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DESAFIOS PARA O FUTURO
Com mais de cinco décadas de existência, o Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná –
CIEE/PR tem como missão contribuir com os Sistemas de Ensino e com a sociedade na preparação,
formação e integração dos Jovens ao Mundo do Trabalho.
Por intermédio dos seus programas, o CIEE/PR vem sendo o elo entre empresas, instituições de
ensino e estudantes, no desenvolvimento social e cultural de centenas de milhares de jovens.
Através do Programa de Aprendizagem, adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos
são capacitados e contratados para exercer uma atividade profissional supervisionada, que irá
possibilitar sua inserção no mundo do trabalho, seja na mesma empresa contratante ou em um novo
processo seletivo.
No Programa de Estágio, os estudantes encontram a oportunidade de colocar em prática a vivência
acadêmica de sua formação profissional, podendo enfim descobrir sua vocação e testar suas
afinidades com a futura profissão.
Pensando em atender aqueles que estão em maior risco de vulnerabilidade social, desenvolvemos
programas que visam capacitar os jovens e também despertar o senso de responsabilidade que a
família tem na vida dos adolescentes e jovens no início de sua vida profissional. Com esse propósito
oferecemos os Cursos de Capacitação Profissional e os Programas “Jovem em Ação” e “Família
em Ação”.
Deixamos como legado para as futuras gerações de jovens paranaenses, a certeza de encontrarem
no CIEE/PR programas que são ferramentas de capacitação e transformação social, para que possam
se desenvolver e chegar melhor preparados para os desafios de suas vidas profissionais.
Nossos agradecimentos às empresas e instituições de ensino parceiras, por mais uma vez estarmos
juntos “Transformando Vidas e Construindo Futuros”.

Domingos Murta
Presidente do CIEE/PR
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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 outros programas sociais
e cursos de capacitação e cidadania, voltados
para o mundo do trabalho. No final do ano, a
entidade estava presente em todo o Estado
do 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, preparandoos 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, por suas 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 “Jovem
em Ação e Família em Ação”. 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

13.884
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GESTÃO 2018/2020
DIRETORIA
PRESIDENTE

DIRETORES

DOMINGOS TARÇO MURTA RAMALHO

ANTÔNIO BARBOSA LEMES JÚNIOR
ARMINDO VILSON ANGERER

VICE-PRESIDENTES

GUIDO ALBANO GUÉRIOS

ANTONINHO CARON

LILIAN DEISY MERLIN CAMARGO FRANZONI

JOSÉ EDUARDO MORAES SARMENTO

CONSELHO DELIBERATIVO
Ex-Presidentes

Membros Eleitos

ALCINO MIGUEL DE AMORIM

ARNALDO LUIZ MIRÓ REBELLO

ARWED B. KIRCHGÄSSNER

CARLOS ALBERTO DE SOTTI LOPES

F. FERNANDO FONTANA

ESTEFANO ULANDOWSKI

ITALO FERNANDO TROMBINI

EUGÊNIO LIBRELOTO STEFANELO

JOSÉ RIBAMAR BRASIL DOS REIS

GABRIEL VEIGA RIBEIRO

LUIZ NICOLAU MÄDER SUNYÉ

IVO KLUG

OCYRON CUNHA (in memoriam)

VICENTE PACHECO

WERNER EGON SCHRAPPE

CONSELHO FISCAL
GIL FERREIRA GOULART

SILA MARY RODRIGUES FERREIRA

JUAREZ MIGUEL ROSSETIM

WILSON PORTES

NIVALDO BOLONHEZ
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COMISSÕES ESPECIAIS TEMÁTICAS
Criadas pela atual diretoria, as Comissões Especiais Temáticas são responsáveis por colaborar com
sugestões e propostas que visam apoiar a administração da entidade, bem como o incremento dos
Programas de Aprendizagem, Estágio, Cursos de Capacitação e Cidadania e os Programas Sociais.
São elas:

FINANÇAS E CONTÁBIL

Integrantes: James Rui Palazzo, Juarez Miguel
Rossetim, Nivaldo Bolonhez e Paulo Roberto
Cruz Cozza.
Padrinho: Diretor Antônio Barbora Lemes
Júnior.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Integrantes: Edson José Ramon, Francisco
Ferraes Neto, Hélio Cadore e Judas Tadeu
Grassi Mendes.
Padrinho: Vice-presidente Antoninho Caron.
INFRAESTRUTURA (PATRIMONIAL)
Integrantes: Arnaldo Luiz Miró Rebello,
Eduardo Christiano Lobo Aichinger, Ivo Klug e
José Ribamar Brasil dos Reis.
Padrinho: Vice-presidente José Eduardo
Moraes Sarmento.
PROJETOS SOCIAIS (Novos)
Integrantes: Carlos Alberto de Sotti Lopes,
Eugênio Libreloto Stefanelo e Zaki Akel
Sobrinho.
Padrinho: Diretor Armindo Vilson Angerer.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO
DE JOVENS
Integrantes: Alcino Miguel de Amorim, Gil
Ferreira Goulart, Ivo Klug e Sila Mary Rodrigues
Ferreira.
Madrinha: Diretora Lilian Deisy Merlin
Camargo Franzoni.
RELAÇÕES EMPRESARIAIS, COMUNITÁRIAS
E DE COMUNICAÇÃO
Integrantes: Arwed Baldur Kirchgässner, Luiz
Otávio Leão, Odone Fortes Martins, Rubens
Curi e Wilson Portes.
Padrinho: Diretor Guido Albano Guérios.
APOIO JURÍDICO
Integrantes: Estefano Ulandowski, Evaldo
Pedroso de Paula e Silva, Luiz Nicolau Mäder
Sunyé e Ocyron Cunha (in memoriam).
Padrinho: Presidente Domingos Murta.
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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 de potencializar 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.

CIEE/PR | Relatório de Atividades 2019

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

APRENDIZES ARRECADARAM MAIS DE 1,5 TONELADA
DE ALIMENTOS
Durante o mês de outubro, os aprendizes da cidade de Maringá foram mobilizados para arrecadação
de alimentos em prol da campanha “Outubro Rosa”, de combate ao câncer, sendo o esforço
recompensado pelo recebimento de 1.559 quilos de alimentos.
Os donativos foram destinados às entidades da Rede Feminina de Combate aoCâncer e Entidade
Ecumênica de Amor ao Próximo.

Aprendizes do CIEE/PR e representantes das entidades beneficiadas pela campanha.
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FÓRUM DE APRENDIZAGEM DEBATE
O CUMPRIMENTO DAS COTAS PELAS EMPRESAS
CONTRATANTES
O Fórum de Aprendizagem do Paraná, em reunião realizada na Assembleia Legislativa do estado,
debateu aspectos sobre a importância do cumprimento das cotas obrigatórias de contratações pelas
empresas da iniciativa privada e pública.
Como organizadora do Fórum, a procuradora regional do Ministério Público do Trabalho no Paraná,
Mariane Josviak, afirmou que a ideia do evento é fortalecer a legislação sobre a aprendizagem, tanto
no estado como em âmbito nacional.
“Queremos que os deputados apoiem as legislações existentes e ajudem a evitar a proliferação de
novas leis que possam vir a diminuir a possibilidade de vagas de aprendizes”.

Autoridades e aprendizes do CIEE/PR participantes.
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EQUIPE DO CAPE/DENARC FAZ PALESTRA SOBRE
PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS
Na data de 26 de junho comemora-se o Dia Internacional de Combate às Drogas, lembrando o impacto
negativo do álcool, das drogas em geral e de outras substâncias psicoativas na vida das pessoas e também
na atividade profissional. Neste aspecto, a educação e orientação dos adolescentes e jovens têm um papel
importante já que nessa fase da existência se concentra a formação cidadã do ser humano, suas ideias
e ações.
Atingir esta faixa etária com campanhas de orientação é fundamental pois, segundo o Ministério da
Saúde, expressivas parcelas dos jovens entre 13 e 15 anos de idade já experimentaram algum tipo
de droga. Isso exige que a abordagem da questão seja realizada por profissionais devidamente
qualificados.
Visando a orientação e prevenção ao uso de drogas, a equipe da Divisão Estadual de Narcóticos
(DENARC), realizou uma palestra direcionada aos aprendizes do CIEE/PR de Curitiba, intitulada
“Drogas: O Barato Sai Caro”, em que foram abordados os prejuízos e efeitos nocivos causados pelos
diferentes tipos de drogas.

Mais de 400 aprendizes participaram da palestra.
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SEMINÁRIO SOBRE A INCLUSÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA EM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
Representantes do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) participaram do 1º
Seminário sobre o Programa de Aprendizagem para Pessoa com Deficiência, realizado dia 17 de
setembro no auditório do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.
Durante o encontro foram abordados os benefícios da inclusão da pessoa com deficiência para a
empresa, esclarecimento de dúvidas sobre legislação e apresentação de “cases” de sucesso em
empresas e prefeituras. Participaram do evento profissionais de instituições formadoras, agentes das
agências do trabalhador, empresários, pessoas com deficiência e representantes de 46 municípios.

Participantes do Seminário (foto - divulgação SEJUF/Valdelino Pontes).
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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 qualificar-se, 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, entre
eles a disciplina, hierarquia e organização.
Para as instituições de ensino, a parceria possibilita que seus alunos tenham garantidas as
competências e habilidades práticas no ambiente de trabalho das unidades 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.

Estudantes preenchendo cadastro durante feira.
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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.
Dispomos de uma equipe especializada para atender esse processo, onde 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 disponibilizado pelo CIEE/PR, as empresas agilizam as contratações de estagiários,
recebendo candidatos previamente selecionados de acordo com os requisitos das vagas.

CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Visando a capacitação pessoal e
profissional, os estagiários de diversas
entidades parceiras da iniciativa
pública participaram de palestras
durante o ano. O objetivo foi preparar
os estudantes para o atendimento das
demandas no relacionamento com
a comunidade, envolvendo temas
sobre comportamentos, hábitos, ética
e boa convivência no trabalho.

Orientação sobre normas de comportamentos.
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FEIRAS DE ESTÁGIO E EMPREGABILIDADE
Ao longo do ano, o CIEE/PR participou de diversas
feiras de estágio e empregabilidade, visando
ampliar as oportunidades de contratações de
estagiários pelas empresas parceiras. Tratase de um eficiente meio de aproximação entre
estudantes, instituições de ensino e empresas
para fazer cadastros, verificação das ofertas de
vagas de interesse de cada um, além de tirar
eventuais dúvidas sobre procedimentos no
próprio estágio.

Feira de empregabilidade em Curitiba.

TRIBUNAL DE CONTAS RENOVA CONVÊNIO
DE ESTÁGIO
O presidente do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR, Domingos Murta e o conselheiro
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, Nestor Baptista, assinaram termo aditivo
que prorroga por mais um ano a contratação de estagiários dos níveis médio e superior.

À esquerda, Domingos Murta, presidente do CIEE/PR e Nestor Baptista, conselheiro presidente do
TCE-PR, quando assinavam o termo de renovação de parceria.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA E CIEE/PR
ASSINAM CONTRATO PARA O PROGRAMA
DE ESTÁGIO
O presidente do Centro de
Integração Empresa-Escola do
Paraná (CIEE/PR), Domingos
Murta, esteve reunido com o
presidente da Câmara Municipal
de Curitiba, vereador Sabino
Picolo. Na ocasião, foi firmado
compromisso objetivando a
contratação de estagiários para
atuar em diversas áreas do
Legislativo curitibano.

À esquerda, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador
Sabino Picolo, quando assinava o contrato junto com o presidente do
CIEE/PR, Domingos Murta.

PARCERIA DE ESTÁGIO ENTRE O CIEE/PR E A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
O novo contrato tem duração de um ano e prevê um aumento de 67% no número de contratação
de estagiários para os níveis médio, técnico e superior.

A partir da esquerda, defensor público-geral, Eduardo Pião Ortiz Abraão; Domingos
Murta e Paulo Mira, presidente e superintendente do CIEE/PR.
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PROGRAMAS SOCIAIS E CURSOS
DE CAPACITAÇÃO E CIDADANIA
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 envolvendo aspectos sociais,
econômicos, culturais, religiosos, físicos e
mentais, contribuindo para o desenvolvimento
pleno do indivíduo.
Proporcionar
mecanismos
para
o
fortalecimento
dos
vínculos
familiares,
minimizando dificuldades de convivência entre
os adolescentes/jovens e seus familiares é o
foco principal no resgate da função protetiva
das famílias e também na 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.
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JOVEM EM AÇÃO
Lançado pelo CIEE/PR em 2018, esse programa social gratuito é destinado a jovens em situação
de vulnerabilidade social, com idades entre 14 e 22 anos, e carga horária de 16 horas. Tem como
objetivo a capacitação profissional, como pressuposto para a empregabilidade, a geração de renda
e conquista da cidadania. Quando detectadas situações que necessitem de apoio especializado, o
CIEE/PR faz o encaminhamento à rede de proteção social.
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.
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.

Grupo de jovens capacitados em Paranavaí.
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Encerramento de turma em Campo Mourão.

PROGRAMA JOVEM EM AÇÃO ALAVANCA A INSERÇÃO
NO MUNDO DO TRABALHO
Através do “Programa Jovem em Ação” 185 participantes foram contratados como aprendizes por
empresas de Maringá e de outros municípios da região, depois de concluírem cursos voltados para várias
atividades ocupacionais, entre elas Serviços Administrativos, Serviços de Auxiliar de Produção, Serviços
de Varejo e Supermercado e Serviços Comerciais.
Além de Maringá, foram também contratantes empresas dos municípios de Sarandi, Paiçandu, Mandaguari,
Marialva e Mandaguaçu, por intermédio do CIEE/PR.

Encontro realizado em Maringá.
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FAMÍLIA EM AÇÃO
Direcionado especialmente às famílias dos jovens em situação de vulnerabilidade social, o programa
visa repassar conceitos e orientações para uma reflexão sobre o papel da família na formação do
caráter do cidadão e do protagonismo dos filhos na vida pessoal e profissional.O Programa Família
em Ação tem como objetivo proporcionar o fortalecimento de vínculos nos núcleos familiares,
minimizando as dificuldades de convivência de seus integrantes, principalmente nas relações do
núcleo familiar. O importante é resgatar a função protetiva da família, bem como o protagonismo que
lhe cabe na educação e modelação do comportamento dos filhos. Isso é fundamental para que haja
respeito e harmonia no relacionamento dos seus membros.
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 no portal da internet, prioritariamente os que se encontram em situação de
vulnerabilidade e risco social.

Encontro realizado em Colombo/PR.
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CRESCE INTERESSE PELO PROGRAMA FAMÍLIA
EM AÇÃO
Tem aumentado expressivamente a cada semana o interesse pelo Programa Família em Ação, criado pelo
CIEE/PR como um braço dentro dos programas sociais que executa em apoio à comunidade paranaense
mais vulnerável às carências do cotidiano.
O CIEE/PR entende que a família tem uma função essencial na formação dos jovens, auxiliando-os
enquanto cidadãos para uma vida pessoal e profissional de autonomia e sucesso. Dessa forma, a criação
do Programa Família em Ação está ajudando muitas famílias a terem uma outra percepção dos problemas
de relacionamentos no dia a dia, gerando reflexões úteis para superação dos conflitos existentes.

A importância do programa
Um adolescente ou jovem que não possui o apoio da família e nem o suporte para enfrentar os problemas
que acontecem naturalmente na vida de cada um, dificilmente conseguirá superar os conflitos e fortalecer
vínculos de convivência.
Para a psicóloga Mara Ferreira “o programa se tornou um canal de comunicação e proteção da família, e
o CIEE/PR passa a ser uma referência para a busca de apoio e fortalecimento de vínculos”.
“ Temos alcançado muitos bons resultados, fortalecendo nosso papel de proteção social ” - comentou
a profissional.

Auditório do CIEE/PR em Curitiba.

Participantes em União da Vitória.
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O MUNDO
DO TRABALHO
Mais de 80 cursos livres gratuitos foram disponibilizados pelo CIEE/PR no ano, beneficiando
milhares de participantes nas unidades operacionais em todo o estado.
Os cursos de capacitação e cidadania do CIEE/PR estão 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 com a empregabilidade.
Entre os cursos disponibilizados, os mais procurados são:
Auxiliar Administrativo

Matemática Básica

Como Ter Sucesso Nos Processos Seletivos

Oratória - Arte de Falar em Público

Informática Básica

Qualidade no Atendimento ao Público

Libras - Língua Brasileira de Sinais

Linguagem e Comunicação

Marketing Digital e Internet

Telemarketing

Curso de Oratória, um dos mais procurados.
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PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO
Parceria celebrada com o governo do estado do Paraná visa a proteção e promoção de famílias em
situação de alta vulnerabilidade social. O lançamento ocorreu no Palácio Iguaçu, em ato presidido
pelo governador Ratinho Júnior, com a presença de autoridades e representantes de várias
entidades sociais.
A parceria objetiva a integração das ações das áreas de assistência social, habitação, agricultura e
abastecimento, trabalho, saúde, educação, esporte e lazer, segurança alimentar e nutricional, entre
outras necessidades.
No que tange ao CIEE/PR, a proposta prevê a realização de cursos livres de formação profissional
para os integrantes do Programa Família Paranaense, indicados pelas respectivas equipes técnicas
da Secretaria da Justiça, responsável pela coordenação das ações. Os cursos serão ministrados
nas 36 unidades operacionais do CIEE/PR em todo o estado com a participação dos instrutores que
compõem a equipe multidisciplinar de programas sociais.

A partir da esquerda, o vice-governador Darci Piana; Ratinho Junior, governador do Paraná; Domingos
Murta, presidente do CIEE/PR; e o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS 19 CENSES
DO ESTADO
Termo de parceria foi assinado pelo presidente
do CIEE/PR, Domingos Murta, e o secretário da
Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, para
promover cursos de capacitação profissional
nos 19 Centros de Socioeducação (Censes)
do estado do Paraná. Serão ofertados cursos
de qualificação profissional para atender os
adolescentes e jovens que cumprem medidas
socioeducativas nas unidades do Paraná, sem
nenhum repasse de recursos entre as partes.
As capacitações vão ocorrer durante o período
de férias escolares.
Representantes do Governo do Estado, Ministério Público
do Trabalho, Diretores e Conselheiros do CIEE/PR.
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MILHARES DE
FAMÍLIAS PARANAENSES
A parceria com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho teve início em Curitiba, no bairro Cajuru
com o objetivo de levar apoio e capacitação profissional às famílias que se encontram em situação
de alta vulnerabilidade social, inseridas no Programa Família Paranaense.
Além de Curitiba a parceria será desenvolvida em todo o estado do Paraná, onde o CIEE/PR atua. A
iniciativa visa gerar a autonomia e o desenvolvimento de aptidões em que os participantes possam
ser inseridos no mundo do trabalho, habilitando-se tanto para o viés formal, quanto para aqueles que
desejam empreender.

Proteção e promoção das famílias em situação de vulnerabilidade social.

CURSO DE LIBRAS EM PARCERIA COM O TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL
Foi formalizada no Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR) a assinatura do termo de parceria
entre o órgão da Justiça Eleitoral e o Centro de
Integração Empresa- Escola do Paraná (CIEE/
PR) para a oferta de cursos de Libras (Língua
Brasileira de Sinais) aos estagiários do TRE, além
da comunidade.
Esta iniciativa tem por objetivo capacitar os
estagiários e a comunidade para garantir
a interação dos portadores de deficiência
auditiva, especialmente em locais que prestam
atendimento ao público.

Ao centro estão o desembargador e presidente do
TRE-PR, Gilberto Ferreira (terno azul), tendo à direta o
presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, juntamente
com representantes das duas entidades.
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PARCERIA ENTRE CIEE/PR E INSTITUTO LICO
KAESEMODEL PARA INCLUSÃO DE JOVENS NO
MUNDO DO TRABALHO
O Centro de Integração Escola-Empresa (CIEE/PR) e o Instituto Lico Kaesemodel assinaram convênio
de cooperação para integrar pessoas portadoras da Síndrome do X-Frágil no mundo do trabalho.
O Instituto Lico Kaesemodel é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo promover ações
beneficentes relacionadas à assistência social, saúde, educação e meio ambiente para atendimento
a pessoas especiais.
A Síndrome do X Frágil é uma condição genética que causa debilidades intelectuais, problemas
de aprendizado e de comportamento, além de diversas características físicas peculiares. Ainda
que ocorra em ambos os gêneros, afeta mais frequentemente os meninos e geralmente com
grande severidade.

A partir da esquerda: Rodrigo Camargo, coordenador do Conselho de Saúde da Associação
Comercial do Paraná; Orlando Kaesemodel Filho, presidente do Conselho do Instituto Lico
Kaesemodel; Glaucio Geara, presidente da ACP; Domingos Murta e José Eduardo Moraes Sarmento,
presidente e vice-presidente do CIEE/PR.
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PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURITIBA
Parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba e a FAS – Fundação de Ação Social – renovada em
2019, para a realização de cursos de capacitação gratuitos a adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social. Os cursos são ministrados nas Ruas da Cidadania e nos Liceus de Ofícios.

Prefeito Rafael Greca, com a primeira-dama Margarita Sansone, o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, e o
presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, durante a renovação da parceria em 2018.
Foto: Lucilia Guimarães/SMCS.

Participantes dos cursos.
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Curso de Libras.

CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES
DO CIEE/PR COM O CURSO DE LIBRAS
Colaboradores de diversos setores do
CIEE/PR,
especialmente
aqueles
que
desempenham atividades de atendimento ao
público em Curitiba e Região Metropolitana,
foram capacitados para comunicação através
do idioma de Libras (Língua Brasileira de Sinais),
usado por milhares de pessoas portadoras de
deficiência auditiva e de fala.
Pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) mostram que 9,8

Colaboradores no curso de Libras.

milhões de brasileiros sofrem de deficiência
auditiva, dos quais 2,6 milhões são surdos e 7,2
milhões apresentam grande dificuldade para
ouvir. A comunidade surda tem a Libras como
primeira língua e, muitas vezes, depende dela
para receber e passar informações. Com esse
aprendizado, as pessoas ou os profissionais
tornam-se aptos a se comunicar de forma
mais inclusiva.
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PARCERIA COM MDS (MINISTÉRIO DA CIDADANIA)
O CIEE/PR tornou-se parceiro do Ministério de Desenvolvimento Social - MDS, atual Ministério da
Cidadania, integrando a denominada “Rede de Parceiros”, quando aderiu ao “Plano Progredir”, em
setembro de 2018.
O objetivo é contribuir com as ações das redes socioassistenciais, ofertando oportunidades de integração
ao mundo do trabalho, através dos programas de socioaprendizagem, capacitação e cidadania e estágio
a todos os usuários referenciados e inscritos no cadastro único/bolsa família.

PARTICIPAÇÃO DO CIEE/PR NOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CIEE/PR é uma organização da sociedade civil que executa programas socioassistenciais
regulamentados conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e deve seguir as
diretrizes e características do artigo 2º, inciso I e do art. 4, Parágrafo 3º, da Resolução CNAS nº 14, de 15
de Maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações
de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
nos Conselhos Municipais de Assistência Social.
Especificamente sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS, estes foram criados
pela Lei Orgânica nº 8.742 de 1993 e são compostos por representantes da sociedade civil e do
governo, que estão incumbidos de participar da formulação de normas, avaliação, acompanhamento,
fiscalização e inscrição das entidades de Assistência Social, bem como dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistencias inscritos, obedecendo determinados critérios, conforme
dispõem os artigos 4º e 12 da Resolução CNAS nº 14/2014, para fins de controle da política
socioassistencial, dentre outras atribuições.
O CIEE/PR ultrapassou a marca de 90 inscrições em Conselhos Municipais de Assistência Social –
CMAS e mais de 100 registros nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CMDCA no Paraná.
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EVENTOS DIVERSOS
REUNIÃO ESTADUAL DE GERENTES
E COORDENADORES
Na Reunião Estadual de Gerentes e Coordenadores do CIEE/PR, realizada em Curitiba, no mês de
setembro, coordenada pelo superintendente executivo, Paulo Mira, foram avaliados os principais
resultados e metas da gestão, bem como apresentados novos projetos e meios de execução.
Também foram analisadas novas diretrizes, ferramentas e projetos em desenvolvimento dos setores:
DIVCC (Divisão de Capacitação e Cidadania), representada pela gerente Simone Paulin; ASJUR
(Assessoria Jurídica) pelo coordenador, Marlus Losso; (Gerências da Capital e Interior do Estado),
por Silmara Santos e Enéas Filho; e DPINFO (Departamento de Informática), pelo gerente Vinícius
Raimundo, este último, com foco especial em projetos para a área de Inovação.
Na ocasião, o coordenador da Assessoria Jurídica, Marlus Losso, falou sobre o Código de Ética do
CIEE/PR, recém-lançado. “ Nosso Código de Ética e Conduta Profissional ” consolida os valores do
CIEE/PR e traça as diretrizes gerais para orientar condutas daqueles que atuam em nome da entidade,
sempre com base nos nossos valores: ética, integridade e transparência.

Diretoria e equipe de colaboradores participantes da reunião.
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CIEE PARANÁ COMEMORA 52 ANOS DE FUNDAÇÃO
O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) comemorou (dia 14/08) seu 52º aniversário
de fundação com um café da manhã para convidados, estando entre eles autoridades, empresários e
dirigentes de instituições de ensino parceiras nos programas de estágio e aprendizagem para jovens
estudantes que buscam sua inserção no mercado de trabalho.
Ao abrir a solenidade, o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, disse que “aproximadamente 1,5
milhão de jovens paranaenses, grande parte deles em situação de vulnerabilidade social ou econômica,
participaram dos programas de estágio e aprendizagem, programas sociais e cursos de capacitação
oferecidos pela instituição. Viram realizados os seus sonhos de estarem inseridos no mundo do
trabalho e, hoje, ocuparem posições de destaque na magistratura, nos Poderes Legislativo e Executivo,
no empresariado e na sociedade paranaense em geral”.

Diretores e conselheiros presentes no evento.
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Empreendedorismo social, o caminho da solidariedade
Na palestra que fez em Curitiba, comemorativa do 52º aniversário de fundação do Centro de Integração
Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR), o empreendedor social Fábio Silva falou sobre essa atividade,
vista como um conjunto de ações para reduzir as desigualdades sociais e econômicas, por meio de
negócios que gerem não apenas lucro em dinheiro, mas tragam melhorias e bem-estar para as pessoas,
com oportunidades iguais para todos.
Fábio defende que as empresas brasileiras deveriam contratar seus funcionários a partir da carreira
social deles. Esse também seria um fator para o empregado ascender de cargo na empresa.
“O que falta ao brasileiro, diz ele, não é engajamento nas causas sociais. É estímulo e informação, saber
onde é possível ajudar. De cada dez norte-americanos, 8,5 têm engajamento social. No Brasil, o número
é baixo. Apenas 12% da população brasileira têm engajamento social”.

Fábio Silva é presidente do @oportosocial, primeira incubadora social do Brasil, e da plataforma nacional
de voluntariado, a @transforma.brasil.

Convidados presentes no evento.
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Posse de novos Conselheiros
Na ocasião, foram recepcionados e diplomados os novos conselheiros do CIEE/PR que vão colaborar,
voluntariamente, nas ações da instituição. São eles: Luiz Alberto Pilatti, doutor em Educação Física pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Mestre em Educação pela Universidade Metodista
de Piracicaba; e reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR, gestão 2016/2020).
A outra nova conselheira é a advogada Mariane Josviak, que também é Procuradora do Trabalho do
Ministério Público do Trabalho – PRT 9ª Região. Atua principalmente nas áreas de políticas públicas,
aprendizagem profissional e trabalho infantil.

A partir da esquerda, ex-reitor da UFPR, Zaki Akel Sobrinho; novo conselheiro, Luiz Alberto
Pilatti; e Domingos Murta, presidente do CIEE/PR.

Nova conselheira Mariane Josviak, entre os presidentes da Diretoria e do Conselho
Deliberativo, Domingos Murta e Fernando Fontana.
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Homenagem
O Administrador de Empresas e Professor
Universitário José Maurino de Oliveira recebeu
homenagem especial como representante
de ex-estagiários. Ele contou parte de sua
experiência de: “Como o estágio impulsionou
sua carreira profissional”.
Coube ao senhor Dirceu Jacob, que foi o
primeiro supervisor do então estagiário José
Maurino, entregar-lhe o certificado.

A partir da esquerda, Dirceu Jacob, primeiro
supervisor de estágio do professor Jose Maurino
de Oliveira Martins (ao centro), com o presidente do
CIEE/PR, Domingos Murta.

CIEE/PR INAUGURA NOVA SEDE EM PONTA GROSSA
Com 236 metros quadrados de área construída, o escritório conta com maiores espaços para ampliação dos
programas de estágio, aprendizagem, cursos de capacitação para o trabalho e programas sociais (Família e
Jovem em Ação), colocados à disposição da população.
Só o programa de aprendizagem tem três salas para atendimento dos aprendizes inscritos e, no conjunto,
as novas instalações oferecerão mais conforto aos usuários – estudantes, empresários e representantes de
instituições de ensino parceiras.
A vice-prefeita Elizabeth Schmidt expressou sua satisfação pelas novas instalações e a importante parceria
entre o município e o CIEE/PR. “Ponta Grossa – disse ela – está cada vez mais preparada para gerar novos
empregos e esta sede do escritório regional vem nos ajudar nisso. A nova estrutura irá acolher os aprendizes
e estagiários com ainda mais qualidade. Com o apoio do CIEE/PR, nossos jovens seguirão a caminhada de
prosperidade profissional, colaborando com o progresso da cidade.”

Autoridades do município e diretores do CIEE/PR entregam a nova sede.
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INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL
DO CIEE/PR NO MUNICÍPIO DE PINHAIS
O Centro de Integração Empresa-Escola
do Paraná (CIEE/PR) inaugurou no dia 13 de
dezembro o seu escritório regional de Pinhais,
localizado na rua 25 de Agosto, número 385 –
Centro. As novas instalações, mais espaçosas
e modernas do que as anteriores, permitem
a ampliação dos serviços de atendimento ao
público (adolescentes e jovens, estudantes,
empresas e instituições de ensino) nas
demandas de estágio e aprendizagem, bem
como dos cursos de capacitação para o mundo
do trabalho e os programas sociais Jovem em
Ação e Família em Ação.
A unidade inaugurada é a de número 36 da
entidade, que expande sua presença na Região
Metropolitana de Curitiba. Além de Pinhais, o
novo espaço atende às empresas e jovens de,
Piraquara e Quatro Barras.
A solenidade de inauguração teve a presença do
presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, do vicepresidente José Sarmento e do superintendente
Paulo Mira; da prefeita Marli Paulino e da viceprefeita Rosa Maria; do deputado federal Luizão
Goulart; da secretária de Assistência Social,
Rosângela Batista; do presidente da Câmara
Municipal de Pinhais, vereador Marcinho;

A partir da esquerda, o presidente da Câmara Municipal,
Marcinho; deputado federal, Luizão Goulart; presidente do
CIEE/PR, Domingos Murta; a prefeita de Pinhais, Marli Paulino;
vice-prefeita Rosa Maria e o vice-presidente do CIEE/PR,
José Sarmento.

e representantes de empresas e instituições de
ensinos regionais.
A instalação do escritório, segundo o presidente
do CIEE/PR, Domingos Murta, se deve à
importância e ao crescimento do município. “É
gratificante ver hoje que o município possui um
dos maiores PIB do estado do Paraná, sendo esta
a razão pela qual o CIEE/PR está se instalando
aqui. Temos o prazer de não só inaugurar o
nosso escritório de Pinhais, mas a certeza que
traremos grandes benefícios para os jovens
desta cidade, principalmente aqueles que se
encontram em situação de vulnerabilidade.”
– disse.
Na sequência, a prefeita Marli Paulino
agradeceu a parceria com o CIEE/PR e destacou
a importante contribuição dos estagiários para
a administração do município. “Hoje são 627
estagiários na prefeitura. Para nós, os estagiários
são considerados como servidores e até os
munícipes os veem assim. E o trabalho deles
ajuda muito, principalmente nas secretarias.
Ficamos felizes com a instalação do escritório,
que irá ajudar muito e beneficiar os jovens
da cidade.”

Presidente, Domingos Murta; o vice-presidente, José
Sarmento; o superintendente Paulo Mira, gerentes,
coordenadores e equipe do escritório regional de Pinhais.
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DIPLOMAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS
E HOMENAGEM AO TRE-PR MARCAM EVENTO
DO CIEE/PR
No dia 11 de dezembro aconteceu em Curitiba a reunião anual do CIEE/PR, evento com a participação
de diretores, conselheiros e convidados.
A solenidade teve início com o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, agradecendo a presença de
todos e destacando os desafios enfrentados pela instituição. “O ano que finda trouxe muitos desafios
que impactaram diretamente nas relações de trabalho, afetando muito o âmbito social do Brasil. Por
isso, o CIEE/PR orgulha-se de ter contribuído com ações filantrópicas e de assistência social, mesmo
com as inúmeras dificuldades havidas, minorando assim a triste estatística que revela a carência de
trabalho, principalmente entre os jovens de 18 a 24 anos.”
Murta também falou sobre os programas sociais Jovem em Ação e Família em Ação, os quais estão
contribuindo diretamente para promoção da cidadania, fortalecimento dos vínculos familiares e
capacitação para o ingresso no mundo do trabalho. Os programas atendem milhares de adolescentes
e jovens em todo estado.

O presidente Domingos Murta acentuou não só os desafios enfrentados no ano, mas também ações para
promoção da cidadania.
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Na sequência, o presidente do Conselho Deliberativo do CIEE/PR, Fernando Fontana, ressaltou o papel
social da instituição, através da qual dezenas de milhares de jovens são beneficiados. Fontana informou
que apenas no ano de 2019, mais de 75 mil adolescente e jovens foram atendidos e capacitados pelos
programas desenvolvidos no CIEE/PR.

Fernando Fontana, presidente do Conselho Deliberativo do CIEE/PR.

O superintendente do CIEE Nacional,
ex-deputado Paulo Delgado, também
participou do evento, destacando em
sua fala a importância do agente de
integração na missão de construir futuros e
transformar vidas, através dos programas
de aprendizagem, estágio e programas
sociais que desenvolve para engajamento
dos jovens no mundo do trabalho e no
processo de desenvolvimento do país.

Paulo Delgado, superintendente do CIEE Nacional.
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Posse de novos conselheiros
Durante o encontro foram diplomados e empossados novos conselheiros do CIEE/PR, a saber:

O ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti (ao centro), recebe seu diploma de novo conselheiro, entregue pelo
também conselheiro do CIEE/PR, Eugênio Stefanelo (à esquerda), juntamente com o presidente Murta.

Da esquerda para a direita, Marcos Domakoski,
presidente do Movimento Pró-Paraná e da
Fundação Copel; conselheiro diplomado, José
Lúcio Glomb, advogado sócio do Escritório Glomb
&amp; Advogados Associados e Domingos Murta.

A partir da esquerda a nova conselheira do CIEE/
PR, Clemilda Thomé (empresária co- fundadora
da empresa NEODENT) com a procuradora do
Ministério Público do Trabalho, Mariane Josviak,
e o presidente Domingos Murta.
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Homenagem ao TRE-PR
A diretoria do CIEE/PR prestou também homenagem
especial ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na
pessoa do seu presidente, desembargador Gilberto
Ferreira, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade paranaense, por intermédio de ações
que visam a acessibilidade e a inclusão de pessoas
com deficiências no mundo do trabalho.

A partir da esquerda, o presidente do Conselho Deliberativo do CIEE/PR, Fernando Fontana; o
homenageado, desembargador Gilberto Ferreira, presidente do TRE/PR e Domingos Murta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ HOMENAGEIA
CIEE/PR COM SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
No dia 4 de dezembro, o Centro de Integração
Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR,
representado pelo diretor Armindo Vilson
Angerer, recebeu do Tribunal de Justiça do Paraná
o “ Selo Acolhedor ” de Responsabilidade Social,
concedido pela participação nos projetos e
programas que atendem crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social,
desenvolvidos pela 2ª vice-presidência do TJ.

O CIEE/PR atua em parceria com o Tribunal
de Justiça no ” Projeto Jovens Promissores ”,
oferecendo cursos de capacitação, orientação
profissional e encaminhamento para o mercado
de trabalho, através dos programas de
aprendizagem e de estágio.

Diretor do CIEE/PR, Armindo Vilson Angerer (à direita) recebendo o “Selo Acolhedor” entregue pelo Juiz Auxiliar da 2ª
Vice-presidência, Dr. Anderson Ricardo Fogaça.

CIEE/PR | Relatório de Atividades 2019

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
O CIEE/PR realizou no dia 29 de março a Assembleia Geral Ordinária para apresentação do Relatório da
Diretoria sobre as atividades operacionais no ano de 2018. Após a abertura dos trabalhos pelo presidente
do Conselho Deliberativo, Fernando Fontana, o presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, apresentou
os principais resultados dos programas de estágio, aprendizagem, cursos livres de capacitação para o
trabalho e os programas sociais Família em Ação e Jovem em Ação.
O programa de estágio teve um grande impulso com crescimento médio geral de 9% sobre o ano
anterior, enquanto no setor privado a expansão foi ainda maior, da ordem de 10%, graças ao trabalho
direcionado da equipe do CIEE/PR.
Por sua vez, o programa de aprendizagem também cresceu expressivamente, chegando ao final do
ano com expansão de 32%, mediante a contratação de 3.754 aprendizes pelas empresas parceiras. Os
cursos livres de capacitação para o trabalho, todos gratuitos, beneficiaram 22 mil participantes. Além
disso, o presidente Murta deu destaque especial aos programas sociais Família em Ação e Jovem
em Ação, criados em agosto de 2018 para atendimento prioritário de pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade social.
Ao final da AGO, foram aprovadas sem ressalvas, com pareceres dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal do CIEE/PR, as demonstrações contábeis e financeiras apresentadas.

Domingos Murta (à esquerda), presidente do CIEE/PR, e Fernando Fontana, presidente do Conselho Deliberativo.
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CIEE NO PARQUE – 6ª EDIÇÃO
Como acontece todos os anos, os colaboradores do CIEE/PR participaram, dia 14/12, da 6ª edição do evento
“CIEE no Parque”, em Curitiba, promovida em parceria com a Associação dos Funcionários (ASSOCIEE).
Na abertura do evento, a presidente da ASSOCIEE, Ilsis Cristine, agradeceu a presença de todos, falou da
sua satisfação de colaborar com a organização e realização do evento.
O superintendente Paulo Mira, idealizador
e incentivador do projeto, ao saudar os
participantes, destacou: “estou muito feliz
em participar deste evento pela sexta vez e
desejo vida longa ao mesmo”.
Os colaboradores e seus familiares
participaram de uma manhã de atividades,
realizadas no Parque Barigui, como forma
de incentivo a uma vida saudável mediante a
prática de atividades físicas.
Colaboradores do CIEE/PR no Parque Barigui.

Além de Curitiba, os colaboradores de outras
unidades do CIEE/PR também aderiram
ao evento, reunindo-se para a prática de
atividades físicas em suas cidades.

Cascavel.

Maringá.

Londrina.
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UNIDADES DE ATENDIMENTO
APUCARANA
R. 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
R. Flamingos, 1291 - Centro CEP 86700-150
Telefone: (43) 3011-2510
E-mail: arapongas@cieepr.org.br
ARAUCÁRIA
R. João Pessoa, 145 - 4º andar conj. 46 Edifício CCA –
CEP 83702280
Telefone: (41) 3614-0400
E-mail: araucaria@cieepr.org.br
CAMPO LARGO
R. 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
R. Recife, 1861, Centro CEP 85810-031
Telefone: (45) 3220-0200
E-mail: cascavel@cieepr.org.br

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

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

DOIS VIZINHOS
R. João Dalpaschuale, 210 – sl 05 CEP 85660-000
Telefone: (46) 3536-1876
E-mail: doisvizinhos@cieepr.org.br

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

FAZENDA RIO GRANDE
Av. Araucária, 422 – Eucaliptos CEP 83820-068
Telefone: (41) 3313-4343
E-mail: fazendariogrande@cieepr.org.br
FOZ DO IGUAÇU
R. Rui Barbosa, 820 – sl 103 – 1º
andar CEP 85851-170
Telefone: (45) 3521-7600
E-mail: fozdoiguacu@cieepr.org.br
FRANCISCO BELTRÃO
Av. Julio Assis Cavalheiro, 900 – 2º
andar – sl 201 - Centro –
CEP 85601-000
Telefone: (46) 3524-5407
E-mail: fbeltrao@cieepr.org.br
GUARAPUAVA
R. Capitão Rocha, 2075 CEP 85010-270
Telefone: (42) 3623-8177
E-mail: guarapuava@cieepr.org.br

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

IRATI
R. Marechal Deodoro, 112 CEP 84500-000
Telefone: (42) 3423-2606
E-mail: irati@cieepr.org.br

COLOMBO
R. Tomás Édison, 42 – Guarani CEP 83408-488
Telefone: (41) 3313-4353
E-mail: colombo@cieepr.org.br

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

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

LOANDA
R. Mato Grosso, 240 CEP 87900-000
Telefone: (44) 3425-3579
E-mail: loanda@cieepr.org.br

CURITIBA – ESCRITÓRIO
REGIONAL CENTRO
R. Monsenhor Celso, 211 - 2º andar sala 203 – Edifício Pugsley - Centro
CEP 80010-150
Telefone: (41) 3313-4388
E-mail: centro@cieepr.org.br

LONDRINA
R. Pará,162 – Centro - CEP 86020400
Telefones: (43) 3322-4226
E-mail: londrina@cieepr.org.br

MEDIANEIRA
R. Paraná, 1910 – sl 02 –
CEP 85884-000
Telefone: (45) 3264-6066
E-mail: medianeira@cieepr.org.br
PALOTINA
R. 25 de Dezembro, 1214 - Centro –
Sala 02 - Galeria Assiplan CEP 85950-000
Telefone: (44) 3649-4797
E-mail: palotina@cieepr.org.br
PARANAGUÁ
R. Faria Sobrinho, 309 – Centro
CEP 83203-000
Telefone: (41) 3422-8803
E-mail: paranagua@cieepr.org.br
PARANAVAÍ
R. Paraíba, 1888 – sl 02 –
CEP 87701-080
Telefone: (44) 3422-1916
E-mail: paranavai@cieepr.org.br
PATO BRANCO
R. Caramuru, 270 - Sobreloja - Ed.
Caramuru Center - CEP 85501-060
Telefone: (46) 3224-7151
E-mail: patobranco@cieepr.org.br
PINHAIS
R. Vinte e Cinco de Agosto, 385 Centro – CEP 83323010
Telefone: (41) 3313-4300
E-mail: pinhais@cieepr.org.br
PONTA GROSSA
R. Senador Pinheiro Machado, 305Centro – CEP 84010-310
Telefone: (42) 3222-6446
E-mail: pontagrossa@cieepr.org.br
RIO NEGRO
R. Nicolau Bley Neto, 100 - Sala 01Edifício José Hirt Filho CEP 83880-000
Telefone: (47) 3645-3809
E-mail: rionegro@cieepr.org.br
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
R. Visconde do Rio Branco, 2852
Centro – CEP 83005-420
Telefone: (41) 3313-4318
E-mail: saojose@cieepr.org.br
SÃO MATEUS DO SUL
R. Barão do Rio Branco, 422 –
Sala 02 - CEP 83900-000
Telefone: (42) 3532-7692
E-mail: saomateus@cieepr.org.br
TELÊMACO BORBA
Av. Marechal Floriano Peixoto, 1181- Alto
das Oliveiras - CEP 84266-010
Telefone: (42) 3271-8076
E-mail: telemacoborba@cieepr.org.br
TOLEDO
R. Almirante Barroso, 3121 - Sala 03 Edifício Miró - Centro - CEP 85900-020
Telefone: (42) 3222-6446
E-mail: toledo@cieepr.org.br
UMUARAMA
Av. São Pedro, 4698 - Zona 03 CEP 87502-220
Telefone: (44) 3623-1440
E-mail: umuarama@cieepr.org.br
UNIÃO DA VITÓRIA
R. Professor Cleto, 296 –
CEP 84600-140
Telefone: (42) 3523-1239
E-mail: uniaodavitoria@cieepr.org.br
WENCESLAU BRAZ
R. Benjamin Constant, 142, Centro –
CEP 84950-000
Telefone: (43) 3528-3166
E-mail: wenceslaubraz@cieepr.org.br

POSTOS NAS
INSTITUIÇÕES DE
ENSINO - CURITIBA
FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO
R. 24 de maio, 135 – Centro - CEP 80230-080
Telefone: (41) 3324-6801
E-mail: fae@cieepr.org.br
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DO PARANÁ - FESP
R. Dr. Faivre, 141 – Centro – CEP 80060-140
Telefone: (41) 3026-0045
E-mail: fesp@cieepr.org.br
FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ
R. Affife Mansur, 565 - Novo Mundo – CEP 81050-180
Telefone: (41) 3347-8505
E-mail: santacruz@cieepr.og.br
OPET - FACULDADE DE TECNOLOGIA
OPET / REBOUÇAS
Av. Getúlio Vargas, 902 - CEP 80230-030
Telefone: (41) 3019-2531
E-mail: opet@cieepr.og.br
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA –
PUC/PR
R. Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho –
CEP 80215-901
Telefone: (41) 3334-2368
E-mail: puc@cieepr.org.br
UNIBRASIL
R. Konrad Adenauer, 442 – Tarumã – CEP 82820-540
Telefone: (41) 3361-4237
E-mail: unibrasil@cieepr.og.br
UNICURITIBA
R. Chile, 1678 - Bloco D - 2º Andar – CEP 80220-181
Telefone: (41) 3333-8432
E-mail: unicuritiba@cieepr.og.br
UNINTER
R. Saldanha Marinho, 131 - 3º andar - Centro –
CEP 80410-150
Telefone: (41) 3014-6488
E-mail: uninter@cieepr.org.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
Av. Lothário Meissner, 632 - Jardim Botânico CEP 80210-170
Telefone: (41) 3360-4490
E-mail: ufpr@cieepr.org.br
UNIVERSIDADE POSITIVO
R. Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 Campo Comprido – CEP 81280-330
Telefone: (41) 3373-4555
E-mail: positivo@cieepr.org.br
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
R. Sydnei Antônio Rangel, 238 - Santo Inácio CEP82010-330
Telefone: (41) 3339-3717
E-mail: tuiuti@cieepr.og.br
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Central de Atendimento
(41) 3313-4300

CANAL DE ÉTICA
O Canal de Ética do CIEE/PR é um importante instrumento disponibilizado pela entidade para recebimento
de relatos de situações que possam eventualmente conflitar com as disposições de integridade previstas
pelo Código de Ética e Conduta Profissional. É possível que os relatos sejam formulados de maneira
anônima, sendo que todos os assuntos serão objetos de isenta apuração pelo Comitê de Ética.
Para maiores informações, acesse: http://cieepr.ouvidoriacompliance.com.br

