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Palavra do Presidente
Um ano de grandes conquistas e realizações. 
Assim podemos definir 2017 na vida da nossa 
Celepar.

São ações, com base no planejamento es-
tratégico, que vão desde o desenvolvimento 
de soluções inovadoras de tecnologia da 
informação e comunicação voltadas à moder-
nização contínua da gestão do Governo do 
Estado, à melhoria dos serviços públicos e da 
qualidade de vida dos cidadãos paranaenses, 
até práticas cotidianas de sustentabilidade e 
inserção social, com resultados exitosos como 
os expostos neste relatório.

De forma objetiva, a Celepar, mesmo não 
sendo uma empresa balcão, aquela que aten-
de diretamente a população, está inserida na 
vida da sociedade paranaense. Para simplifi-
carmos: em todas as ações informatizadas do 
Governo do Estado, tem Celepar.

Tem Celepar no desenvolvendo dos cases de 
Business Intelligence (BI’s), cujo número su-
pera a casa de 660 estudos que apresentam, 
com base nos mais de 900 sistemas que ro-
dam na companhia,  uma fotografia de todas 
as políticas públicas praticadas pelo Governo 
do Estado nos 399 municípios paranaenses, 
indo no detalhe de cada projeto e investi-
mento. 

E, por orientação do Governo do Estado, a 
Celepar está cada vez mais presente nos mu-
nicípios paranaenses, quer disponibilizando 
os BI’s, exemplo do Cadastro Único, radio-
grafia da situação social de cada localidade, 
como também por meio da Loja da Celepar, 
que leva soluções de modernização à gestão 
pública para cerca de 200 prefeituras.
 
Tem o Programa Celepar Cidadã, de grande 

Jacson Carvalho Leite
Presidente da Celepar

alcance social. Desde sua implantação em 
novembro de 2013, uma população superior 
a cinco mil pessoas com idade acima de 60 
anos foi atendida por meio de cursos gratui-
tos de acesso à internet e redes sociais or-
ganizados em Curitiba e em mais 40 cidades 
do interior do Paraná, dentro do Projeto de 
Inclusão Social da Pessoa Idosa.

No final de 2016 a Celepar instituiu o Curso 
Básico de Smartphone, gratuito, também 
voltado à população com idade superior a 
60 anos. Do lançamento, até o dezembro de 
2017, mais de 1.500 pessoas foram treinadas 
em 11 municípios paranaenses. 
 
Em função destes projetos, a Celepar integra 
o Movimento Nacional pela Cidadania e Soli-
dariedade, coordenado pela organização Nós 
Podemos Paraná, que tem entre suas metas 
o engajamento da sociedade no alcance dos 
dezessete Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).

Tem ainda os prêmios conquistados pela 
companhia ao longo de 2017, reflexo direto 
da competência e do talento de cada celepa-
riano que, ao mesmo tempo, é incentivado 
a participar de programas de qualificação e 
desenvolvimento profissional.

Enfim, tem Celepar construindo uma histó-
ria cada vez mais voltada à modernização e 
eficácia do Executivo Estadual – o que torna o 
Paraná referência nacional em Governo Digi-
tal - bem como à sustentabilidade, à inclusão 
digital e social, e de compromisso com o meio 
ambiente. E, acima de tudo, tem Celepar tra-
balhando 24 horas por dia para gerar qualida-
de de vida ao cidadão paranaense, razão dos 
53 anos de existência da nossa companhia.



PRINCÍPIOS ESSENCIAIS



MISSÃO

VALOR RESPEITO AO INTERESSE PÚBLICO. PESSOAS SÃO 
NOSSO DIFERENCIAL. COMPROMETIMENTO. ATENDER 
NO TEMPO CERTO. EVOLUÇÃO CONTÍNUA.

VISÃO

PROVER SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO.

SER RECONHECIDA COMO REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.



A EMPRESA
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Instituição
A Celepar - Companhia de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação do Paraná -  empresa pública 
pioneira no segmento de informática no Brasil 
é uma sociedade de economia mista, de capital 
fechado, cujo maior acionista é o Estado do Pa-
raná. Foi criada com o nome de Centro Eletrôni-
co de Processamento de Dados do Paraná, pela 
Lei Estadual Nº 4945 de 30 de outubro de 1964, 
constituída por escritura pública lavrada em 5 de 
novembro de 1964 durante a gestão do Gover-
nador Ney Braga. Fiel aos objetivos propostos 
pelo Governador no seu Plano de Governo,  está 
focada na inovação como fator de competitivida-
de e desenvolvimento, despendendo esforços na 
coordenação do provimento das condições mí-
nimas necessárias  para o avanço da Tecnologia 
no Estado. Dentro dessa premissa, busca  dispor 
soluções de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação (TIC) que permitam melhorar o desenvol-
vimento da gestão pública e a qualidade de vida 
do cidadão. Atua fortemente pautada nos seus 
valores: comprometimento, compartilhamento, 
respeito ao interesse público e evolução contí-
nua. Sua estrutura, com mais de mil empregados, 
tem sua sede principal em Curitiba e em mais dez 
regionais no Estado do Paraná.

Abaixo alguns fatores que diferenciam 
a Celepar das demais empresas que  
atuam no mesmo segmento: 

•Garantia de continuidade na 
prestação desses serviços; 

•Segurança na manutenção e ope-
ração das bases de dados; 

•Integridade e integração de sis-
temas e  informações de interesse 
do Governo do Estado e de cada 
órgão individualmente; 

•Integração das diferentes tecno-
logias de diferentes fornecedores, 
provendo a melhor solução para o 
Governo do Estado; 

•Atuação conjunta com os órgãos 
públicos na melhoria dos serviços 
oferecidos ao cidadão.

Estrutura organizacional
A estrutura organizacional da Celepar é composta pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

Diretoria executiva
José Juracy Macedo
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

Lucio Alberto Hansel
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Jacson Carvalho Leite
DIRETOR PRESIDENTE

Beto Richa
GOVERNADOR DO ESTADO
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Nelson Garcia
DIRETOR DE MERCADO

Danilo Scalet
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Luis Fernando Ballin Ortolani
DIRETOR DE OPERAÇÕES

Luiz Carlos Nunes
DIRETOR JURÍDICO
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Assembleia Geral

SEGER

GLI

GRH

GFI

GGC

Diretoria
Adm. Financeira

GMO

GPO

GGA

GID

Diretoria de 
Infraestrutura e Operações

GISM

GIC

GSCM

GTIC

Diretoria de
TIC

GMN

Diretoria de
TI

Diretoria de
Mercado

Diretoria Jurídica

GSI-B

GSI-C

GSI-D

GAC

Diretoria  de
Desenvolvimento

GSI-A

Diretor Presidente

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Comitê de Indicação
 e Avaliação Conselho Fiscal

Grupos de TrabalhoNúcleo de
 Controle Interno
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Núcleos Regionais
NÚCLEO REGIONAL MARINGÁ
TELEFONE: 44  3226-5929 
                44 3200-5740

NÚCLEO REGIONAL UMUARAMA
TELEFONE: 44 3622-4267
                44 3200-5780 

NÚCLEO REGIONAL FOZ DO IGUAÇU
TELEFONE: 45 3573-1168 

NÚCLEO REGIONAL PATO BRANCO
TELEFONE/VOIP: 46 3225-2643
                         46 3224-1826   

NÚCLEO REGIONAL CASCAVEL
TELEFONE: 45 3218-7725
VOIP: 41 3200-5701

NÚCLEO REGIONAL LONDRINA
TELEFONE: 43 3328-0157
                43 3200-5730

NÚCLEO REGIONAL JACAREZINHO
TELEFONE: 43 3525-8222
                43 3200-6234

NÚCLEO REGIONAL PONTA GROSSA
TELEFONE/VOIP: 42 3235-5637

NÚCLEO REGIONAL GUARAPUAVA
TELEFONE: 42 3623-1636
                42 3200-5710 

NÚCLEO REGIONAL PARANAGUÁ
VOIP: 41 3200-5750 

CELEPAR
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, 1561 | Bom Retiro - Curitiba-PR  | CEP 80.520-174 | Fone: 41 3200-5000
Cx. Postal: 15061 | www.celepar.pr.gov.br  |  e-mail: celepar@pr.gov.br

A Celepar atua a serviço do Governo do Estado e do cidadão parananaense tendo sua sede 
principal em Curitiba e em mais dez regionais abrangendo todo o Estado do Paraná.



PRÊMIOS, PARTICIPAÇÕES
E COMPROMISSOS
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Movimento  Nacional pela 
Cidadania e Solidariedade

Desde novembro de 2015 a Celepar as-
sinou o termo de adesão ao Movimento 
Nacional pela Cidadania e Solidariedade, 
coordenado pela organização Nós Pode-

mos Paraná, que tem entre suas metas o engajamen-
to da sociedade no alcance dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentáveis (ODS), todos voltados à 
melhoria da qualidade de vida da população mundial.

ODS

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) são uma agenda mundial adotada duran-
te a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desen-
volvimento Sustentável em setembro de 2015 
composta por 17 objetivos e 169 metas a serem 
atingidos até 2030.
Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas 
áreas de erradicação da pobreza, segurança ali-
mentar, agricultura, saúde, educação, igualdade 

Prêmios, Participações 
e Compromissos

de gênero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis de 
produção e de consumo, mudança do clima, ci-
dades sustentáveis, proteção e uso sustentável 
dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, cres-
cimento econômico inclusivo, infraestrutura, in-
dustrialização, entre outros.
Os temas podem ser divididos em quatro dimen-
sões principais:

SOCIAL: relacionada às necessidades humanas, 
de saúde, educação, melhoria da qualidade de 
vida e justiça.
AMBIENTAL: trata da preservação e conservação 
do meio ambiente, com ações que vão da rever-
são do desmatamento, proteção das florestas e 
da biodiversidade, combate à desertificação, uso 
sustentável dos oceanos e recursos marinhos até 
a adoção de medidas efetivas contra mudanças 
climáticas.
ECONÔMICA: aborda o uso e o esgotamento dos 
recursos naturais, a produção de resíduos, o con-
sumo de energia, entre outros.
INSTITUCIONAL: diz respeito às capacidades de 
colocar em prática os ODS.

Os ODS foram construídos em um processo de 
negociação mundial, que teve início em 2013 e 
contou com a participação do Brasil em suas dis-
cussões e definições a respeito desta agenda. O 
país tem se posicionado de forma firme em favor 
de contemplar a erradicação da pobreza como 
prioridade entre as iniciativas voltadas ao desen-
volvimento sustentável.

Os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

1. Erradicar a pobreza;
2. Erradicar a fome e promover a agricultura sus-
tentável;
3. Assegurar saúde de qualidade para todas as 
idades;
4. Assegurar a educação de qualidade a todos;
5. Assegurar a igualdade de gênero;
6. Maior disponibilidade de água e saneamento 
para todos;
7. Assegurar o acesso à energia sustentável;
8. Incentivar o crescimento econômico susten-
tável e inclusivo, e assegurar emprego pleno e 
decente;
9. Promover infraestruturas e industrialização 
sustentáveis e urbanização inclusiva;
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e 
entre eles;
11. Tornar cidades sustentáveis;
12. Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis;
13. Combater as mudanças climáticas;
14. Conservar o ecossistema marinho;
15. Conservar o ecossistema terrestre e recupera-
ção da biodiversidade perdida;
16. Desenvolver comunidades pacíficas e inclusi-
vas, e promover justiça a todos;
17. Renovar parcerias globais para desenvolver 
meios de implementação dos ODS.

Prêmios 
e Participações
Celepar finalista do prêmio do Serviço Social 
da Indústria para alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 2017  
(Sesi ODS) na categoria Setor Público
A Celepar foi finalista do prêmio do Serviço Social 
da Indústria para alcance dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável 2017 (Sesi ODS) na ca-
tegoria Setor Público. A cerimônia de premiação 
ocorreu no dia 17 de outubro, durante Congresso 
SESI ODS, em Curitiba.
A companhia participou do prêmio com o Projeto 
de Inclusão Social da Pessoa Idosa e, pelo segun-
do ano consecutivo, recebeu o selo ODS pelo re-
conhecimento dessa prática.

Participação no World Family Summit 
em Genebra (Suíça) 

O empregado da Celepar Ataide Prestes de Olivei-
ra Junior participou do evento World Family Sum-
mit, em Genebra, na Suíça, que reuniu líderes de 
várias partes do mundo para discutir ações e tro-
car experiências sobre atenção à família e erradi-
cação da pobreza. O evento também contou com 
a participação do governador Beto Richa e do se-
cretário de Desenvolvimento Urbano João Carlos 
Ortega. No evento o Paraná foi premiado como o 
primeiro estado do mundo a aderir às metas glo-
bais definidas pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) para o desenvolvimento sustentável.



RECURSOS HUMANOS
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Recursos Humanos
O resultado alcançado no ano de 2017 foi posi-
tivo considerando o cenário macroeconômico do 
país. A manutenção da prestação dos serviços aos 
clientes e a sociedade paranaense se deu pela 
atuação e comprometimento do nosso corpo fun-
cional.

As políticas relacionadas a gestão de pessoas fo-
ram mantidas e fortalecidas que, embora inserida 
dentro de uma perspectiva de racionalização de 
recursos, priorizou a continuidade do investimen-
to no desenvolvimento de carreira e de conheci-
mento dos nossos empregados. 

Composição do  
quadro de empregados
Por faixa etária

Quantidade de Empregados
Faixa Etária 2017

Até 25 anos 5

De 25 a 35 anos 337

De 35 a 45 anos 431

De 45 a 55 anos 252

Acima 55 anos 162

Total 1.187

Por gênero

Empregados por Gênero

Gênero
2017

Quantidade Porcentagem(%)

Feminino 304 26%

Masculino 883 74%

Educação 
e Desenvolvimento Profissional
No ano de 2017 a Celepar manteve seu investi-
mento na prática de uma política de Gestão de 
Pessoas voltada ao desenvolvimento profissional 
e humano, a partir da capacitação contínua dos 
seus empregados com foco fortalecido na reali-
zação de capacitação e repasse de conhecimento 
interno, promovendo incentivo à gestão do co-
nhecimento, crescimento de carreira e manuten-
ção da meritocracia.

Desenvolvimento de pessoas
Fomento contínuo no desenvolvimento dos em-
pregados:

Treinamento de Empregados em 2017
Modalidade Participantes Horas

Interno 937 1.392,5

Externo 1.461 10.545,0

EAD 23 136,0

Total 2.421 12.073,5

Quantidade de Treinamentos Internos: 46
Quantidade de Treinamentos Externos: 152
Quantidade de Treinamentos à Distância: 3

Políticas de retenção
A Celepar, manteve suas diretrizes na condução 
de políticas voltadas ao bem-estar, desenvol-
vimento e satisfação dos seus empregados e 
dependentes, buscando a adequada gestão do 
clima organizacional com reflexos em seus resul-
tados organizacionais.

Além de um Plano de Cargos, Carreira e Remu-
neração continuamente alinhado às práticas do 
mercado também faz parte da política de reten-
ção a remuneração indireta, mediante a oferta de 
incentivos, na modalidade reembolso principal-
mente os voltados à educação (10% utilização) 
e à saúde (38% utilização), além da manutenção 
do plano de assistência médica aos empregados 
e seus familiares.

Por tempo de Empresa

Tempo de Empresa
Períodos 2017

De 0 a 5 anos 326

De 5 a 10 anos 358

De 10 a 15 anos 191

De 15 a 20 anos 67

De 20 a 25 anos 37

De 25 a 30 anos 36

De 30 a 35 anos 92

De 35 a 40 anos 61

De 40 a 45 anos 18

Acima de 45 anos 1

Total 1.187

 
Pessoas com deficiência (PcD) 

Empregados com Deficiência
Deficiência 2017

Deficientes Físicos 5

Deficientes Auditivos 4

Deficientes Visuais 9

Deficiências Múltiplas 0

Reabilitados do INSS 7

Total 25

A Política de encarreiramento e remuneração 
da Companhia prevista em seu PCCR – Plano de 
Cargos Carreiras e Remuneração e a aplicação da 
Política de Gestão de Desempenho, redundaram 
em empregados com ciclos de monitoramento 
concluídos resultando em 494 movimentações 
de carreiras, cerca de 43% do corpo funcional, o 
que totalizou um investimento em meritocracia e 
aumento real de salários na ordem de 2,26% do 
total de sua folha de pagamento (base dezem-
bro/2017).

Gestão de Saúde Ocupacional 
(Programa Qualidade de Vida)
Prevenção, Promoção da Segurança, Saúde e 
Qualidade de Vida este é o foco!

Além de atender aspectos legais junto ao Minis-
tério do Trabalho no estabelecimento do Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Tra-
balho/SESMT, a área de Saúde foi estruturada e, 
profissionais de diversas áreas de conhecimento 
(médicos, fisioterapeutas, engenheiro de segu-
rança, técnico de segurança) já foram agregados 
com a atribuição de promover a organização es-
tratégica dos processos e das práticas prevencio-
nistas em atenção às necessidades da empresa e 
dos seus empregados.

Para que efetivamente tenhamos resultados 
gradativos e crescentes, todo trabalho deverá 
estar pautado em políticas, programas, 
indicadores e serviços, alinhados com diretrizes 
e princípios normativos e legais, de gestão 
e da manutenção da qualidade de vida do 
trabalhador.
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Temas e ações do Programa Qualidade de Vida 
em 2017:

Abril -  Dia Mundial da Saúde
Setembro - Unimed (Dia do Cliente)

Outubro - Oficina outubro rosa

Outubro - Programa Vida Nova, Livre do Fumo
Dezembro - Exames de Bioimpedancia

Dezembro - Escola de Postura

Programa 
“Em Dia com a Tecnologia”
Como parte inerente a missão institucional da 
Companhia o fomento da inovação e o envolvi-
mento de empregados e clientes na construção 
de um futuro pautado na modernidade e avanços 
tecnológicas foi instituído o Programa “Em Dia 
com a Tecnologia”, espaço onde periodicamente 
busca-se disseminar conhecimento técnico e tec-
nológico, acompanhar e refletir sobre o futuro e 
os impactos desses avanços no desenvolvimento 
das soluções de TI  e o impacto na vida do cida-
dão.

No ano de 2017 foram realizados 3 eventos con-
forme abaixo: 

2017
Ações Participantes

Solução de Transferência de 
Arquivos 76

Como a Transformação 
Digital Impacta o Setor 
Público

90

Gamificação e Brincadeira no 
Ambiente de Trabalho 43

Acessibilidade a Pessoa 
Portadora de Deficiência
Em parceria com o Plano Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência a Celepar irá colaborar 
e assessorar para que todos os portais adminis-
trados pela companhia tenham implementadas 
ações para acessibilidade na consulta de infor-
mações.

Em 2017:
100% dos sítios eletrônicos do Paraná possuem 
ferramentas que visam permitir a ampla acessibi-
lidade aos seus conteúdos, similares aos Padrões 
de Acessibilidade Digital do Governo Federal. A 
equipe responsável está em constante busca de 
melhorias e atualizações no que se refere a aces-
sibilidade.

Programa 
MINHA ESCOLHA EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

O programa Minha Escolha Educação Financeira 
e Previdenciária é uma parceira entre a Previcel 
(Previdência Privada Celepar), Funcel (Fundação 
Celepar) e Celepar e tem como objetivo promo-
ver diversas ações em prol de refletir sobre a 
educação e saúde financeira do servidor da Ce-
lepar, seus familiares, e seu planejamento finan-
ceiro futuro.

Em 2017 foram realizados:
- 6 Ciclos de Consultoria Individual onde os em-
pregados tiveram a oportunidade de apresentar 
as suas finanças pessoais e receber ações especí-
ficas para a sua realidade;
- 4 Mini Cursos com 4 horas de duração refletindo 
sobre o Equilíbrio Financeiro, sendo uma edição 
básica, duas intermediárias e uma edição especí-
fica para o público jovem/adolescente;
- 7 Palestras Técnicas que abordaram os temas: 
Imposto de Renda, Economia e Mercado, Velha 
é a Vovozinha, Empreendedorismo, O Valor do 
Amanhã, Filhos e Família e uma palestra cênica 
sobre Educação Financeira hoje.

As ações tiveram mais de 500 participantes em 
todas as suas iniciativas no ano de 2017.



RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
E SUSTENTABILIDADE
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sobre o mundo da informática e, ao final da capa-
citação, saíram com endereço eletrônico (e-mail) 
e perfil em redes sociais.

Em 2017:
2.039 Participantes.
25 Municípios atendidos.

Paraná em Ação
A Celepar sempre está presente nas iniciativas 
das feiras da Unidade Paraná Seguro (UPS) e 
dos Mutirões da Cidadania do projeto Paraná em 
Ação. A companhia responde pela instalação da 
rede lógica, pelos computadores, bem como pelo 
suporte técnico e configuração dos equipamentos, 
além de disponibilizar um estande para que todos 
tivessem acesso gratuito à internet e às redes so-
ciais, por meio do programa Celepar Cidadã.

Em 2017:
Eventos atendidos: 22 (Paraná em Ação) + 1 (UPS 
Cidadania) + 05 (Mutirão da Cidadania).

Rede 399
A Rede 399 pretende disseminar o uso de inter-
net banda larga nas cidades paranaenses atra-
vés de um conjunto de ações que beneficiem os 
municípios e a população do Estado do Paraná. 
É de responsabilidade da Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos (SEAE) com a colaboração 
da Celepar.

Em 2017:
- 90 municípios que manifestaram interesse no 
programa, o que resultou em 49 levantamentos 
básicos em telecomunicações e 47 modelos de 
objetos técnicos para redes de infraestrutura em 
telecomunicações;
- Em conjunto com a PMPR - Polícia Militar do 
Paraná foi estruturado um processo para inte-
gração das câmeras de videomonitoramento nos 
municípios e entidades particulares, permitindo 
o controle de veículos registrados no Boletim de 
Ocorrência Unificado.

Responsabilidade Socioambiental
e Sustentabilidade
As ações de sutentabilidade promovidas e apoia-
das pela Celepar podem ser divididas em dois 
grandes grupos, social e ambiental atingindo 
tanto o público interno como externo, em suas 
diferentes iniciativas, como as listadas a seguir:

Social
Celepar Cidadã
O Celepar Cidadã é um amplo projeto da Celepar 
que realiza ações junto aos cidadãos paranaenses 
com o intuito de fomentar o uso da tecnologia a 
serviço da cidadania.

Curso de Acesso à Internet, 
Smartphone e Redes Sociais
O curso de Acesso à Internet e Redes Sociais, 
promovido pelo Governo do Estado que integra 
o programa Celepar Cidadã, já atendeu milhares 
de paranaenses com uma série de informações 

Campanha 
“Anjos do Bem” 
(Março 2017)
O projeto “Anjos do Bem” traz alegria para cen-
tenas de pacientes com câncer, ao produzir bo-
necos em forma de anjos e espalhar esperança 
onde passa com a coordenação da artesã Mariah 
Rodak. 

Foram arrecadados:
- 52 novelos de lã;
- 41 fitas;
- 39 rendas;
- 28 tecidos de diferentes tipos;
- 11 diversos;
- Além de R$ 715,00 de doações.

Campanha 
“Doe Esperança ao menino 
Bernardo” 
(Março 2017)
A campanha “Doe Esperança ao menino Bernar-
do” mobilizou a Celepar em colaborar no trata-
mento de saúde desse pequeno que tanto pre-
cisava de ajuda, devido ao seu diagnóstico de 
atrofia muscular, doença degenerativa e sem 
cura.

Foram arrecadados: 
- R$ 4.075,00 através de:

- 208 e-mail enviados participando da 
Campanha;
- 815 números solicitados para participar 
da rifa.

CAMPANHAS SOCIAIS
A Celepar busca promover a solidariedade, com 
ações voltadas à responsabilidade social, auxilian-
do instituições beneficentes e órgãos estaduais. As 
iniciativas no ano de 2017 contemplam:
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Campanha 
Espalhe Calor do Provopar
(Julho 2017)
O objetivo da campanha, anualmente, é atender 
vítimas do frio no Estado do Paraná.

Foram arrecadados:
- Mais de 550 peças de roupa, 
- R$ 200,00 para novas aquisições de vestuário 
para as instituições atendidas.

Bike do Bem com FUNCEL 
(Setembro 2017)
O Bike do Bem – Solidariedade sobre pedais, par-
ceria da Celepar com Funcel, teve o objetivo de 
mobilizar o grupo de ciclistas em campanhas de 
conscientização e educação que sensibilizem e 

transformem a sociedade enquanto pedala. 

Foram arrecadados:
- 437 litros de leite longa vida para instituições de 
caridade da cidade.

Campanha 
Dia das Crianças
do PROVOPAR
(Outubro 2017)
Em parceria com a Provopar foram arrecadados 
brinquedos e doações financeiras para a celebra-
ção do Dia das Crianças em instituições carentes 
cobertas pela instituição.

Foram arrecadados:
- Brinquedos: 8
- Dinheiro: R$150,00

Campanha 
Outubro Rosa 
(Outubro 2017)
A campanha Outubro Rosa 2017 na Celepar in-
formou e conscientizou as empregadas sobre a 

importância em realizar o autoexame. 
37 empregados participaram das oficinas 
de confecção de almofadas em formato 
de coração, para doação às mulheres em 
tratamento contra o câncer.

Foram confeccionadas:
- 80 almofadas.

Árvore Solidária
(Dezembro 2017)
Empregados alegraram o Natal de diver-
sas crianças, com kits contendo roupa, 
calçado, brinquedo, uma caixa de bom-
bom, um kit de higiene e uma mensa-
gem, esta ação, denominada Árvore Soli-
dária, é uma parceria da Funcel e Celepar 
em prol da Associação São Roque.

Foram arrecadados:
- 90 Kits.
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Incentivo Cultural 2017
Projeto Linguagem Artística

A Cultura do Skate em Curitiba Patrimônio Histórico

A Primavera de Fernanda Audiovisual

Acordei Cedo no Dia em que Morri Artes Cênicas

Boca Maldita Artes Cênicas

Cada Vez Mais Perto Artes Visuais

Candyland Literatura

CD Bandoleiro - Daniel Migliavacca 
Quarteto Música

CD Sapato Furado Orquestra de Gafieira Música

Cia Senha Aciona! Mostra de Repertório Artes Cênicas

Circo Queirolo – Uma Homenagem Artes Cênicas

Contos Paranaenses: Fatos da Vida Folclore

Do Léu Ao Muséu - Arque-Ecologia de 
uma Cidade através de suas Garrafas Artes Visuais

Festival Folclórico de Etnias do Paraná Folclore

Gravação do CD “Intenso Limite” Música

Huis Clos – Revisitando Sartre Artes Cênicas

Mostra Novos Repertórios Artes Cênicas

Incentivo Cultural 2017
Projeto Linguagem Artística

Mulheres Cantando Vírgulas Artes Cênicas

Musicalizar Música

No Beco do Amor Perdido Artes Cênicas

Onzimo Mandamento Literatura

Orquestra a Base de Sopro de Curitiba e 
Izabel Padovani - Chá de Panela Música

Paranambuco Apresenta: Orun Aye Música

Programação Anual do Choro – Conjunto 
Choro e Seresta Música

Seminário Retrato(S) da Mulher Artes Visuais

INCENTIVO CULTURAL
Anualmente a Celepar apoia projetos culturais 
através do incentivo financeiro efetuado pela 
renúncia fiscal a Prefeitura de Curitiba pela lei 
do Mecenato Municipal. Os projetos, que são 
aprovados pela Fundação Cultural de Curitiba, 
passam por uma banca julgadora interna da 
Celepar, que seleciona quais projetos serão 
incentivados pela companhia no ano vigente 

efetuando uma análise artística e de responsabi-
lidade social e cultural de acordo com os valores 
da empresa.

Em 2017:
24 projetos incentivados através de renúncia fis-
cal dos impostos municipais destinados a projetos  
de diversas linguagens artísticas.

VISITAS INSTITUCIONAIS
A Celepar recebe, mensalmente, diversos visitan-
tes entre alunos da rede pública e privada de en-
sino que vem conhecer as ações da companhia e 
as ferramentas tecnológicas disponibilizadas para 
o governo do Estado. Na visita os alunos conhe-

cem as dependências da empresa, veem o vídeo 
institucional, conhecem o setor de help desk, o 
setor de operações e de produção, além de visitar 
o Data Center e o Centro Integrado de informa-
ções Estratégicas (CIIE).

Em 2017:
Visitantes: 347 estudantes 
(Ensino Médio e Superior). 
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PROGRAMA
CELEPAR PARA VOCÊ
O programa tem o intuito de mobilizar ações com 
o objetivo de congregar os empregados para 
ações de lazer, entretenimento, interação e di-
versão, dentro e fora do ambiente corporativo. As 
ações do programa em 2017 foram:

Dia Internacional da Mulher
(Março 2017)

No dia 8 de março de 2017, data de celebração 
do Dia Internacional da Mulher, a Celepar promo-
veu um workshop de autolimpeza de pele para 
prestigiar as empregadas da empresa. O curso foi 
dividido em três turnos, manhã, tarde e noite, e 
contou com dicas de limpeza de pele, produtos 
de beleza para a pele e a autolimpeza.

Dia das Mães
(Maio 2017)
Reconhecendo o valor das mães a Celepar, em 
parceria com a Funcel, promoveu um evento com 

a participação de Natan SS, caricaturista e ilus-
trador, que desenhou caricaturas das mães con-
vidadas.

Visita ao Museu do Holocausto 
(Maio 2017)

Alguns empregados da Celepar fizeram uma vi-
sita guiada ao Museu do Holocausto. O objetivo 
da visita foi de promover uma conscientização 
acerca das histórias encontradas no museu que, 
segundo o mesmo, devem ser transmitidas às 
próximas gerações em virtude de sua importân-
cia. Durante a visita os participantes puderam ver 
documentos, imagens e objetos referentes à 2ª 
Guerra Mundial, e também ouvir histórias refe-
rentes às vítimas do ocorrido.

Exposição de Quadros 
(Julho 2017)

O Hall da Celepar foi escolhido para receber a 
exposição coletiva “Cadeiras”, que conta com 12 
quadros e que foi produzida pelo grupo de artis-
tas plásticas ZR Art. O tema da exposição baseia-
-se na ideia de que o homem, ao mesmo tempo 

cia da reciclagem e reutilização de materiais. As 
crianças contaram com ajuda e colaboração dos 
seus pais.

Aniversário 53 anos Celepar
(Novembro 2017)
Bolo, discursos e parabéns celebraram os 53 anos 
da Celepar, os 43 anos da Fundação Celepar (Fun-
cel) e os 21 aos da Previdência Privada da Ce-
lepar (Previcel). E mantendo a tradição, ocorreu 
também a homenagem aos celeparianos que em 
2017 completaram 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 51 
de aniversário de casa.

em que tornou-se sedentário, tornou-se também 
hiperativo. A cadeira, portanto, consegue repre-
sentar esta contradição, uma vez que uma pes-
soa sentada não está nem relaxada nem ativa 
por completo.

Dia dos Pais 
(Agosto 2017)
A Celepar, em parceria com a Funcel e o Centro de 
Educação Infantil Espaço da Esperança, promoveu 
uma ação para os empregados da companhia. Ela 
buscou apresentar, através de ilustrações e fra-
ses, o que as crianças acham que seus pais fazem 
no trabalho e o que mais gostam de fazer nas 
horas livres. O resultado foi divulgado por meio 
de um vídeo do momento com as crianças, publi-
cado na rede social corporativa da Celepar, e de 
desenhos feitos por elas, distribuídos nos jornais 
murais da empresa.

Dia da Informática 
(Agosto 2017)
Celebrado no dia 15 de agosto os empregados da 
Celepar foram presenteados com um novo cordão 
para os seus crachás relembrando, diariamente, a 
sua importância e contribuição para a informática 
nessa data celebrativa.

Dia das Crianças 
(Outubro 2017)

A Celepar, em comemoração ao Dia das Crianças, 
convidou os filhos dos empregados da empresa 
para participar da construção de uma Cidade do 
Futuro, feita com materiais recicláveis. A maque-
te, montada com prédios, carros do futuro, lagos 
e florestas, foi elaborada pelas crianças, como 
uma forma de mostrar e ressaltar a importân-
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PROJETO PEGAÍ
O “Pegaí – Leitura Grátis” é uma iniciativa sem 
fins lucrativos, não governamental, criado em 
julho de 2013 na cidade de Ponta Grossa, no Pa-
raná, e mantido por um grupo de pessoas apai-
xonadas por leitura e que acreditam que os livros 
não podem ficar guardados nas estantes, priva-
dos de serem lidos. A missão da iniciativa é apro-
ximar livros sem leitores de leitores sem livros. A 
Celepar é um ponto de coleta do Projeto “Pegaí 
– Leitura Grátis”

Em 2017:
Foram coletados e distribuídos mais de 400 Livros 
no Coletor da Celepar.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Em 2017 foi lançado um programa de estímulo da 
comunidade interna da Celepar responsável pelo 
desenvolvimento de aplicativos de tecnologia da 
informação e comunicação ao Governo do Estado 
em um novo patamar de criação, voltado a ante-
cipar problemas e apontar soluções pelo uso de 
vários recursos de computadores e de seus mais 
de 900 sistemas de serviços que aceleram o pro-
cesso de decisão. 

Confraternização 
de Final de Ano da Celepar
(Dezembro 2017)
Os empregados foram recebidos com um café 
da manhã no hall da empresa, transformado o 
ambiente em espaço de lazer e convivência, com 
lembranças de um ano de sucesso e ações mu-
sicais.

Em 2017:
As participações nos eventos totalizaram mais 
11.611 de público presente e web, tanto nas 
ações do programa Celepar para Você como nos 
eventos internos e externos nos ambientes da 
Celepar.

Confraternização 
dos Terceirizados
(Dezembro 2017)

Os empregados terceirizados da Celepar parti-
ciparam de uma confraternização para celebrar 
mais um ano de convivência e trabalho conjunto. 
A ação das equipes da Gerência de Logística e In-
fraestrutura (GLI) programaram um encontro com 
café da tarde, sorteio de brindes e a presença do 
Papai Noel, como forma de agradecimento por 
todo apoio e serviços prestados.
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BLUEHACK 
Nos dias 2 e 3 de dezembro de 2017, ocorreu a 
maratona de ciências de dados que reuniu pro-
gramadores, desenvolvedores, profissionais da 
saúde, designers e outros profissionais ligados ao 
desenvolvimento de soluções tecnológicas (como 
aplicativos web / mobile e hardware / IOT) em 
um ambiente de criatividade e empreendedoris-
mo! 

Este foi o 1º Bluehack com foco em Ciência de 
Dados, e o primeiro com a utilização de dados 
públicos da Secretaria da Saúde do Paraná e que 
resultou em 13 projetos voltados à melhoria da 
saúde pública no Estado do Paraná.

Realizado pela IBM, na sede da Celepar, este 
evento foi viabilizado através do patrocínio da 
Celepar, Unimed e Positivo/Windows Pro.

Números:
+ de 100 participantes
50 mentores
13 Projetos
+ de 500 refeições servidas
20 equipes
33 horas
1 mini exposição
4 espaços de convivência
+ de 380 latas de energético

Live do facebook:
+ de 11.580 pessoas alcançadas
+ de 2.645 visualizações prolongadas
+ de 4.400 minutos reproduzidos
44 compartilhamentos
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Reciclagem de Resíduos

Material 2017

Papelão 5.646,6 kg

Papel 13.095,3 kg

Plástico 268,7 kg

Metal 124,6 kg

TOTAL 19.135,2 kg
de Materiais Reciclados

Ambiental
Gestão de Resíduos Sólidos
e Coleta Seletiva
No Paraná, o Decreto Estadual nº 4167 de janeiro 
de 2009, estabelece a obrigatoriedade da sepa-
ração seletiva dos resíduos sólidos gerados pelos 
órgãos e entidades da administração pública es-
tadual direta e indireta, sendo que todo o resíduo 
reciclável será destinado às Associações e Coope-
rativas de Catadores de Materiais Recicláveis. A 
Celepar cumpre com esse compromisso através 
da coleta seletiva na companhia destinando os 
seus resíduos para a Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis “Protetores do Meio Am-
biente”.

Coleta de Lixo Eletrônico
A Celepar hoje contém quatro coletores de Lixo 
Eletrônico sendo um na sede da empresa e outros 
três atendendo os órgãos do governo do Estado 
localizados na Paraná Previdência, Palácio das 
Araucárias e Secretaria da Fazenda. Nesses co-
letores são depositados monitores, mouses, im-
pressoras, HDs, controles remotos, celulares e di-
versos materiais eletrônicos fora de uso que são 
reciclados por uma empresa especializada, com 
certificação internacional de responsabilidade, e 
colaboram com a Associação de Catadores de Ma-
teriais Recicláveis “Protetores do Meio Ambiente”. 

Em 2017:
Lixo Eletrônico: 372,4 kg nos postos coletores.

Coleta de Óleo Vegetal 
Promovendo o cuidado com a ambiente a 
Celepar disponibiliza recipientes coletores de 
óleo vegetal que são destinados a Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis “Protetores 
do Meio Ambiente” e o mesmo é encaminhado 
para Usinas onde é transformado em Biodiesel. 

Em 2017:
Óleo Vegetal: 66 litros reciclados.

CAMPANHAS ECOLÓGICAS
A Celepar busca acredita que o meio ambiente é 
responsabilidade de todos e que a conscientiza-
ção é o caminho para a transformação. As iniciati-
vas do 1º Semestre de 2017 contemplam:

Ação Ecoatividade – 
Oficina de Suculentas 
(Junho 2017)
Com iniciativa do programa Celepar para você, 
em parceria com a Funcel, o Bosque do Incra foi 
revitalizado, com a participação dos empregados, 
no plantio e aprendizagem do cuidado de sucu-
lentas, através da voluntária Jeniffer Padilha. Essa 
ação celebrou o Dia Mundial do meio Ambiente, 
comemorado em 05 de junho.
- A ação envolveu mais de 30 empregados e fo-
ram plantadas mais de 50 mudas que serão culti-
vadas e cuidadas pelos empregados.

Troca de Lâmpadas
Com o objetivo de economizar energia e con-
tribuir com o meio ambiente, utilizando a nova 
tecnologia de iluminação, a Celepar está substi-
tuindo suas lâmpadas fluorescentes tubulares de 
32W e 16W por lâmpadas de LED de 20W e 10W.

Em 2017:
Lâmpadas trocadas: Mais de 90% da sede da Ce-
lepar seguem com novas lâmpadas.

Projeto 
Mobilidade Sustentável Celepar
Com o objetivo de incentivar meios de transpor-
te sustentáveis, o Programa Transporte Livre da 
Celepar trouxe diferentes atividades para a com-
panhia relacionadas com o tema da bicicleta. Fo-
ram realizadas ações também para o Dia Mundial 
Sem Carro e o Dia de Bike ao Trabalho, auxílio e 
incentivo aos funcionários, do melhor trajeto às 
bicicletas para empréstimo, distribuição de brin-
des e alimentos saudáveis.

Em 2017:
- Média de 37 empregados usando bicicletas por 
dia;
- Mais de 50 ciclistas/bicicletas cadastrados.

Dia Nacional de 
Bike ao Trabalho
(Maio 2017)

Em uma ação conjunta promovida pela Celepar 
e a Fundação Celepar (Funcel), 63 empregados 
adotaram a bicicleta como meio de transporte no 
Dia Nacional de Bike ao Trabalho, comemorado 
no dia 12 de maio.

Dia Mundial Sem Carro 
(Setembro 2017)
Comemorando o Dia Mundial sem Carro, 22 de se-
tembro, os empregados da Celepar foram convida-
dos a vir ao trabalho de bicicleta, de carona solidá-
ria, de ônibus ou a pé em prol do Meio Ambiente. 
- Mais de 120 pessoas toparam o desafio. 

Usina Fotovoltaica
Construção de uma das maiores usinas fotovoltai-
cas da cidade de Curitiba, com capacidade total 
de 60,48 kW. Foram instalados 192 painéis que 
devem produzir mais de 80.000kWh de energia 
por ano.
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