entidade durante o próximo 
mandato, juntamente com seus diretores e conselheiros.

Com pareceres dos auditores da “Crowe Consult Auditores Independentes” e do Conselho Fiscal do 
CIEE/PR, as demonstrações contábeis e financeiras apresentadas pela diretoria foram aprovadas por 
unanimidade, sem ressalvas.

Em sua primeira assembleia virtual, 36 conselheiros marcaram presença na reunião.
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À esquerda, Domingos Murta, presidente do CIEE/PR; Paulo Mira, superintendente executivo; José Eduardo Moraes Sarmento e 
Antoninho Caron, vice-presidentes; e Mauro Seraphim, diretor, estiveram presentes na Sede do CIEE/PR.

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CIEE/PR E REUNIÃO DE TRABALHO 
COM OS COLABORADORES

No dia 03/08, a nova diretoria do CIEE/PR realizou sua primeira reunião virtual com a equipe de 
colaboradores da entidade para apresentação de seus diretores e das diretrizes que nortearão os 
trabalhos da gestão para o biênio 2020/2022.

Na ocasião, o presidente Domingos Murta destacou o trabalho realizado pela gestão 2018/2020, o qual 
trouxe números muito positivos, refletindo no crescimento dos Programas de Aprendizagem, Estágio 
e principalmente nos Programas Sociais e Cursos de Capacitação, que atendem prioritariamente 
pessoas em situação de alta vulnerabilidade social.

Murta mencionou ainda que “o trabalho das Comissões Especiais Temáticas, a implantação do Código 
de Ética e Conduta Profissional da entidade e o comprometimento dos colaboradores, somam-se e 
contribuem para o CIEE/PR se consolidar cada vez mais como referência para o mercado”.

Os vice-presidentes e diretores fizeram uso da palavra, destacando o papel das Comissões Especiais 
Temáticas, das quais são “padrinhos”, que contribuem de forma muito positiva com a gestão, tanto na 
administração como na execução de programas e projetos da entidade.

Também participaram da sala virtual os diretores: 
Antonio Barbosa Lemes Junior, José Ribamar Brasil 
dos Reis e Armindo Vilson Angerer.
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CIEE/PR COMPLETA 53 ANOS 
DE HISTÓRIA NO ESTADO

Através da iniciativa de um grupo de educadores e empresários preocupados com o descompasso 
entre a formação profissional e a capacitação do estudante para ingressar no mercado de trabalho, 
no dia 14 de agosto de 1967 foi fundado o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná - CIEE/
PR, entidade comprometida com a inserção e qualificação de jovens para o mundo do trabalho. Entre 
os fundadores e conselheiros, destacam-se: os ex-governadores Ney Braga, Pedro Viriato Parigot de 
Souza e Jayme Canet Júnior; Francisco Cunha Pereira Filho; Avelino Antônio Vieira; Cândido Manoel 
Martins de Oliveira; Cecílio do Rego Almeida; Edmundo Lemanski; Euro Brandão; Flávio Suplicy de 
Lacerda; Ivo Klug; João Chede; José Wanderley Dias; Máximo João Kopp; Noel Lobo Guimarães; 
Odebal Bond Carneiro; Pedro Prosdócimo; Véspero Mendes; e os ex-presidentes Arnaldo Nascimento 
Rebello, José Lacerda Júnior, Mário Dias; Werner Egon Schrappe, F. Fernando Fontana, Sinval Zaidan 
Lobato Machado, Dely Machado Macedo, Ocyron Cunha, Alcino Miguel de Amorim, Luiz Nicolau 
Mäder Sunyé, José Ribamar Brasil dos Reis, Arwed B. Kirchgässner e o atual presidente Domingos 
Tarço Murta Ramalho.

Desde 1967, mais de 1,5 milhão de estudantes passaram pelos programas do CIEE/PR, ocupando 
hoje posições de destaque na magistratura, nos poderes legislativo e executivo, no empresariado, 
na sociedade paranaense em geral.

O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná está presente em todo o Estado, com uma rede 
de 36 unidades operacionais. Possui dezenas de títulos municipais de Utilidade Pública, além de 
idêntico reconhecimento pelo governo estadual. Tem ainda registros nos Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente em mais de 100 municípios e também nos Conselhos Municipais 
de Assistência Social, em mais de 90 municípios.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO 
PARANÁ

Em nome dos empresários representados 
por nossa entidade, Diretoria e Conselhos da 
Associação Comercial do Paraná, felicitamos o 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE/PR, 
por seus 53 anos de trabalho, sempre atuando 
em prol de programas de aprendizagem, sociais 
e familiares voltados à comunidade.

Particularmente, tive a oportunidade de 
atuar com estagiários encaminhados pelo                         
CIEE/PR e testemunho que todos se destacaram 
em suas atividades, sempre buscando novos 
conhecimentos e aprimoramento em suas áreas 
de atuação.

Desejamos êxito em sua tarefa de continuar 
conduzindo este importante Centro de 
Integração e o sempre o apoiaremos no 
trabalho de mantê-lo como referência na 
inserção e qualificação de jovens para o mundo 
do trabalho, bem como para o fortalecimento da 
economia do Paraná.

Certos de uma profícua parceria entre nossas 
entidades, reiteramos nossos votos de estima e 
consideração.

INSTITUTO DEMOCRACIA E 
LIBERDADE

Considero cada dia mais importante a atuação 
do CIEE/PR no amparo e na formação dos jovens 
estudantes, oferecendo-lhes a oportunidade de 
travar seu primeiro contato formal com o mundo 
do trabalho.

Todos sabemos das dificuldades que enfrentam 
os que buscam o seu primeiro emprego em razão 
da chamada “falta de experiência”.

Ao oferecer ao jovem a oportunidade de 
treinamento, o CIEE praticamente resolve 
essa dificuldade, proporcionando também às 
empresas o entusiasmo e o vigor de jovens 
ávidos por novas experiências.

Por esta razão entendo que é nobre a missão 
do CIEE que acolhe e ampara jovens em um 
momento muito especial de suas vidas, e dá 
às empresas a oportunidade de desenvolver o 
mercado de trabalho com pessoas cada vez mais 
qualificadas.

Meus cumprimentos ao CIEE/PR. São 53 anos 
amparando nossa juventude.

Presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina. Presidente do Instituto Democracia e Liberdade - IDL, Edson José Ramon.
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MOVIMENTO PRÓ-PARANÁ

O CIEE, inspiração pioneira de saudosos 
professores e empresários paranaenses, 
consolidou-se como a porta de entrada de mais 
de um milhão e meio de jovens – universitários 
e estudantes de ensino médio – no mercado 
profissional de trabalho.

A minha trajetória profissional foi marcada 
pelo estágio que consegui através do CIEE em 
1974, onde ingressei na Copel e permaneci 
estagiando por dois anos.

Nesta data em que comemoramos os 53 anos 
do CIEE e em atenção à grave conjuntura do 
emprego no país, nós gostaríamos de ver os 
poderes públicos concretizarem o programa de 
Emprego Jovem, para recolher mais de 400 mil 
jovens já treinados em centros como o nosso 
para o início de suas carreiras produtivas.

AECIC

A AECIC – Associação das Empresas da Cidade 
Industrial de Curitiba tem a satisfação de contar 
com um associado de grande importância para 
o segmento educacional em nosso país.

Sua atuação está pautada, ao longo destes 
cinquenta e três anos, pela qualidade e 
excelência de ações como: Programa de 
Aprendizagem; Programa de Estágio; Programas 
Sociais (Jovem em Ação e Família em Ação) e 
Cursos Livres de Capacitação. Estes programas 
beneficiam milhares de jovens e se estendem a 
muitas empresas, inclusive da Cidade Industrial 
de Curitiba. As empresas têm necessidades 
crescentes de pessoal qualificado.

Por isso, a atuação do CIEE – Centro de 
Integração Empresa-Escola se traduz num dos 
mais estratégicos trabalhos que colabora na 
resolução desta questão.

O resultado deste trabalho leva respostas muito 
positivas a pessoas e empresas e se efetiva 
no progresso individual e no desenvolvimento 
coletivo das empresas. O nosso reconhecimento 
ao CIEE como uma instituição madura e 
atual nos permite desejar votos de continuo 
sucesso e crescente transformação para a sua 
permanência efetiva no cenário educacional e 
social do país.

Marcos Domakoski, presidente do Movimento Pró-Paraná.

Celso Luiz Gusso, presidente da AECIC.
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CIEE/PR RECEBE HOMENAGENS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS

O colaborador Sidney Tavares dos Santos com a homenagem ao 
CIEE/PR em Paranavaí entregue pelo vereador Claudemir Barini.

Coordenadora do CIEE/PR em Umuarama, Elizabete Mulezini, 
recebendo a homenagem do vereador Deybson Bitencourt, pelos 

trabalhos realizados pela instituição na região.

Na foto, recebendo a “Moção de Aplausos” os colaboradores do 
CIEE/PR: Alexandre Corrêa, supervisor regional e Roseli Paetzold, 

coordenadora do Escritório Regional de Arapongas, juntamente com o 
vereador, professor Levi do Handebol.

Nos meses de setembro e outubro, o Centro 
de Integração Empresa-Escola do Paraná foi 
homenageado pela Câmara de Vereadores das 
cidades de Paranavaí, Umuarama e Arapongas, 
com “Moção de Aplausos” em reconhecimento 
aos 53 anos de atuação da entidade no Estado 
e pelo trabalho realizado na inserção de 
adolescentes, jovens e estudantes no mundo 
do trabalho.

Atuando há cerca de 20 anos no município de 
Paranavaí, o CIEE/PR se tornou referência para 
quem busca qualificação pessoal e profissional 
através dos programas de Aprendizagem e 
Estágio, e dos Programas Sociais oferecidos 
pela entidade.

Em Umuarama, já são mais de 30 anos contribuindo na transformação social de milhares de 
adolescentes, jovens e estudantes que encontram nos programas da instituição a oportunidade de 
aperfeiçoar e colocar em prática tudo o que aprendem em sala de aula, sendo capacitados para o 
exercício de suas futuras profissões.

Reinaugurado em outubro de 2019, o escritório do CIEE/PR em Arapongas, proporciona capacitação 
e qualificação profissional para adolescentes, jovens e estudantes, de modo a estarem mais 
preparados para ingressar no mundo do trabalho.
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Secretário Municipal de Assistência Social 
de Imbituva, Antônio Carlos Vaz Ferreira, 
entregando o Selo Social à colaboradora 

do CIEE/PR em Irati, Luciane Muchau.

CIEE/PR RECEBE SELO SOCIAL POR SUA 
ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

No dia 09/12, representantes do CIEE/PR - Regional Irati, receberam 
no escritório a visita do secretário Municipal de Assistência Social de 
Imbituva, Antônio Carlos Vaz Ferreira, para certificação da instituição 
com o Selo Social 2020. O selo é uma homenagem anual do 
município para entidades que desenvolvem projetos e programas 
sociais voltados à população em situação de vulnerabilidade.

Através dos Programas de Aprendizagem e Estágio, o CIEE/PR 
encaminha adolescentes, jovens e estudantes Imbituvenses para 
as empresas, possibilitando o acesso ao mundo do trabalho e a 
capacitação profissional.

ESCRITÓRIOS DE COLOMBO E PINHAIS PROMOVEM AÇÃO 
SOLIDÁRIA EM PROL DA APAE/PINHAIS

A partir da esquerda, Rodrigo Natal - Supervisor Regional do CIEE/PR; Elizandra 
Godinho - representante da APAE/Pinhais; Mirieli Cardoso - Assistente Social e 

Eduarda Salvador - Instrutora Técnica, ambas do CIEE/PR.

Promover o acesso à cidadania e a capacitação profissional são as premissas dos Programas 
“Jovem em Ação” e “Família em Ação”, que têm por finalidade atender, prioritariamente, os jovens 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social e seus familiares, a fim de oportunizar o 
desenvolvimento da empregabilidade, a geração de renda e o fortalecimento dos vínculos familiares.

Todos os finais de ano o CIEE/PR, por meio de seus escritórios regionais, promove ações que visam 
auxiliar instituições filantrópicas e despertar nos jovens aprendizes o verdadeiro espírito do Natal.

Este ano, colaboradores e aprendizes dos escritórios regionais de Colombo e de Pinhais fizeram 
sua ação em prol dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/ Pinhais, 
organização não-governamental, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos que oferta atendimento 
especializado a educandos que apresentam um quadro de Deficiência Intelectual, Múltiplas 
Deficiências, Deficiência Física Neuro-motora e Transtornos Globais do Desenvolvimento. A 
Associação atua há 41 anos no município.

A ação foi realizada por intermédio de 
"cartinhas" escritas pelos educandos 
da APAE para o Papai Noel. Ao todo, 
25 cartinhas foram apadrinhadas 
por aprendizes e colaboradores das 
unidades do CIEE/PR. A entrega dos 
presentes foi realizada no dia 03/12 
na sede da APAE/Pinhais. Além de 
gratificantes, experiências como essa 
demonstram, especialmente aos 
nossos jovens aprendizes, que mesmo 
pequenas ações contribuem para uma 
sociedade melhor e mais solidária.
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NOVO CONSELHEIRO

Em reunião realizada pelo Conselho Deliberativo do Centro de Integração 
Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR, no dia 03/09, foi aprovado como 
membro titular do quadro associativo do CIEE/PR o Prof. Me. José Carlos 
Barbieri.

O novo conselheiro, além de outras atividades, é reitor do Centro 
Universitário Cidade Verde – UNIFCV e presidente da Federação dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino da Região Sul - FEPEsul. Tem 
experiência na área de administração, com ênfase em: gestão educacional, 
gestão de pessoas, organização, liderança, formação de equipes e em 
empregabilidade.

A diplomação do conselheiro professor Barbieri, ocorrerá em evento a ser 
realizado oportunamente na Cidade de Maringá.

A diretoria do CIEE/PR deseja boas-vindas e muito sucesso ao novo 
conselheiro.
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RECURSOS HUMANOS

Quando o mundo se deparou com um cenário incerto e até então desconhecido em decorrência da 
pandemia, muito se falou em resiliência e superação de desafios. Nesse contexto, os investimentos 
no capital humano e novas tecnologias tiveram especial destaque nas organizações.

Com o objetivo de preservar a saúde de seus colaboradores, parceiros, estudantes, adolescentes/
jovens e comunidade em geral, o CIEE/PR se manteve atento às recomendações das autoridades 
e medidas adotadas para conter o Coronavírus (Covid-19), adaptando-se as novas condições e 
intensificando ações e investimentos em tecnologia e digitalização de processos.

Principais ações adotadas:

Investimento em qualidade de vida

Afim de garantir qualidade de vida aos colaboradores 
que foram acometidos pela Covid-19, foi realizado 
acompanhamento fisioterapêutico individualizado, 
onde foram repassadas orientações de saúde e 
ergonomia. Os atendimentos foram estendidos aos 
familiares também.

A empresa Fisiotrab, que desenvolve o trabalho 
laboral com o CIEE/PR, foi responsável pela 
assessoria fisioterapêutica nos atendimentos, 
bem como, enviou  vídeos com dicas de postura, 
exercícios e ergonomia para os colaboradores em 
home office, garantindo o bem estar na execução 
das tarefas diárias.

Adoção de regime de trabalho remoto (teletrabalho/home office)

Implantação do CallCenter Estadual 0800 300 4300

Capacitação teórica on-line no Programa de Aprendizagem e realização 
de salas de aula virtuais

Ampliação dos canais de atendimento virtuais e reforço das equipes

Entrega do novo portal e modernização nas plataformas de acesso de 
estudantes e parceiros

Fortalecimento do setor CSC – Centro de Serviços Compartilhados

Implantação da Assinatura Digital de Documentos
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COLABORADORES
TOTAL DE COLABORADORES 288

MULHERES (68,40%) – HOMENS (31,60%)

197 mulheres          91 homens

COORDENAÇÃO

29 mulheres          12 homens

SUPERINTENDENTE

1 homem

GERENTES

2 mulheres            2 homens

SUPERVISÃO

1 Mulher             3 homens
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APUCARANA                                                                                          
Rua Osório Ribas de Paula, 94 - 4º andar – Sala 402 – 
Edifício Millenium - CEP 86800-140
Telefone: (43) 3422-3971
E-mail: apucarana@cieepr.org.br

ARAPONGAS
Rua Flamingos, 1291 - Centro - CEP 86700-150
Telefone: (43) 3011-2510
E-mail: arapongas@cieepr.org.br

ARAUCÁRIA  
Rua João Pessoa, 145 - 4º Andar - Conj. 46 Edificio CCA – 
CEP 83702280
Telefone: (41) 3313-4325
E-mail: araucaria@cieepr.org.br

CAMPO LARGO                  
Rua Xavier da Silva, 1016 – Térreo – CEP 83601-010
Telefone: (41) 3313-4261
E-mail: campolargo@cieepr.org.br

CAMPO MOURÃO                                                                                  
Av. Capitão Índio Bandeira, 641 - CEP 87301-000
Telefone: (44) 3525-2254
E-mail: campomourao@cieepr.org.br

CASCAVEL   
Rua Recife, 1861 – Centro - CEP 85810-031
Telefone: (45) 3220-0200
E-mail: cascavel@cieepr.org.br

CIANORTE                                                                                             
Av. Brasil, 517 - CEP 87200-169
Telefone: (44) 3629-7235
E-mail: cianorte@cieepr.org.br

COLOMBO                          
Tomás Édison, 42, - Guarani - CEP 83408-260
Telefone: (41) 3313-4353
E-mail: colombo@cieepr.org.br

CORNÉLIO PROCÓPIO                                                                         
Rua Massud Amin, 199 -  1º Andar - Sala 101
CEP 86300-000
Telefone: (43) 3523-8777
E-mail: cprocopio@cieepr.org.br

UNIDADES DE ATENDIMENTO

CURITIBA – SEDE           
Rua Ivo Leão, nº 42 – Alto da Glória – CEP 80030-180
Telefone: (41) 3313-4300 
E-mail: cieepr@cieepr.org.br

DOIS VIZINHOS                                                                                      
Rua João Dalpasquale, 210 - Centro Norte – Sala 05
CEP 85660-000
Telefone: (46) 3536-1876
E-mail: doisvizinhos@cieepr.org.br

FAZENDA RIO GRANDE                                                                                      
Avenida Araucária, 422 – Eucaliptos - CEP 83820-068
Telefone: (41) 3313-4343
E-mail: araucaria@cieepr.org.br

FOZ DO IGUAÇU                                                                                    
Rua Rui Barbosa, 820, - 1º andar - Sala 103 - CEP 85851-170
Telefone: (45) 3521-7600
E-mail: fozdoiguacu@cieepr.org.br

FRANCISCO BELTRÃO                                                                          
Av. Julio Assis Cavalheiro, 900 – Centro - 2º Andar
Sala 201 - CEP 85601-000
Telefone: (46) 3524-5407
E-mail: fbeltrao@cieepr.org.br

GUARAPUAVA
Rua Capitão Rocha, 2075 - CEP 85010-270
Telefone: (42) 3623-8177
E-mail: guarapuava@cieepr.org.br

IRATI                                                                       
Rua Antônio Cândido Cavalin, 537, CEP 84507-063
Telefone: (42) 3423-2606
E-mail: irati@cieepr.org.br

JACAREZINHO              
Rua Coronel Figueiredo, 807 - CEP 86400-000
Telefone: (43) 3527-1238
E-mail: jacarezinho@cieepr.org.br

LOANDA                         
Rua Mato Grosso, 240 - CEP 87900-000
Telefone: (44) 3425-3579
E-mail: loanda@cieepr.org.br
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LONDRINA                      
Rua Pará, 162 – Centro - CEP 86020400
Telefone: (43) 3322-4226
E-mail: londrina@cieepr.org.br

MARECHAL CÂNDIDO RONDON                                                           
Rua Dom João VI, 773 - CEP 85960-000
Telefone: (45) 3254-2568
E-mail: mcrondon@cieepr.org.br

MARINGÁ                                                                                                
Av. Carneiro Leão, 135 - 10º andar - Salas 1001 e 1004
Ed. Europa - CEP 87014-010
Telefone: (44) 3218-0300
E-mail: maringa@cieepr.org.br

MEDIANEIRA                                                                                           
Rua Paraná, 1910 - Sala 02 - CEP 85884-000
Telefone: (45) 3264-6066
E-mail: medianeira@cieepr.org.br

PALOTINA
Rua 25 de Dezembro, 1214 -  Centro – Sala 02
Galeria Assiplan - CEP 85950-000
Telefone: (44) 3649-4797
E-mail: palotina@cieepr.org.br

PARANAGUÁ 
Rua Faria Sobrinho, 309 – Centro - CEP 83203-000
Telefone: (41) 3422-8803
E-mail: paranagua@cieepr.org.br

PARANAVAÍ                   
Rua Paraíba, 1888 – Sala 02 – CEP 87701-080
Telefone: (44) 3422-1916
E-mail: paranavai@cieepr.org.br

PATO BRANCO              
Rua Caramuru, 270 – Sobreloja - Ed. Caramuru Center 
CEP 85501-060
Telefone: (46) 3224-7151
E-mail: patobranco@cieepr.org.br

PINHAIS
Rua Vinte e Cinco de Agosto, 385 -  Centro
CEP 83323010
Telefone: (41) 3313-4231
E-mail: pinhais@cieepr.org.br

PONTA GROSSA
Rua Senador Pinheiro Machado, 305 – Centro
CEP 84010-310
Telefone: (42) 3222-6446
E-mail: pontagrossa@cieepr.org.br

RIO NEGRO
Rua Nicolau Bley Neto, 100 - Sala 01 – Edifício José Hirt Filho 
- CEP 83880-000
Telefone: (47) 3645-3809
E-mail: rionegro@cieepr.org.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS                                                                       
Rua Visconde do Rio Branco, 2852 – Centro
CEP 83005-420
Telefone: (41) 3313-4318
E-mail: saojose@cieepr.org.br

SÃO MATEUS DO SUL
Rua Barão do Rio Branco, 422 – Sala 02 - CEP 83900-000
Telefone: (42) 3532-7692
E-mail: saomateus@cieepr.org.br

TELÊMACO BORBA
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1181 - Alto das Oliveiras, 
(junto a FATEB) - CEP 84266-010
Telefone: (42) 3271-8076
E-mail: telemacoborba@cieepr.org.br

TOLEDO
Rua Almirante Barroso, 3121 - Sala 03 - Edifício Miró – Centro 
- CEP 85900-020
Telefone: (45) 3252-0155
E-mail: toledo@cieepr.org.br

UMUARAMA                   
Avenida São Pedro, 4698 - Zona 03 - CEP 87502-220
Telefone: (44) 3623-1440
E-mail: umuarama@cieepr.org.br

UNIÃO DA VITÓRIA                                                                              
Rua Professor Cleto, 296 – CEP 84600-140
Telefone: (42) 3523-1239
E-mail: uniaodavitoria@cieepr.org.br

WENCESLAU BRAZ      
Rua Benjamin Constant, 142, Centro – CEP 84950-000
Telefone: (43) 3528-3166
E-mail: wenceslaubraz@cieepr.org.br



WWW.CIEEPR.ORG.BR

cieeparana cieeproficial

CALL CENTER
(41) 3313-4300 - Curitiba e Região Metropolitana 

0800 300 4300 - Demais cidades do Estado

CANAL DE ÉTICA
Para mais informações, acesse:

http://cieepr.ouvidoriacompliance.com.br

ciee/pr cieepr cieeproficial
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