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PALAVRA DO PRESIDENTE
Após dois anos de um turbilhão de emoções,
começamos a ver uma luz no fim do túnel.
A pandemia ainda não acabou, mas já
temos retornado à normalidade em nossas
atividades econômicas. Apesar disso, ainda
teremos de enfrentar as mazelas criadas pela
covid-19. Uma delas é preocupante: temos
cerca de 13,5 milhões de desempregados
(de acordo com dados do governo federal),
e a falta de qualificação impede que boa
parte desses brasileiros ingresse no mundo
do trabalho. No setor industrial, um dos
que mais emprega no país, cinco em cada
dez indústrias enfrentam dificuldades para
encontrar profissionais qualificados.
Sugestões já foram dadas por setores da
sociedade, sem contar as várias propostas
engavetadas no parlamento brasileiro para
solucionar esse problema, entretanto, elas se
perdem por serem muito “pontuais”. A maioria
delas deixa de lado a discussão da “causa”,
atendo-se apenas aos “efeitos”.
O Brasil precisa de medidas estruturantes,
que priorizem a EDUCAÇÃO das camadas
mais vulneráveis da população. A meu ver,
esse é o único caminho para acabarmos com
a desigualdade social e econômica da nossa
nação.
A experiência do CIEE/PR atesta que o
Programa de Aprendizagem é um treinamento
extremamente eficaz para o futuro
profissional. A qualificação teórica, ajustada

à prática do trabalho na empresa, aprimora
a capacidade e corrige deficiências técnicas
e comportamentais, preenchendo a lacuna
deixada pelas falhas que ainda temos no
ensino escolar brasileiro.
Conquistas que podem ser conferidas
neste relatório, que apresenta algumas de
nossas ações no decorrer do ano de 2021.
Todas executadas com primor por nossos
colaboradores em prol de adolescentes e
jovens do Estado do Paraná.
Além de melhorar a qualidade do nosso
sistema educacional, em especial nas escolas
públicas, é necessário semear agora o que
queremos colher no futuro. Por esse motivo,
somente se plantarmos hoje a semente da
educação conseguiremos celebrar no futuro
a “colheita” de uma safra de adultos aptos a
ocupar o seu lugar no mundo do trabalho. E o
Brasil, então, poderá se orgulhar do lugar que
sempre mereceu.
Boa leitura.

Domingos Murta
Presidente do CIEE/PR

QUEM SOMOS
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. Criada
no dia 14 de agosto de 1967, a instituição
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”,
além de Cursos de Capacitação e Cidadania
voltados para o mundo do trabalho.
Em 2021, a entidade atingiu resultados
expressivos, com 11.514 empresas parceiras,
2.756 instituições de ensino conveniadas
e uma média mensal de 21.767 estagiários
atendidos. Também neste ano, foi inaugurada
uma nova sede na capital paranaense,
para ampliar ainda mais o atendimento aos
adolescentes e jovens e estimular o acesso ao
conhecimento e à formação profissional.
A missão da instituição é garantir aos jovens
o desenvolvimento de competências e do
relacionamento interpessoal, preparando-os
para o convívio no ambiente corporativo das
empresas e a cidadania. Isso ocorre graças a
parcerias de sucesso com empresas de todos
os portes, entidades e órgãos públicos.

Sede Administrativa
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O CIEE/PR possui dezenas de títulos de
utilidade pública, além do 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 são disponibilizados
gratuitamente aos estudantes, bem como aos
participantes dos Cursos de Capacitação e
Cidadania e dos Programas Sociais.
Fundadores, conselheiros e diretoria fazem
um trabalho totalmente voluntário e não
recebem qualquer remuneração pelo trabalho
prestado à instituição, em face do seu caráter
social e comunitário.

Espaço de Capacitação e Cidadania

em Números 2021
Programa de Estágio
Programa de Estágio

11.514

2.766

21.767

Empresas parceiras

Instituições de ensino
conveniadas

Média mensal de
estagiários

Programa de Aprendizagem

8.885

2.059
Empresas parceiras

Adolescentes e jovens
participantes do programa

Programa Jovem em Ação

542
Beneficiados

Programa Família em Ação

1.530
Beneficiados

Cursos Livres de Capacitação

8.216
Participantes
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Um novo espaço de
aprendizagem e um
salto para o futuro
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Em novembro, o Centro de Integração EmpresaEscola do Paraná (CIEE/PR) inaugurou o “Espaço
de Capacitação e Cidadania – Sede F. Fernando
Fontana”, na Rua Dr. Faivre, n.º 398, no Centro
de Curitiba. Esse foi um dos grandes feitos do
ano de 2021, pois, mais que um espaço amplo
e moderno para a realização de cursos, esse
empreendimento é uma janela para o futuro dos
jovens do nosso Estado.
O prédio de oito andares sedia Cursos Livres
de Capacitação, Capacitações teóricas do
Programa de Aprendizagem e os Programas
Sociais "Família em Ação" e "Jovem em Ação".
Dessa forma, o CIEE/PR também possibilitou aos
estudantes o retorno aos encontros presenciais,
que foram interrompidos durante a pandemia.
A nova sede amplia ainda mais a infraestrutura
de atendimento da instituição, que já conta com
a sede presidente emérito - Arnaldo Nascimento
Rebello em Curitiba, localizada na Rua Ivo Leão,
n.º 42, além de outras 39 unidades espalhadas
pelas principais cidades do Paraná. Todas
têm como foco o suporte aos estudantes que
buscam estágio ou o primeiro emprego.

CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Com quase cinco mil metros
quadrados de área construída, o
novo prédio possui um auditório com
142 lugares, cinco laboratórios de
informática para atendimento diário
e simultâneo de até 300 usuários
simultaneamente e 22 salas de
aula com capacidade para atender
diariamente por volta de 1,2 mil
jovens gratuitamente.

8
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O presidente do CIEE/PR,
Domingos Murta, destacou que
essa conquista só foi possível
graças ao trabalho desenvolvido
nas últimas cinco décadas por
todos os diretores, conselheiros e
colaboradores da entidade. “Com
a entrega desse espaço, dezenas
de milhares de jovens – a maioria
em situação de vulnerabilidade
social – irão usufruir de uma
infraestrutura moderna e completa
nas muitas iniciativas realizadas
para a qualificação, visando um
futuro mais promissor para cada
um deles e suas famílias”, afirmou.

O trabalho ofertado pela entidade
também foi ressaltado pelo presidente
do Conselho Deliberativo e expresidente da entidade por quatro
mandatos, F. Fernando Fontana: “O
CIEE/PR é uma missão que nos leva a
sonhar e trabalhar voluntariamente para
transformá-la em realidade. E essa é a
principal característica da atuação de
conselhos, superintendência, gerência
e colaboradores. Todos se dedicam ao
progresso dos jovens que recorrem à
instituição para conquistar seu espaço no
mundo do trabalho.”
CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Justa Homenagem
A solenidade de inauguração contou com
a presença do presidente nacional do
CIEE, José Augusto Minarelli, e diversas
outras autoridades, entre elas, o senador
Oriovisto Guimarães, que recebeu o
“Troféu Personalidade CIEE/PR – 2021”,
pelo incentivo à educação e aos serviços
prestados à comunidade paranaense.
“É uma satisfação muito grande ser
reconhecido pelas pessoas da cidade onde
sempre vivi. E sempre digo que, por meio
do trabalho, a gente transforma o mundo e
se transforma. O CIEE ajuda o ser humano
naquilo que é essencial na vida de todos
nós, que é ligar as nossas mãos com a
nossa alma, o nosso ser com o nosso fazer.
O CIEE ajuda os jovens a unir a teoria à
prática”, comentou o senador.

A partir da esquerda: senador Oriovisto Guimarães; o presidente do CIEE Nacional, José Augusto Minarelli; o
presidente do CIEE/PR, Domingos Murta, e o presidente do Conselho Deliberativo do CIEE/PR, Fernando Fontana.
10
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Confira mais alguns registros
do evento de inauguração,
que contou com a presença
de mais de 100 convidados
e seguiu todos os protocolos
de segurança estabelecidos
pelas autoridades.
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Programa de aprendizagem
completa 15 anos
Com 25 mil jovens atendidos e muitas histórias de superação,
iniciativa do CIEE/PR segue ampliando horizontes

O ano de 2021 foi mesmo marcante. Em
setembro, comemoramos 15 anos de atuação do
Programa de Aprendizagem, que já beneficiou
25 mil jovens em todo o estado. A iniciativa
contempla os objetivos da Lei n.º 10.097/2000 e
auxilia as empresas no cumprimento das cotas
obrigatórias para contratação de aprendizes,
estabelecida entre 5% e 15% em relação ao total
de funcionários dos estabelecimentos.
De acordo com a gerente da Divisão de
Capacitação e Cidadania do CIEE/PR,
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Simone Paulin, além da questão legal, a
iniciativa promove formação ampla para o
estudante: “Garantimos a preparação técnica,
o apoio amplo e a formação completa para
o mundo do trabalho porque o programa
alia a capacitação teórica à prática e ao
atendimento multidisciplinar. Também assegura
a permanência do adolescente e do jovem na
escola, uma vez que a frequência nas aulas é
obrigatória para a continuação no programa de
aprendizagem”.

Diferentes áreas
O programa desenvolvido em toda a
extensão do estado do Paraná oferta cursos
nas áreas de Serviços Administrativos;
Produção Industrial; Comércio e Varejo;
Varejo e Supermercados, e Telesserviços e
Telemarketing, todos destinados a jovens
estudantes com idades entre 14 e 24 anos ou pessoas com deficiência (PCD) sem idade
máxima - que estejam cursando os últimos
anos do ensino fundamental, médio ou
superior de instituição pública ou bolsista de
instituição privada.
Segundo Simone, o adolescente em situação
de vulnerabilidade que ingressa no Programa
de Aprendizagem ganha uma nova perspectiva
de vida. “Esse programa transforma as vidas:
do aprendiz, da família e da comunidade. Ao
longo desses dos anos, muitos participantes
do programa, que eram socialmente invisíveis,
se tornaram pessoas conscientes dos seus
direitos e conseguiram alcançar seus sonhos,

o que, sem a aprendizagem, na maioria dos
casos, seria muito difícil”, explica.
Morador de Toledo, no oeste do Paraná, Victor
Henrique Zamaro é, recrutador de aprendizes
na empresa onde trabalha. O ex-aprendiz de
Recursos Humanos lembra com carinho de
como o CIEE/PR possibilitou que ele recebesse
boas oportunidades de trabalho. “Tive
diversos aprendizados que, juntamente com a
capacitação teórica, me proporcionaram uma
visão diferenciada sobre a vida profissional”,
declara.
De acordo com a gerente do CIEE/PR,
atualmente, a entidade atende 4,8 mil
aprendizes, número que representa quase um
quinto do total consolidado nos últimos 15 anos
de atuação. "Nesse período, participamos da
transformação de vida de milhares de jovens.
Por isso, é muito importante comemorarmos
essa data tão emblemática", celebra.

CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Confira algumas imagens dos estudantes
que passaram pelo Programa de
Aprendizagem nos últimos anos.

CampoMourão
uava

Guarap

Colombo
Cascavel

ocópio
Cornélio Pr
Curitiba

Bituruna
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União da Vitória
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Convênio com Prefeitura de Curitiba
cria novas oportunidades

Em setembro, o presidente Domingos Murta e o
presidente do Conselho Deliberativo, Fernando
Fontana, estiveram na Prefeitura Municipal de
Curitiba em cerimônia as presenças do prefeito
Rafael Greca, do presidente da Fundação
de Ação Social (FAS), Fabiano Vilaruel, e da
procuradora Regional do Trabalho da 9.ª Região,
Drª Mariane Josviak, para a assinatura do termo
de parceria que garante aprendizagem prática
para 50 aprendizes da administração municipal.
Os estudantes, que têm entre 14 e 18 anos
incompletos, serão admitidos na modalidade de
cota social. Na cerimônia, o prefeito deu boasvindas aos adolescentes que foram representados
por Gustavo Rodrigues Cunha, 15 anos, e por
Amanda Letícia Janeski dos Santos, 17 anos. Os
outros jovens contratados o evento pelo canal da
Fundação de Ação Social (FAS) no YouTube.
“Nós acreditamos que a aprendizagem é um
processo de formação e construção do futuro.
Santo Agostinho dizia que o passado já foi, o
que existe é só o presente, e se nós fizermos
bem feito, haverá o futuro”, disse o prefeito
Rafael Greca.
Com a parceria, os aprendizes serão contratados
pela empresa Via Facilities, na ocasião
representada pelo gerente de Departamento
Pessoal, Cleber Marcelo Vio, que ficará
responsável pelo pagamento dos salários,
16
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benefícios e recolhimento de todos os encargos
trabalhistas. Como prevê a Lei da Aprendizagem,
os adolescentes participam de aulas teóricas
de aprendizagem para profissionalização, sob a
responsabilidade do CIEE/PR.
O presidente da FAS agradeceu a parceria do
MP, do CIEE/PR e empresários. “Este é mais um
momento importante da história da FAS e da
prefeitura porque estamos garantindo o direito à
profissionalização desses adolescentes”, disse.
A procuradora Regional do Trabalho da 9.ª
Região, Drª Mariane Josviak, cumprimentou a
Via Facilities pela atitude. “Ao usar a legislação,
a empresa propicia que mais adolescentes
possam ter suas realidades modificadas por
meio do trabalho”, disse.
Participaram também do evento representando
a FAS, a supervisora dos Núcleos Regionais,
Veranice Vieira de Lara Hayashida, a diretora
de Apoio à Empregabilidade da FAS, Melissa
Cristina Alves Ferreira, a diretora de Proteção
Social Especial, Tatiana Possa, a gerente do
Programa Aprendiz, Luciane Hammerschmidt,
e o coordenador da Casa do Piá III, Eriques
Lima. Da parte do CIEE/PR, estiveram presentes
ainda a gerente da Divisão de Capacitação
e Cidadania, Simone Paulin, e a supervisora
operacional, Ilsis Silva.

Salas virtuais enriquecem
aprendizagem
Com a chegada da pandemia, o CIEE/PR aderiu a novas
estratégias e formatos para dar continuidade à capacitação
ao acompanhamento dos aprendizes em todo o Paraná.
Tais ações qualificaram o processo da aprendizagem e
vieram a somar às outras abordagens metodológicas já
implantadas.
Entre os novos formatos adotados estão as Salas Virtuais,
programadas nos períodos correspondentes aos dias e
horários da capacitação teórica dos aprendizes. Essas
salas se caracterizam como encontros complementares e
suas temáticas podem variar de acordo com a demanda,
interesse dos participantes e plano de atividades. Ou
seja, a construção é realizada coletivamente entre os
aprendizes e o instrutor presente, sem, no entanto, perder
o seu caráter instrutivo e de capacitação. “Dar voz aos
jovens representa um momento de crescimento deles e
da sociedade. E tudo isso é muito gratificante”, afirmou a
pedagoga Claudia Haschich.
As lives ocorreram em paralelo aos encontros das
atividades on-line, que estão sendo realizadas desde março
de 2020 e são destinadas a todos os aprendizes do estado.
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Ciclo de Palestras marca Semana
do Jovem Trabalhador
Evento on-line contou com a
participação de ex-aprendizes
da instituição
No mês de agosto, foram celebradas duas datas
importantes para o CIEE/PR: a comemoração dos
54 anos da instituição, no dia 14; e a Semana do
Jovem Trabalhador, entre os dias 16 e 20.
Para marcar as datas, foi realizado um ciclo de
palestras com a participação de ex-aprendizes
da instituição, que puderam compartilhar com
os jovens que hoje fazem parte do programa
as experiências que viveram à época e de que
forma foram impactados positivamente em suas
trajetórias profissionais. As palestras foram
realizadas por meio de salas virtuais para os
aprendizes de todo o Paraná.
Participaram das lives os ex-aprendizes:
Anderson Corrêa; Jalmir Furlan Júnior; Eliza
Roman; Tainara Guimaraes; Victor Henrique
Zamaro; Djalma Silva dos Santos e Lucas
Ceschin de Barros, representando turmas de
diferentes anos e cidades.
A receptividade e satisfação dos aprendizes
com a atividade proposta foram observadas nos
depoimentos recebidos pela equipe do CIEE/PR:

"Adorei a live, me fez pensar
no meu projeto de vida e
esclarecer meus objetivos.”
(Thaciane Vitória Sutil –
São José dos Pinhais)

"Live incrível. Como eu comecei
há pouco tempo, ter a ideia de
como posso crescer e aprender
na empresa é muito bom. Gostei
muito da história do Anderson,
foi muito importante para que eu
possa ter uma ideia do que quero
para o meu futuro.”
(Patrícia Regina dos Santos –
Curitiba)

"A Live com o Lucas foi de muito
proveito! Ele nos apresentou um
pouco sobre a tecnologia, mostrou
pontos positivos e negativos sobre
essa profissão do futuro. Isso só
abre nossos olhos e caminhos para
decidirmos para onde queremos
ir. Obrigada Lucas e CIEE/PR por
tantas informações!”
(Agatha Mayla Baratella Silva –
Maringá)

"Gostei muito do assunto
trabalhado, me fez refletir sobre
meu futuro e o que vou fazer
de agora em diante. Além de
receber vários conselhos, dicas
e relembrar a importância das
experiências que o trabalho está
me trazendo.”
(Isabella Helena
Zanlorensi – Irati)
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Semana da Diversidade reforça
importância do respeito às diferenças

Lives com apresentações de participantes do Programa de Aprendizagem
promoveram debates e reflexões sobre o tema
Por meio de encontros on-line com
protagonismo de jovens aprendizes de
todo o Paraná, o CIEE/PR promoveu a
Semana da Diversidade, com o objetivo
de contribuir para a redução da violência
que ainda atinge as comunidades negras,
LGBTQIA+ e outras minorias sociais. O
evento, que aconteceu de 21 a 25 de junho
teve como meta celebrar as diferenças e
promover uma reflexão sobre respeito,
tão importante para a construção de uma
sociedade com mais equidade.
Para a pedagoga Claudia Haschich,
trazer os aprendizes para o centro
desse debate é fundamental para uma
conscientização efetiva. “Nosso objetivo é
sempre oferecer aos nossos jovens uma
educação emancipatória e autônoma. Por
isso, decidimos convidá-los a preparar
apresentações que abordassem as muitas
formas de diversidade e, assim, pudessem
compartilhar mutuamente conhecimentos
e experiências que contribuam para um
mundo mais gentil e acolhedor”, contou.

Crislaine dos Santos, estudante de 21 anos,
decidiu falar sobre desigualdade racial. Para
ela, o evento foi uma ótima oportunidade
para trocar vivências com outros colegas,
por meio do compartilhamento de
experiências. “Nosso país foi um dos últimos
a abolir a escravidão. Então, tratar desse
assunto ajuda a gente a entender porque
ainda existe tanto racismo no país. Esse
tipo de discussão nos faz desenvolver a
empatia”, pontuou.
Para a gerente da Divisão de Capacitação
e Cidadania do Centro de Integração
Empresa-Escola do Paraná, Simone
Paulin, eventos assim ajudam na
formação humanista. “Trabalhar questões
relacionadas à diversidade é como plantar
uma semente para o futuro. Eles vão levar
esses aprendizados para seu ambiente
familiar e, também para a vida profissional.
É assim que se muda a sociedade,
ensinando àqueles que vão construir o
futuro”, destacou.

CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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ACICLA é parceira
O presidente do CIEE/PR, Domingos Murta,
e o vice-presidente da instituição, Antoninho
Caron, estiveram reunidos com o presidente
da Associação Comercial e Industrial de
Campo Largo (ACICLA), Bruno Boaron,
para a assinatura de uma parceria para a
promoção dos Programas de Aprendizagem
e Estágio junto aos associados.
Por meio do convênio, as empresas que
contratarem aprendizes ou estagiários
terão acesso aos Cursos de Capacitação e
Qualificação Profissional do CIEE/PR para
seus colaboradores.

Patrícia Costa e Rodrigo Natal, coordenadora e supervisor regional do
CIEE/PR; Domingos Murta, Bruno Boaron, Antoninho Caron e Alexandre
Druciak, gerente da ACICLA.

Programa de Aprendizagem em
Marechal Cândido Rondon
Após firmar parceria com as empresas
Alibra Ingredientes e Bompel Indústria de
Calçados para desenvolver o Programa
de Aprendizagem, a unidade do CIEE/PR
de Marechal Cândido Rondon deu início
em março de 2021 à primeira turma de
formação na área de Produção Industrial
na cidade. O programa conta com uma
equipe de instrutores capacitados que se
utilizam de métodos de ensino práticos
e arrojados, adaptados ao mundo dos
jovens, aliando com facilidade a teoria
com a prática vivenciada nas empresas.

Os colaboradores do CIEE/PR Eduardo Agostini e Ubiratã dos Santos
com a equipe de RH da Alibra, Rosângela Oliveira, Leomar Thiel e
Maynara Brambilla.

Os colaboradores do CIEE/PR com a representante da Bompel,
Bruna Cristina Rosseto.
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Oportunidades ampliadas em Jacarezinho
Mesmo diante dos desafios e das adaptações
impostos pela pandemia, empresas de Jacarezinho
demonstraram otimismo ao abrir novas
oportunidades para jovens que estavam participando
do Programa de Aprendizagem do CIEE/PR.
Segundo o coordenador regional da instituição,
Weslley Venancio, sinais de retomada já apareceram
no final do segundo semestre de 2020. “Tivemos
oportunidades abertas na área administrativa do
Sicredi e, também, no Magazine Luiza, empresa de
grande representatividade na região”, destacou.

“Tem sido uma
experiência incrível
para mim. Era o
emprego dos sonhos,
o que eu sempre
almejei. Poder fazer
parte de uma equipe
que nos proporciona
conhecimento e
suporte para poder
evoluir na vida e
também na empresa
é muito importante”
Victória Ribeiro –
Aprendiz.

Ao longo de 2021, outras companhias da região
abriram oportunidades, entre elas, BBA Indústria
Química, Dallon Metais e Usina Jacarezinho.

A Mulher Brasileira no Mercado de Trabalho
Com o propósito de impulsionar junto aos aprendizes a prática
da escrita de textos e promover a reflexão sobre a presença
feminina nas organizações, o CIEE/PR promoveu o concurso de
redação "A Mulher Brasileira no Mercado de Trabalho". Confira a
redação campeã via QR Code.
Foram considerados pela banca avaliadora os seguintes critérios:
Organização Textual, Objetividade, Clareza, Pertinência, Gramática,
Concordância e Criatividade. As vencedoras do concurso foram:
1 °. lugar: Ana Letícia Stori Mendes – Umuarama/PR
2°. lugar: Julia Madalena Ribeiro de Lima – Curitiba/PR
3°. lugar: Emille Raiane Santos Nunes – Araucária/PR

Jovens de Indianópolis
também são beneficiados
Outra cidade que passou a contar com o Programa de
Aprendizagem do CIEE/PR em 2021 foi Indianópolis.
Por meio de um Termo de Acordo de Cooperação
Recíproca - TAC para a capacitação da comunidade
local, os jovens, principalmente aqueles em situação
de vulnerabilidade, poderão se aproximar do mundo do
trabalho. Quem assinou o termo foi o prefeito municipal
Juliano Trevisan Cordeiro, oferecendo cursos gratuitos à
população da cidade.
CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Parceria de sucesso com a FAS
Com o objetivo de promover a inclusão de adolescentes
em situação de vulnerabilidade ou risco social em
programas de aprendizagem profissionalizante, por meio
de contratos especiais de trabalho, conforme dispõe Lei
Federal nº 10.097/2000, o Centro de Integração EmpresaEscola do Paraná, em parceria com a Fundação de Ação
Social (FAS), está abrindo as portas no mundo do trabalho
para adolescentes e jovens curitibanos.
Desde o início da parceria, foram contratados 63
adolescentes, que agora integram o quadro profissional de
empresas da grande Curitiba. Eles são acompanhados por uma equipe de instrutores
que utilizam métodos de ensino práticos e arrojados, adaptados ao mundo dos jovens.

 ormade firma convênio para
P
contratação de Aprendizes
Em julho de 2021, a empresa Pormade Portas de
Madeiras Decorativas Ltda, de União da Vitória,
formalizou parceria com o Centro de Integração
Empresa-Escola do Paraná, que deu início à primeira
turma de aprendizes em Serviços
Administrativos na cidade.
A empresa atua na região desde 1939 e, por meio da
parceria, contratou e iniciou a capacitação de 29 jovens
aprendizes, com o objetivo de formar e qualificar os
estudantes para uma futura efetivação. “A empresa preza
por ajudar seus colaboradores a alcançarem seu potencial
máximo. Investe-se mais no profissional, não só para tornar
a empresa melhor, mas também visando uma sociedade melhor”, ressaltou o diretor
de RH da Pormade, Rafael Gregório Jaworski (na foto com demais executivos da
empresa e gestores do CIEE/PR).

Parceria com o Governo
do Estado - SEJUF
Parceria formalizada em 2019, visando à proteção e promoção
de famílias que se encontram em situação de alta vulnerabilidade
social, continuou sendo atendida ao longo do ano de 2021. No
que tange o CIEE/PR, a proposta de parceria prevê a realização
de cursos livres de formação profissional para os integrantes do
Programa Nossa Gente Paraná, indicados pelas respectivas equipes
técnicas da Secretaria da Justiça, responsável pela coordenação
das ações. Além deste programa, faz parte da parceria a realização
de cursos nos Centros de Socioeducação - CENSES.
22
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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. (Foto:
2019)

Formatura: CIEE/PR homenageia empresário
Luiz Antônio Leprevost
Durante a cerimônia de formatura de 60 jovens
aprendizes das áreas de Serviços Administrativos,
Serviços de Supermercado, Serviços Comerciais e
Varejo e Telemarketing, o empresário Luiz Antônio
Leprevost (in memoriam) foi homenageado pela
trajetória pessoal e profissional e pelo grande
legado que deixou.
O secretário de Justiça, Família e Trabalho do
Paraná (Sejuf), Ney Leprevost, e o vereador
Alexandre Leprevost, vice-presidente da Câmara
Municipal de Curitiba, representaram a família
durante o evento realizado na nova sede do
CIEE/PR, no centro de Curitiba.
Em sua saudação aos presentes, o presidente
Domingos Murta comentou sobre o trabalho
realizado pela instituição e destacou o importante
papel exercido pelo homenageado, que tinha na
solidariedade, principalmente aos mais humildes,
uma de suas maiores virtudes.
A homenagem foi um reconhecimento à
biografia do empresário, que contribuiu para o
fortalecimento da sociedade paranaense, tendo
exercido funções em empresas como Banestado,
Telepar, Paraná Previdência, Copel, além de
atividades na iniciativa privada.

Secretário de
Justiça, Família
e Trabalho do
Paraná (Sejuf),
Ney Leprevost.

Ney Leprevost destacou o trabalho do CIEE na
realização do sonho de pessoas que passam
a ter novas perspectivas de vida. Emocionado,
agradeceu aos alunos por nomear sua turma
e, assim, homenagear seu saudoso pai. “Isso
é muito gratificante. Com esses cursos de
capacitação, o CIEE abre novos horizontes na vida
desses jovens. Agora, eles estão preparados para
enfrentar os desafios do mercado de trabalho
sem medo. Suas oportunidades passam a ser
iguais àquelas que têm os demais jovens, não
vulneráveis. É isso que faz com que o processo
de inclusão social se efetive em nossa sociedade.
Quero agradecer, de todo coração, aos alunos
por lembrar de meu pai com o nome da turma”,
comentou, emocionado.

O vereador Alexandre Leprevost, vice-presidente da Câmara
Municipal de Curitiba e o presidente do CIEE/PR, Domingos
Murta, com os formandos.
CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Estagiários são homenageados em
São Mateus do Sul

Ao centro, sentada, a prefeita Fernanda Garcia Sardanha. Em pé, os representantes
do CIEE/PR, Cristina Malinowski do Nascimento, Giuliano Marcelo Borges e Ana
Carolina Ewerling; a representante do RH da Prefeitura, Danielle Melechenko Ferreira,
e o secretário municipal, Carlos Roberto Chaves.

Em comemoração aos 54 anos do CIEE/PR e
ao Dia do Estagiário (18/08), a Prefeitura de São
Mateus do Sul promoveu um encontro com
representantes da entidade para homenagear
os estagiários do município, durante o “Café
com a Prefeita”.
Na ocasião, a prefeita de São Mateus do Sul,
Fernanda Garcia Sardanha, juntamente com a
representante do departamento de Recursos
Humanos da prefeitura, Danielle Melechenko
Ferreira, e o secretário municipal de Indústria
e Comércio, Carlos Roberto Chaves, puderam
expressar como o estágio está sendo uma
experiência transformadora na vida dos
estudantes participantes do programa.
24
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Para a prefeita, passar pelo estágio é
fundamental na definição e escolha da futura
profissão dos estudantes, relembrando que
a trajetória dela também teve início com
uma oportunidade de estágio. “Iniciei minha
vida profissional como vocês. Na época,
pude experimentar a prática da minha futura
profissão de Assistente Social”, relembrou.
Na oportunidade, os representantes do CIEE/PR
Cristina Malinowski do Nascimento, Giuliano
Marcelo Borges e Ana Carolina Ewerling
também puderam agradecer pela parceria com o
município, que visa transformar vidas e construir
um futuro melhor para os jovens, principalmente
aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Parceria com Prefeitura
de Rio Branco do Sul
Em 2021, o CIEE/PR também firmou parceria com a
prefeitura de Rio Branco do Sul para a contratação
de estagiários em diferentes departamentos do
órgão municipal, e para alunos de diversos cursos
e níveis escolares. O contrato foi assinado pela
prefeita Karime Fayad e pelo presidente Domingos
Murta.

Sapopema segue com
Programa de Estágio
Em 2021, foi formalizada assinatura da renovação
do contrato da Prefeitura de Sapopema com o CIEE/
PR, prorrogando por mais 12 meses, o Programa
de Estágio no município. Além da administração
dos contratos vigentes, a previsão é que 30 novos
estagiários sejam contratados devido à continuidade
da parceria.

Paulo de Souza
Júnior, prefeito
de Sapopema, e
Edilene Fontes
Godoy Rigon,
coordenadora
do CIEE/PR –
Cornélio Procópio.

CIEE/PR chega a
Guairaçá
Parceria firmada com a prefeitura de Guairaçá
permitiu a contratação de estagiários em
diferentes departamentos do órgão municipal.
O contrato foi assinado pelo prefeito Marcelo
Alves de Oliveira, em evento com o coordenador
do Escritório Regional de Paranavaí do CIEE/PR,
Sidney Tavares dos Santos.

Porto Rico amplia
Programa de Estágio
O prefeito de Porto Rico, Álvaro de Freitas Netto,
assinou nova parceria para a continuidade do
Programa de Estágio na cidade. . Vão ser beneficiados
os estudantes dos níveis médio, técnico e superior,
que terão oportunidades de exercer a prática de suas
futuras profissões nas secretarias municipais.

Álvaro de Freitas
Netto com Sidney
Tavares dos
Santos.
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25

Cursos de Capacitação Gratuitos
em Campo Largo

A busca pelo conhecimento é essencial não
apenas para quem pretende ocupar uma
posição de destaque no mundo do trabalho,
mas para todos que pretendem ter um
emprego. Pensando nisso, o CIEE/PR firmou
parceria com a Prefeitura de Campo Largo para
a oferta de cursos de capacitação gratuitos
à comunidade. O contrato foi assinado pelo
prefeito do município, Maurício Rivabem.
Ao todo, estão sendo oferecidos 11 temas que
visam qualificar os participantes que pretendem
ingressar no mundo do trabalho. Destacamse temas, destacam-se: Dicas para Entrevista,
Atendimento ao Público, Empreendedorismo,
Finanças Pessoais, Atitudes Comportamentais/
Empregabilidade, entre outros.
Além dos cursos, também serão promovidos
encontros dos programas sociais: “Jovem em
Ação” e “Família em Ação”, que se destinam
26
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a 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.
Para Domingos Murta, a parceria reforça o
compromisso social da instituição. “Essa nova
parceria com a Prefeitura de Campo Largo
visa capacitar e qualificar os adolescentes
e jovens, principalmente aqueles que estão
em situação de vulnerabilidade, em busca de
oportunidades", detalhou.
Também estiveram presentes na assinatura a
secretária de Assistência Social, Márcia Fabiani
Botelho; o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Christiano Puppi; o diretor
do CIEE/PR, Mauro Seraphim; a gerente da
Divisão de Capacitação e Cidadania, Simone
Paulin; o supervisor regional, Rodrigo Natal, e a
coordenadora Patrícia Costa.

Programa Família em Ação ganha
formato on-line
Desde 2018, o “Família em Ação” já atendeu
mais de nove mil jovens de 14 a 24 anos, além de
familiares e responsáveis legais em todo o Estado.
A adaptação para o formato à distância foi a
maneira encontrada para continuar desenvolvendo
a iniciativa, respeitando os protocolos de
segurança sanitária exigidos pelas autoridades.
Assim como ocorre em outras frentes de trabalho
do CIEE/PR, o Família em Ação é uma forma de
cumprir o importante papel social que a instituição
mantém no Estado há mais de 50 anos. O objetivo
é reforçar os vínculos familiares de jovens que
vivenciam situações de vulnerabilidade e, por meio
de uma equipe multidisciplinar, fazer um convite
à reflexão sobre a influência familiar na formação
integral da cidadania e da autonomia desses
participantes na trajetória pessoal e profissional.
Para celebrar e testar o novo formato, o Núcleo
de Capacitação do CIEE/PR, responsável pelo
Família em Ação, organizou um encontro com
colaboradores. A ideia foi proporcionar uma
experiência similar à que o público inscrito teve
acesso posteriormente, quando as novas turmas
do programa iniciaram as atividades.
O presidente Domingos Murta destacou que a
adaptação para o formato digital permitiu que um
número cada vez maior de interessados pudesse

ser atendido de forma segura e sem comprometer
a qualidade dos conteúdos. “Contamos com a
tecnologia para realizar eventos coletivos e, assim,
continuar desenvolvendo o importante trabalho
junto aos jovens paranaenses e suas famílias. Com
o ensino a distância, também foi possível garantir
conforto e segurança a todos os envolvidos,
mantendo os conteúdos que seriam trabalhados
presencialmente”, destaca.
Para a gerente da Divisão de Capacitação e
Cidadania, Simone Paulin, esse foi um passo
fundamental para os projetos que visam atender
jovens em situação de vulnerabilidade social. “Por
meio de programas como o "Família em Ação",
esses jovens têm mais oportunidades de acesso
à qualificação pessoal e profissional. Isso contribui
para que eles possam ter os recursos necessários
para enfrentar os desafios do mercado de
trabalho”, ressaltou.

Programa Jovem em Ação
O Programa Jovem em Ação, promovido
pelo CIEE/PR, é um programa social
gratuito destinado a jovens entre 14 e 18
anos, que tem como foco a redução da
vulnerabilidade, dando autonomia por
meio da promoção da cidadania e da
capacitação profissional, oportunizando
o desenvolvimento da empregabilidade,
a geração de renda e o fortalecimento
dos vínculos familiares.

União da Vitória
CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Câmara Municipal de Curitiba assina convênio
No último mês de 2021, o presidente do
CIEE/PR, Domingos Murta, e o presidente da
Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma,
assinaram termo de cooperação recíproca
para capacitação de jovens em situação de
vulnerabilidade social.
Durante a assinatura, Murta destacou o trabalho
realizado pelo CIEE/PR, que, ao longo de
seus 54 anos de história, inseriu milhares de
adolescentes e jovens no mundo do trabalho.
“Somos uma instituição sem fins lucrativos, de
assistência social, que realiza um trabalho muito
importante. Já são mais de 1,5 milhão de jovens
atendidos pelo CIEE/PR, com atenção especial
àqueles mais necessitados”, enumerou.
Segundo o presidente da Câmara, o termo de
cooperação possibilitará a oferta de cursos de
diversos temas, como Dicas para Entrevistas e
de Comunicação para o Mercado de Trabalho;
de Matemática Básica, Educação Financeira,
além de Informática Básica e Intermediária;
assim como Noções de Autoconhecimento,
e orientações sobre Serviços Administrativos,
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Atitudes Comportamentais, Empregabilidade e
Atendimento ao Cliente. A carga horária total da
capacitação será de 100 horas.
“No Brasil temos hoje cerca de 13,5 milhões
de desempregados, a maioria jovens que
precisam urgentemente se capacitar”, finalizou
o presidente do CIEE/PR. Além dele, também
acompanharam a sessão plenária o conselheiro
da instituição e ex-governador do Paraná,
Orlando Pessuti; e o presidente do Conselho
Deliberativo, Fernando Fontana, além dos
vereadores Alexandre Leprevost, 1º vicepresidente, Flávia Francischini e professora
Josete, respectivamente, 1ª. e 2ª. secretárias.

 arceiras no Programa
P
de Estágio
Além disso, as duas entidades continuam
sendo parceiras no Programa de Estágio, que
atualmente oferta cerca de 150 vagas nos
setores administrativo e parlamentar da Casa.

Cursos também em Toledo
Representantes do Centro de Integração
Empresa-Escola do Paraná e da Prefeitura
de Toledo assinaram parceria de dois termos
de cooperação, por meio da Secretaria
de Assistência Social e da Secretaria
da Juventude, para oferta de cursos de
capacitação pessoal e profissional no município.
Voltadas a adolescentes e jovens entre 14 e
18 anos, especialmente os que se encontram
em situação de risco social, as capacitações

abrangem diversos temas e têm como meta
criar novas oportunidades de inserção no
mundo do trabalho.
Para se inscrever é preciso ser morador de
Toledo, vinculado à Secretaria de Assistência
Social (CRAS e CREAS), à Secretaria da
Juventude e/ou programa ou serviço
socioassistencial.

Representantes da prefeitura e do CIEE/PR
assinaram os termos de cooperação.

Conteúdos relevantes em Campo
Mourão e Irati
Campo Mourão sediou o curso livre “Práticas
para Seleção de Profissionais”, ministrado pela
instrutora do CIEE/PR, Camila Barros Silva,
para os alunos encaminhados pelo Centro de
Iniciação Profissional (CIP). A meta foi capacitar
os jovens para entrevistas de emprego, estágio
e elaboração de currículos. Ainda em 2021,
foram realizados na cidade os cursos "Arte do
Bem Falar" e "Telemarketing".
A secretária de Ação Social, Marcia Calderan,
e a coordenadora do CIP, Marciléia Mingroni,
agradeceram pela parceria com o CIEE/PR e
reforçaram a importância de ações como essa para
ampliar as oportunidades dos jovens da região.

A secretária de Ação Social, Marcia
Calderan, com a coordenadora do
CIEE/PR Campo Mourão, Raiane Faria
Pereira, e a coordenadora do CIP,
Marciléia Mingroni.

Na mesma linha, Irati recebeu a capacitação
"Dicas de Entrevista", ministrada aos alunos do
Ensino Médio do Colégio Civil Militar Duque de
Caxias. Preparação do currículo, como se portar
na entrevista e o que as empresas esperam dos
estagiários foram alguns dos temas trabalhados
pela instrutora, Karen Juliana Novak.
CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Campanhas transbordam
solidariedade e empatia
No ano passado, uma campanha para
arrecadação de alimentos movimentou
as unidades do CIEE/PR espalhadas pelo
estado. Intitulada A FOME NÃO ESPERA, a
iniciativa ajudou a reduzir as consequências
da pandemia da covid-19, beneficiando
especialmente as famílias mais carentes.
Apenas em Curitiba, foram arrecadadas quase
quatro toneladas de alimentos não perecíveis
- resultado da colaboração de funcionários,
empresários parceiros, conselheiros da
instituição e da comunidade em geral.
A entrega da doação aconteceu na FAS e
o presidente da entidade, Fabiano Vilaruel,
agradeceu o apoio. “Iniciativas como essa
diminuem um pouco essa situação pandêmica
que causa angústia”, ressaltou.
O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel,
também esteve presente na cerimônia de
entrega e lembrou da importância de fazer
doações diretamente para a FAS. “Por meio
da Fundação é possível acompanharmos
quem precisa de mais recursos e fazer o
encaminhamento com mais equidade”, afirmou.
Para Clemilda Thomé, conselheira do CIEE/PR
e madrinha da campanha, contribuições como
essa são parte do papel da cidadania: “A
união de todos nós é que faz a diferença
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em um mundo com tanta desigualdade”.
Além da quantidade arrecadada na capital
e totalmente destinada à FAS, as unidades
do interior do estado conseguiram reunir
outras três toneladas de alimentos, que foram
encaminhadas para entidades locais.

Empatia
A sensibilidade para a questão da pobreza
menstrual mobilizou outra ação solidária
realizada pelo CIEE/PR em Umuarama. Os
jovens aprendizes, apoiados pela assistente
social Janaína Barbosa arrecadaram 3.754
absorventes femininos que foram distribuídos
a adolescentes e mulheres acompanhadas
pelos Centros de Referência da Assistência
Social (CRAS) e também ao Projeto Nosso Ciclo.
A secretária municipal de Assistência Social,
Adnetra dos Prazeres Santana, e a chefe da
Proteção Social Básica, Dayanne de Oliveira
Demozzi, receberam a doação pela prefeitura.

Inclusão
Em outra iniciativa importante, a entidade,
juntamente com o Instituto Buko Kaesemodel
e o Fórum Permanente da Pessoa com
Deficiência, realizou uma live para debater a
empregabilidade de jovens com deficiência
cognitiva, fortalecendo ações de inclusão e o
convênio assinado entre as instituições, com o
objetivo de abrir oportunidades no mundo do
trabalho para jovens com Síndrome
do X Frágil.

CIEE/PR no "Dia D"
O "Dia D" é uma ação exclusiva para
atendimento de Pessoas com Deficiência
(PCDs) e beneficiários reabilitados promovida
pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho
(Sejuf) nas Agências do Trabalhador do
Paraná, em celebração ao Dia Nacional da
Pessoa com Deficiência (21 de setembro).
O evento contou com a participação de
empresas de cada município/região para
incentivar a inclusão social e profissional
desses trabalhadores no mercado.
Confira alguns registros da participação
do CIEE/PR.

Pato branco

Curitiba

Piraquara

 rrecadação de roupas de
A
inverno em Londrina
Durante os meses de junho e julho, os colaboradores do
CIEE/PR de Londrina promoveram uma campanha para
arrecadação e doação de roupas de inverno em prol das
pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social,
atendidas pela Associação Água Pura.
Ao todo, foram arrecadadas 1.103 peças, entre elas:
cobertores, edredons, meias, luvas, calçados, máscaras
e agasalhos de inverno. O projeto foi uma iniciativa
da assistente social do CIEE/PR, Glaziane Martins. “O
voluntariado é um ato de solidariedade e, pensando
nisso, os colaboradores do CIEE/PR – ER Londrina
proporcionaram às pessoas atendidas pela associação
um pouco de amor, carinho e calor humano”, ressaltou.
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Meses Coloridos
O CIEE/PR recebeu um "toque" amarelo
durante o mês de setembro. Com diferentes
ações realizadas nas unidades, os jovens
aprendizes foram convidados a refletir
sobre os temas que envolvem a campanha
"Setembro Amarelo", como a valorização da
vida e saúde mental. No ambiente virtual,
lives e palestras com profissionais da área
da saúde proporcionaram ricos momentos
de aprendizado e debate. Cartões e
mensagens de apoio e carinho também
foram compartilhadas pelos aprendizes com
a comunidade e empresas parceiras.

Em Maringá, a campanha foi "Outubro
Rosa". A equipe do CIEE/PR visitou diversas
entidades para entrega de cartas de apoio
e incentivo para que as mulheres busquem
orientação médica e estejam em dia com
seus exames preventivos.
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Jovens aprendizes presenteiam profissionais
de saúde com cartas de agradecimento
Poesias, palavras de gratidão e desenhos
coloridos que demonstram a luta diária dos
profissionais que estão trabalhando no combate à
covid-19 no Paraná. Foi dessa maneira que jovens
aprendizes homenagearam os profissionais da
saúde. A iniciativa foi realizada pelo CIEE/PR e
mais de 750 cartas foram entregues.
No Noroeste do estado, os profissionais da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de
Paranavaí foram surpreendidos por um varal
com dezenas de cartas escritas por jovens
aprendizes do município e de cidades vizinhas,
como Paraíso do Norte e Loanda.
Na capital do estado, 400 envelopes com
palavras de agradecimento foram entregues
à Secretaria Municipal de Saúde, que fará
a distribuição aos profissionais de saúde.
“Agradecemos o reconhecimento dos jovens
aprendizes ao trabalho das equipes de saúde. É
fundamental esse apoio da sociedade”, disse a
secretária Márcia Huçulak.

Campo Largo

Da esquerda para
direita: Simone Paulin,
Domingos Murta, Márcia
Huçulak, Zelinda Zangiski,
coordenadora operacional
do Programa Aprendiz, e
a colaboradora Célia Silva,
ambas do CIEE/PR.

í
Paranava

CIEE/PR - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

33

GIRO PELO ESTADO
Durante o ano de 2021, representantes do
CIEE/PR visitaram centenas de empresas e
entidades para divulgar os serviços prestados e
os projetos sociais desenvolvidos. Nas fotos é
possível conferir alguns desses compromissos.
Na visita a Prudentópolis estiveram presentes o técnico da gestão
municipal do SUAS, Boris Kopanski; a secretária municipal de
Assistência Social, Célia Kaczarouski Schon; o secretário municipal
de Indústria Comércio e Desenvolvimento Econômico, Meron Elizio
Ternouski; o vice-prefeito Evaldo Hofmann Júnior; o prefeito Osnei
Stadler; o secretário municipal de Administração, Emerson Rech;
o supervisor regional do CIEE/PR, Giuliano Marcelo Borges; e a
prospectora do CIEE/PR em Irati, Suzan Karlla Maieski.

A partir da esquerda: Carlos Rafael da Silva e o superintendente
executivo, Paulo Mira, do CIEE/PR; o prefeito de Piraquara, Josimar
Aparecido Knupp Fróes, e Rodrigo da Rocha Natal, supervisor
regional do CIEE/PR.
A partir da esquerda: vice-presidentes do CIEE/PR, José Eduardo
Moraes Sarmento e Antoninho Caron; o desembargador e
presidente do TJ/PR, Dr. José Laurindo de Souza Netto; o presidente
Domingos Murta; o ex-governador do Paraná e conselheiro, Orlando
Pessuti, e o superintendente executivo, Paulo Cesar Leandro Mira.

Da direita para esquerda: Presidente do CIEE/PR, Domingos Murta;
José Aroldo Galassini, presidente do Conselho da COAMO; o
vice-presidente do CIEE/PR, José Eduardo Moraes Sarmento; José
Carlos Barbieri, conselheiro; Airton Galinari, presidente executivo da
COAMO, e Carlos Alexandre, supervisor regional.

Domingos Murta esteve na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) e foi
recebido pelos vereadores Tico Kuzma (Pros), presidente da CMC,
e Mauro Bobato (Pode), presidente da Comissão de Urbanismo,
Obras Públicas e TI. A partir da esquerda: vereador Mauro Bobato;
Waléria Maida, chefe de gabinete da presidência; Antoninho Caron;
Domingos Murta; o presidente da CMC, vereador Tico Kuzma, e
Jussana Marques, diretora-geral da CMC. (Foto: Márcio Silva/CMC).
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Domingos Murta e Paulo Mira, acompanhados pelo supervisor
regional, Alexandre Corrêa, visitaram empresas parceiras e a
Prefeitura de Maringá. A partir da esquerda: Alexandre Corrêa;
Deuza Prates de Carvalho, educadora social; Paulo Mira; Ana Cristina
da Silva Gomes; assistente social; Edson Scabora, vice-prefeito de
Maringá; Domingos Murta e Sandra Regina Jordão Jacovós, secretária
de Assistência Social do município. As companhias visitadas foram:
Sicredi Agroempresarial (Mandaguari), COCARI - Cooperativa
Agropecuária e Industrial ,GTFoods do Brasil e Cocamar.

O presidente Domingos Murta e o vicepresidente Antoninho Caron fizeram uma
visita ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(TRE-PR) e foram recebidos pelo presidente
do orgão, o desembargador Tito Campos de
Paula, e pelo diretor-geral, Valcir Mombach.
Durante o encontro, conversaram sobre as
atividades sociais desenvolvidas pelo CIEE/PR,
bem como sobre a parceria entre as duas
entidades para a realização do curso de Libras
(Língua Brasileira de Sinais).

O futuro da Educação no pós-pandemia
Evento on-line com membro da Academia Brasileira de Letras discutiu saídas e
soluções para a Educação brasileira depois dos desafios trazidos pelo coronavírus.

O CIEE/PR realizou um evento inédito e exclusivo
com o imortal da Academia Brasileira de Letras
(ABL) e presidente do Centro de Integração
Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE/RJ),
Arnaldo Niskier. No encontro virtual, ele abordou
o futuro da Educação brasileira no período póspandemia de Covid-19, possíveis soluções, saídas e
oportunidades para a melhoria do ensino no Brasil.
Para Niskier, este é um momento de transformação
dos métodos de ensino e também da postura das
instituições diante do uso de tecnologias variadas.
“Há pouco tempo, algumas universidades eram
refratárias à Educação a distância (EaD). Hoje,
elas mudaram de atitude e, como a legislação
permite oferecer até 40% dos conteúdos e
atividades de um programa presencial no formato
a Distância EaD, há uma clara determinação de
expandir com qualidade”, avalia. No entanto, na
visão do especialista, que já foi presidente da
Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal
de Educação, será preciso ampliar o acesso dos
estudantes à internet.
Outra preocupação deve ser a adaptação
das metodologias de ensino para contemplar
as necessidades dessa nova modalidade de
aprendizagem, além de valorizar o trabalho dos
professores. “É importante que os alunos não

sejam meros receptores
de conteúdos e que
busquem ativamente o
conhecimento. Existe
também a preocupação de
não precarizar a carreira
docente”, afirma. Isso
pode ser feito, segundo
Niskier, adotando-se
pontualmente novas
Arnaldo Niskier
tecnologias para facilitar o
cotidiano dos educadores,
principalmente para tarefas repetitivas, como a
correção de avaliações, que poderia ser realizada
pela inteligência artificial.
Além do escritor, estiveram presentes no encontro
personalidades como o ex-governador do Paraná
Orlando Pessuti; o presidente da Fundação Copel,
Marcos Domakoski; o ex-deputado federal Paulo
Delgado; o ex-presidente da OAB/PR, José Lucio
Glomb; presidente do Instituto Democracia e
Liberdade, Edson José Ramon; presidente do CIEE
Nacional, José Augusto Minarelli; presidente do
CIEE/PR, Domingos Murta; presidente do Conselho
Deliberativo do CIEE/PR, Fernando Fontana;
conselheiros e diretores do CIEE/PR, entre outros.
Também participaram da conversa representantes
de diversas outras unidades do CIEE pelo país.
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Assembleia Geral Ordinária aprova contas
Realizada de forma virtual, a Assembleia
Geral Ordinária (AGO) teve as contas do
exercício do ano de 2020 aprovadas pelos
conselheiros e diretores. Os trabalhos foram
conduzidos pelo presidente do Conselho
Deliberativo, Fernando Fontana, que
agradeceu a participação de todos, os quais
atuam de forma voluntária, sem qualquer tipo
de remuneração pelos trabalhos realizados
em prol da instituição.
Já o presidente da Diretoria Executiva,
Domingos Murta, relembrou os principais fatos
ocorridos ao longo de 2020, bem como o
papel social desempenhado pela entidade, que
mesmo enfrentando as dificuldades impostas
pela pandemia, alcançou bons resultados nos
Programas de Aprendizagem, Estágio, Cursos
de Capacitação e os Programas Sociais "Jovem

em Ação" e "Família em Ação", beneficiando
milhares de paranaenses que estavam em
busca de oportunidade de acesso ao mundo
do trabalho. Ele destacou também o papel das
Comissões Especiais Temáticas, que apoiaram
a administração, propondo soluções para o
incremento dos programas desenvolvidos pelo
CIEE/PR.
O superintendente executivo Paulo Mira,
conduziu a apresentação dos números
obtidos no exercício de 2020, passando por
cada programa desenvolvido pela entidade.
Com pareceres dos auditores independentes
da Consult Auditores Independentes
e do Conselho Fiscal do CIEE/PR, as
demonstrações contábeis e financeiras
apresentadas pela diretoria foram aprovadas
por unanimidade, sem ressalvas.

Cinco novos membros titulares no
quadro de conselheiros
O Conselho Deliberativo do CIEE/PR também
aprovou a indicação de novos membros
titulares para o quadro associativo, conforme
prevê o art. 5°, inciso I, do Estatuto Social.
O quadro de conselheiros é composto por
pessoas que, na construção de sua trajetória
pessoal e profissional, contribuem para ações
de desenvolvimento social que impactam a

vida de adolescentes e jovens, principalmente
aqueles que estão em situação de
vulnerabilidade social. Esses são objetivos que
norteiam a instituição por meio dos Programas
de Aprendizagem, Estágio e Cursos de
Capacitação, bem como dos Programas Sociais
“Jovem em Ação” e “Família em Ação”.
Os novos membros titulares do CIEE/PR são:

Cristina Reis Graeml
Formação e Experiência Profissional:
	Formada em Comunicação Social com
habilitação em Jornalismo pela UFPR;
	Repórter de TV por 26 anos em Curitiba,
Rio de Janeiro, Petrópolis e São Luís, onde
tinha como área de cobertura os estados
do Maranhão e Piauí;
	Repórter do Jornal Nacional pela TV Globo
do Rio de Janeiro e TV Mirante de São Luís;
	Colunista da Gazeta do Povo na editoria
Vida e Cidadania, grava vídeos e escreve
artigos de opinião e análise.
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Dulcinéia Novaes Felizardo Vieira
Formação e Experiência Profissional:
	Formada em Comunicação Social pela Universidade Estadual de
Londrina (UEL);
Pós-Graduação em Marketing pela FAE Business School;
	Mestre em Comunicação e Linguagens – Universidade Tuiuti do
Paraná (UTP), dissertação defendida em 2007;
Repórter no Jornal Folha de Londrina;
	Repórter nacional da RPC, afiliada paranaense da Rede Globo
de Televisão;
	Professora Universitária na área de Comunicação em cursos de
graduação, pós-graduação e MBA desde 2002.
David Antônio Pancotti
Formação e Experiência Profissional:
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Paraná;
	Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR);
Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná;
Diretor Geral do DETRAN/PR;
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Matinhos;
Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de Matinhos;
	Chefe do Departamento de Atendimento Socioeducativo da
Secretaria de Justiça, Família e Trabalho.
Gláucio José Geara
Formação e Experiência Profissional:
	Formado em Direito e pós-graduado em Administração de
Empresas, atua no ramo de automóveis;
Presidente da Associação Comercial do Paraná – gestão 2016/2019;
Vice-presidente da Fenabrave Nacional;
Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Paranaense;
	Diretor-Geral Regional da Abrave (Associação Brasileira dos
Distribuidores de Veículos Automotores).
Joziany Silva Fernandes
Formação e Experiência Profissional:
Formada em Serviço Social;
	Diretora Administrativa da FREAK – associação sem fins lucrativos,
mantenedora Projeto Social Casa Amarela;
	Representante da instituição nos Conselhos Municipais da Assistência
Social (CMAS) e do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA),
exercendo o cargo de presidente não governamental no período de
2019-2020, no município de Campo Magro;
	Atuante na Política de Direitos e da Rede de Apoio e Proteção de
crianças e adolescentes e suas famílias, junto à Gestão Pública e
Conselho Tutelar;
	Acompanhamento das deliberações, fiscalizações e processo eleitoral
do Conselho Tutelar do Município de Campo Magro.
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UNIDADES DE ATENDIMENTO
CURITIBA - SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Ivo Leão, nº 42 – Alto da Glória – CEP 80030-180
Telefone: (41) 3313-4300
E-mail: cieepr@cieepr.org.br
CURITIBA - ESPAÇO DE CAPACITAÇÃO E CIDADANIA
R. Dr. Faivre, 398 - Centro, Curitiba - PR, 80060-140
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
Rua Tomás Édison, 42, - Guarani - CEP 83408-260
Telefone: (41) 3313-4353
E-mail: colombo@cieepr.org.br
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CORNÉLIO PROCÓPIO
Rua Massud Amin, 199 - 1º Andar - Sala 101
CEP 86300-000
Telefone: (43) 3523-8777
E-mail: cprocopio@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
Av. 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
LAPA
Av. Caetano Munhoz da Rocha, 1304, Centro - CEP 83750-000
Telefone: (41) 3313-4325
E-mail: lapa@cieepr.org.br
LOANDA
Rua Mato Grosso, 240 - CEP 87900-000
Telefone: (44) 3425-3579
E-mail: loanda@cieepr.org.br

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
PIRAQUARA
Rua Armando Romani, nº 62 – Centro – Piraquara,
Paraná, 83301-680
Telefone: (41) 3313-4300
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 83900000
Telefone: (42) 3532-7692
E-mail: saomateus@cieepr.org.br
TELÊMACO BORBA
Av. 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
Av. 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
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