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A nossa nobre missão é transformar o Paraná no 
Estado mais inovador do Brasil, temos um papel de 
vanguarda, modelo e liderança neste processo. Seja por 
meio de aplicativos, sistemas, plataformas e iniciativas, 
estamos atendendo o nosso compromisso de construir 
um Estado melhor sempre conectados aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), facilitando e 
descomplicando a vida do cidadão paranaense.

Ao respirarmos tecnologia, estamos possibilitando 
também o respiro da natureza com a redução no consumo 
do papel, trazendo mais qualidade de vida às pessoas 
ao reduzir e também eliminar filas em processos antes 
presenciais e agora digitais, devolvendo ao cidadão algo 
imensurável em seu dia a dia, o tempo.

Agregamos valor no uso da inteligência, trabalhamos 
com a inclusão, registramos em nossas soluções as etapas 
da vida do cidadão, pois através de tudo que criamos 
estamos presentes no dia a dia da população.

Estamos em evolução contínua, caminhando sempre 
ao destino de melhorar a vida das pessoas, construindo 
novas soluções, inovando e vinculando em cada projeto 
nosso, os compromissos da Agenda 2030 da ONU na 
construção de um planeta digno, moderno, inovador e 
sustentável para as gerações futuras. 

Leandro Victorino de Moura
Diretor-presidente da Celepar
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MISSÃO

PROVER SOLUÇÕES 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO.
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VALOR

VISÃO

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

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

VALOR



a

em
pre
sa



Pioneira entre as empresas públicas de 
tecnologia da informação e a mais antiga 
empresa de governo na área de TIC no país, 
a Companhia de Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Paraná (Celepar), é uma 
sociedade de economia mista de capital 
fechado, cujo maior acionista é o Governo do 
Paraná. Foi criada pela Lei Estadual 4945, de 
30 de outubro de 1964. Desde então mantêm-
se à frente do seu tempo no que há de mais 
moderno em tecnologia e na prestação de 
serviços para a estrutura da administração 
estadual e municipal.
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Instituição   

A Celepar tem como propósito aplicar a tecnologia a favor de uma vida 
mais descomplicada para o cidadão e de um Estado mais moderno, 
inteligente e inovador. Esse propósito é materializado através da 
ampliação da participação do capital humano, extremamente 
qualificado e técnico, da companhia, no desenvolvimento de soluções 
digitais que facilitem a vida dos paranaenses, e no fomento ao 
desenvolvimento de um ecossistema tecnológico forte, dinâmico 
e capaz de gerar riqueza, alavancando o empreendedorismo e 
colocando o Paraná na direção da inovação.

A instituição é o elo que conecta os pesquisadores das universidades 
estaduais, o poder público e as startups em uma grande plataforma 
de inovação conectando esse sistema na direção da desburocratização 
do serviço público.
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Estrutura organizacional

A estrutura organizacional da Celepar é composta pela Assembleia 
Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 
Executiva:
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Núcleos regionais

NÚCLEO REGIONAL MARINGÁ
TELEFONE: 44  3226-5929 
                41 3200-5740

NÚCLEO REGIONAL UMUARAMA
TELEFONE: 44 3622-4267
                41 3200-5781 

NÚCLEO REGIONAL FOZ DO IGUAÇU
TELEFONE: 45 3573-1168 

NÚCLEO REGIONAL PATO BRANCO
TELEFONE/VOIP: 41 3200-5761   

NÚCLEO REGIONAL CASCAVEL
TELEFONE: 41 3200-5701 

NÚCLEO REGIONAL LONDRINA
TELEFONE: 43 3328-0157
                41 3200-5734

NÚCLEO REGIONAL JACAREZINHO
TELEFONE: 41 3200-5720

NÚCLEO REGIONAL PONTA GROSSA
TELEFONE: 42 3235-5637
       41 3200-5770 

NÚCLEO REGIONAL GUARAPUAVA
TELEFONE: 42 3623-1636
                41 3200-5710 

NÚCLEO REGIONAL PARANAGUÁ
TELEFONE: 41 3200-5753 

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.
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NÚCLEO REGIONAL MARINGÁ
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       41 3200-5770 

NÚCLEO REGIONAL GUARAPUAVA
TELEFONE: 42 3623-1636
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NÚCLEO REGIONAL PARANAGUÁ
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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
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CELEPAR DE OLHO NOS ODS

COMPROMISSO COM OS 
ODS

Comprometida com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, sendo umas das 
primeiras empresas signatárias 
desta iniciativa, a Celepar tem 
feito a sua parte e celebrou o seu 
compromisso por um mundo 
melhor conectada as orientações 
mundiais.

Desde novembro de 2015 a 
Celepar assinou o termo de 
adesão ao Movimento Nacional 
Nós Podemos Paraná, que tem 
entre suas metas o engajamento 
da sociedade no alcance dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS) das 

Realizações e compromissos

No ano de 2019 duas novas 
iniciativas foram inseridas 
junto aos projetos dos ODS: a 
Oficina EU FAÇO ODS & ARTE 
e o projeto MISSÃO ODS e foi 
lançado pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior o novo 
Portal de Boas Práticas ODS.

Organizações das Nações Unidas 
(ONU) para o mundo voltados à 
melhoria da qualidade de vida da 
população mundial.
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OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) são uma 
agenda mundial adotada 
durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento 
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 alimentar, 
agricultura, saúde, educação, 
igualdade de gênero, redução 
das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões 
sustentáveis de produção e de 
consumo, mudança do clima, 

cidades sustentáveis, proteção 
e uso sustentável dos oceanos 
e dos ecossistemas terrestres, 
crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, industrialização, 
entre outros.

Os ODS foram construídos em 
um processo de negociação 
mundial, que teve início em 2013 
e contou com a participação 
do Brasil em suas discussões 
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 
desenvolvimento sustentável.
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ampla visão sobre as fragilidades 
e oportunidades relacionadas aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, facilitando assim, a 
tomada de decisão e a elaboração 
de políticas públicas eficientes. 
No ano de 2019 o IPARDES 
em parceria com a Celepar 
inseriram novos indicadores e 
iniciaram o compartilhamento 
dessa ferramentas com os 
municípios que fazem parte do 
g100 (O grupo que reúne cidades 
brasileiras com mais de 80 mil 
habitantes com baixa renda e alta 
vulnerabilidade socioeconômica) 
que no Estado do Paraná 
contempla 5 municípios.

BI - BUSINESS 
INTELLIGENCE (ODS)

Lançado em 2018 o case de 
Business Intelligence (BI) 
ODS, voltado à análise e 
mapeamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis 
(ODS) é uma solução que compõe 
o projeto Paraná de Olho nos 
ODS, que tem além da Celepar, 
o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR), o Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (IPARDES) e o Paraná 
Cidade como integrantes, 
sendo o Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social do Estado do Paraná 
(CEDES) como gestor e o apoio 
institucional da WFO (World 
Family Organization). Ele abrange 
diretrizes que contemplam 
a avaliação, mobilização e 
monitoramento dos ODS como 
uma construção colaborativa 
e estratégica dentro do Estado 
do Paraná. Sua função principal 
é através das funcionalidades 
do Business Intelligence 
contribui na análise do cenário 
de cada município paranaense, 
proporcionando aos gestores 
estaduais e municipais, uma 

Projetos da Celepar em prol 
dos ODS

MISSÃO ODS
Para operacionalizar ações efetiva 
do case de Business Intelligence 
(BI) ODS a celepar criou em 
2019 o projeto “Missão ODS” que 
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NOVO PORTAL ODS 
BOAS PRÁTICAS
Celebrando os quatro anos de 
lançamento da Agenda 2030 dos 
ODS, o Governador do Paraná, 
Carlos Massa Ratinho Junior, 
lançou, oficialmente, o novo 
Portal de Boas Práticas ODS.

O portal é uma solução de 
cadastro, mapeamento e 
compartilhamento de boas 
práticas para o primeiro, 
segundo e terceiro setor que 

tem como objetivo centralizar 
em uma única ferramenta as 
realizações dentro do Estado 
do Paraná de ações específicas 
em prol da Agenda 2030 e dos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. O portal é aberto 
a toda comunidade para que 
todos possam conhecer as boas 
iniciativas e compartilhar as suas 
realizações. Até o momento mais 
de 50 iniciativas já podem ser 
apreciadas e compartilhadas no 
portal.

O portal pode ser acessado em 
www.boaspraticasods.pr.gov.br

contempla auxiliar as prefeituras 
na construção de projetos de 
ações efetivas em prol dos ODS 
usando as bases diagnosticadas 
no BI. 

Foi iniciado um piloto no 
município de Pinhais e 
prototipado a sua ação com os 
municípios do g100.
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PROJETO ODS & ARTE

Com o objetivo de ampliar 
a ação do projeto, lançamos 
em 2019 a iniciativa EU FAÇO 
ODS & ARTE para estimular 
crianças e adolescentes, da rede 
pública para que, utilizando a 
linguagem universal da Arte, 
pudessem expressar a sua visão 
sobre os ODS como os artistas 
paranaenses fizeram nos quadros 
originais. Assim, em oficinas em 
escolas e centros de estudos 
sensibilizamos os participantes 
para com os ODS e publicamos 
as suas criações e frases no 

portal para gerar um grande 
compartilhamento de Arte e ODS 
a toda população mundial. Em 
2019 foram realizadas iniciativas 
em Foz do Iguaçu, Goioerê e 
Matinhos, atingindo mais de 500 
participantes nas oficinas.

As imagens criadas pelos 
participantes e o restante do 
projeto podem ser acessadas em:
http://www.odsarte.pr.gov.br
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CELEPAR FINALISTA DO PRÊMIO SESI ODS 2019

SOLUÇÕES DA CELEPAR CONECTADAS AOS ODS SÃO 
APRESENTADAS EM FÓRUM MUNDIAL DA ONU

Realizações

A Celepar foi mais um ano finalista do prêmio 
do Serviço Social da Indústria para alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2019 
(Sesi ODS) na categoria Setor Público com o 
projeto “ODS & Arte”. A cerimônia de premiação 
aconteceu no dia 5 de setembro, durante 
Congresso SESI ODS, em Curitiba.

O projeto recebeu o Selo SESI ODS pelo 
reconhecimento dessa prática.

O case de Business Intelligence (BI) ODS, voltado à análise e 
mapeamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 
(ODS), o portal de Boas Práticas ODS e o projeto ODS & Arte 
foram apresentados no Fórum de Alto Nível de Políticas em 
Desenvolvimento Sustentável (High-level Political Forum on 
Sustainable Development – HLPF), em Nova Iorque realizado em julho 
de 2019, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). O 
evento contou com a participação dos empregados Cristina Viomar e 
Luiz Gustavo Dalazen, juntamente com o presidente na época, Allan 
Costa, compondo grande delegação do Governo do Estado.

Promovido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), o evento 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (Aprendizado, 
Treinamento e Práticas) - SDGs 
Learning, Training & Practice contou 
com a presença de especialistas de 
todos os continentes, foram debatidos 
o networking, troca de experiência 
e colaboração, capacidade de construção de soluções e políticas 
públicas integradas por meio de apresentações e workshops, com foco 
na implementação dos ODS até 2030.
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PIÁ SECOP

EVENTO DA OCDE SOBRE OS ODS

O aplicativo Paraná Inteligência 
Artificial (PIÁ) pioneiro que 
une os serviços do governo 
em um só lugar com o uso 
de inteligência artificial 
recebeu o Prêmio Excelência 
em Governo Eletrônico, que 
reconhece projetos e soluções 
de governo eletrônico que 
aprimoram a administração 
pública e oferecem melhores 
serviços ao cidadão. Foram 89 
selecionados para concorrer ao 
prêmio, entregue anualmente 
desde 2002 pela Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (ABEP) e pelo 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão.

O Governo do Paraná e a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização internacional 
que reúne 36 países, estiveram em agosto por 3 dias na Celepar para 
acelerar a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) para a Agenda 2030. O Paraná é o único Estado brasileiro 
integrante do grupo de trabalho e apenas o segundo da América do 
Sul, atrás da Província de Córdoba, na Argentina.
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CELEPARLAND

Com previsão de lançamento em 
2020, O CeleparLand será um 
centro tecnológico de estímulo 
e práticas que promovam a 
inovação e inteligência, em 
diferentes frentes, contemplando 
oportunidades desde a formação 
inicial até a aceleração para o 

mercado de trabalho e inclusão 
social. O centro contará com 
atividades educativas totalmente 
gratuitas que estarão disponíveis 
para a população paranaense 
principalmente aquele que 
ainda não faz parte do mundo 
tecnológico.
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GOVERNO 5.0 EM FOZ
Participação no evento Governo 
5.0 realizado em Foz do Iguaçu/
PR em outubro/2019. Em nosso 
estande, apresentamos para 
prefeitos, vereadores, secretários, 
técnicos das administrações 
municipais e lideranças o PIÁ 
(Paraná Inteligência Artificial), o 
Celepar Experience e os projetos 
em prol dos ODS.

PARANÁ SERVIÇOS

Aplicativo Paraná Serviços, criado 
para facilitar a vida do trabalho 
autônomo com a intermediação 
entre o contratante e o prestador 
autônomo de serviços. A 
ferramenta disponibiliza mais 
de 100 categorias de serviços 
autônomos cadastrados.  Os 
serviços mais procurados são: 
Marido de Aluguel; Diarista; 
Pedreiro; Eletricista; Pintor; 
Garçom; Motorista; Recepcionista; 
Limpar-Auxiliar; Babá, Encanador; 
Técnico de Computador; 
Cabeleireiro/Manicure; Cozinheiro/
Auxiliar, dentre outros.

Participação na Semana Paraná 
Inovador, evento realizado pelo 
Governo do Estado, que ocorreu 
em de outubro/2019 no Palácio 
Iguaçu, sede do governo, sendo 
aberto ao público em geral. 
Com um stand montado no 
local, a empresa ofereceu: a 
realização do cadastro biométrico 
no Programa de Inteligência 
Artificial (PIÁ), plataforma que 
reúne mais de 380 serviços do 
Governo à população de forma 
online; Exposição de robótica e 
impressão de objetos em 3D e o 
Workshop SOS Smartphone para 
Idosos.

SEMANA PARANÁ 
INOVADOR
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PARANÁ SOLIDÁRIO

AP 190

Primeiro aplicativo do Brasil 
criado especialmente para 
promover a doação direta entre 
os cidadãos e as entidades 
beneficentes que atendem 
crianças, adolescentes, idosos, 
mulheres, pessoas com 
deficiência e em situação de 
rua e indígenas. Trata-se do 
Paraná Solidário, uma tecnologia 
idealizada pela Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) 
e mantido através do suporte 
técnico da Celepar.

Botão do pânico e acessibilidade

Elaborado pela Celepar em 
parceria com a Polícia Militar do 
Paraná, o aplicativo 190 fornece 
um novo canal de comunicação 
de ocorrências de emergência 
para o Estado do Paraná. O 
app possibilita acessibilidade 
aos portadores de deficiência 
auditiva e fonoaudiológica,  

disponibilizando serviços como 
perturbação de sossego, violência 
doméstica, ocorrências de 
trânsito, sendo guiado por todas 
as etapas até a finalização do 
boletim. O 190 também possui o 
botão do pânico, disponível para 
mulheres que possuem medidas 
protetivas.

NOVA MARCA

Como parte da celebração dos 
55 anos de história, a Celepar 
lançou uma nova identidade 
visual. O presidente Leandro 
Moura, explicou que a marca 
da companhia “reforça o novo 
posicionamento e ressalta o 
nosso propósito de facilitar a vida 
do cidadão paranaense”
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IDOSO.PR

Celebrando o Dia Internacional da Pessoa Idosa

No dia 01 de outubro, a Celepar, em parceria com a Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), organizou um encontro para 
celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa. O Idoso.pr agregou 
diversas iniciativas da companhia e do Estado que visam a valorizar 
a qualidade de vida da pessoa idosa, através da inclusão digital, da 
música, da poesia, da contação de histórias, da ginástica laboral e de 
palestras instrutivas sobre o trânsito e o Alzheimer. O evento conectou 
as cidades de Curitiba, Londrina e Pato Branco, representando todo o 
Estado do Paraná.

CELEBRANDO O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
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PASSE LIVRE

A plataforma desenvolvida pela 
Celepar em parceria com a 
Secretaria da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf), a qual agiliza a 
obtenção do benefício estadual 
(Lei 18.419/2015), que garante a 
isenção tarifária nos transportes 
coletivos intermunicipais para 
pessoas com deficiência e 

doenças crônicas, de acordo com 
a legislação prevista.
A implantação do sistema reduz 
o tempo de entrega da carteira 
de até 6 meses para menos de 
40 dias, além disso, diminui em 
90% a utilização de papel nas 
solicitações e facilita o acesso da 
população ao benefício.
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Colaboradores por gênero

Gênero
                2019
Quantidade Porcentagem(%)

Feminino 278 25,4%

Masculino 818 74,6%

 

Recursos Humanos
O resultado alcançado no ano de 2019 foi positivo considerando o cená-
rio macroeconômico do país. A manutenção da prestação dos serviços 
aos clientes e à sociedade paranaense se deu pela atuação e compro-
metimento do nosso corpo funcional.

As políticas relacionadas a gestão de pessoas foram mantidas e fortale-
cidas e, embora inserida dentro de uma perspectiva de racionalização 
de recursos, a companhia priorizou a continuidade do investimento em 
conhecimento e desenvolvimento dos nossos colaboradores.

Composição do quadro de empregados

Quantidade de colaboradores

Faixa Etária 2019

Até 25 anos 3

De 26 a 35 anos 241

De 36 a 45 anos 482

De 46 a 55 anos 237

Acima 56 anos 133

Total 1.096

POR FAIXA ETÁRIA POR CARGO DE 
LIDERANÇA

POR GÊNERO

Colaboradores em cargo 
de liderança

Gênero
                2019
Quantidade Porcentagem(%)

Feminino 36 32,2%

Masculino 76 67,8%

POR TEMPO DE EMPRESA

Tempo de Empresa

Período 2019

De 0 a 5 anos 179

De 6 a 10 anos 331

De 11 a 15 anos 290

De 16 a 20 anos 82
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DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS

Fomento contínuo no 
desenvolvimento

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PCD)

Colaboradores com Deficiência

Deficiência 2019

Deficientes Físicos 5

Deficientes Auditivos 7

Deficientes Visuais 12

Deficiências Múltiplas 0

Reabilitados do INSS 7

Total 31

Treinamentos de Empregados 
em 2019

2019 Participan-
tes

Horas de 
Treinamento

Interno 646 3.195:30:00

Externo 1186 17.184:30:00

EAD 233 2.244:00:00

EAD – 
Crosskno-

wledge
146 2.193:02:55

Total 2211 24.817:02:55

Educação e Desenvolvimento 
Profissional

No ano de 2019 a Celepar mante-
ve seu investimento na prática de 
uma política de Gestão de Pes-
soas voltada ao desenvolvimento 
profissional e humano, a partir da 
capacitação contínua dos seus 
colaboradores com foco fortaleci-
do na realização de capacitação e 
repasse de conhecimento interno, 
promovendo incentivo à gestão 
do conhecimento. 

Políticas de retenção

A Celepar manteve suas 
diretrizes na condução de 
políticas voltadas ao bem-estar, 
com o Programa “Qualidade 
de Vida”, desenvolvimento e 
satisfação dos seus coalboradores 
e dependentes, buscando a 
adequada gestão do clima 
organizacional com reflexos em 
seus resultados organizacionais.

Além de um Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração 
continuamente alinhado 
às práticas do mercado 
também faz parte da política 
de retenção a remuneração 
indireta, mediante a oferta 

De 21 a 25 anos 52

De 26 a 30 anos 17

De 31 a 35 anos 72

De 36 a 40 anos 37

De 41 a 45 anos 33

Acima de 46 anos 3

Total 1.096
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PROGRAMA
QUALIDADE DE VIDA

Para desenvolvimento do bem-
estar do indivíduo deve-se levar 
em consideração, além dos 
seus aspectos físicos e mentais, 
as várias relações desse com 
seus ambientes de convivência. 
Pensando nisso, o Programa 
de Qualidade de Vida de 2019 
foi dividido em quatro trilhas 
principais de atuação: De Bem 
com Você (trilha emocional), De 
Bem com a Família (familiar), 
De Bem com a Saúde (saúde) 
e De Bem com as Finanças 
(financeira). Cada trilha teve 
abordagens diferentes, porém 
complementares, sempre tendo 
como objetivo o bem-estar do 
indivíduo como um todo e a 
promoção da saúde corporativa.

Neste intuito todos os meses 
foram divulgados textos no jornal 
mural, e as ações realizadas do 
Programa estão relacionadas por 
trilha:

de incentivos, na modalidade 
reembolso principalmente os 
voltados à educação (21%) e à 
saúde, além da manutenção do 
plano de assistência médica aos 
empregados e seus familiares.

1 – Trilha de Bem com Você:
08/05 - Mindset para Resultados  
– Conquer e Presidente da 
Celepar.
27/05 - Workshop – Inteligência 
Emocional: Empatia 
22/07 - Texto da Newsletter 
- 5 Pilares da Inteligência 
Emocional (Psicológo Rafael - 
Celepar)
02/08 – Tirinha do Jornal Mural 
30/09 – Animação publicada na 
Newsletter – Dino e as formigas 
+ texto sobre distorções 
cognitivas
02/12 – Palestra sobre Felicidade 
e Bem- Estar
06/12 – Sentido e Propósito no 
trabalho

2 – Trilha de Bem com as 
Finanças: 

08/05 – Plataforma da Previcel – 
Minha Escolha
18/06 - Palestra Introdução 
Financeira: Consumo 
Consciente  – XP Investimentos 
19/08 - Vídeo: Palestra 
Começando a Investir – XP 
Investimentos 
29 a 31/10 - Clínica de 
Investimentos

3 – Trilha de Bem com a Saúde:
21 e 22/05 - Dia da Saúde: 
Avaliação Física com Balança 
de Bioimpedância, Avaliação 
Postural, Glicemia e Pressão 
Arterial 
27/05 - Levantamento do perfil 
da empresa com questionário 
da Unimed
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PROGRAMA
GINÁSTICA POSTURAL

VISITAS AS REGIONAIS

12 e 19/09 – Blitz da Unimed 
com Oficina: Exercício físico e 
Estresse
21 a 25/10 – Ginástica Laboral 
especial do Outubro Rosa
28/10 - Blitz com a Unimed 
com Oficina na empresa: riscos 
cardiovasculares
29/10 - Blitz com a Dental Uni 
para prevenção e higiene bucal
29/11 – Bliz com a Unimed

4 – Trilha de Bem com a Família:
11/06 - Palestra de abertura do 
projeto “Escola para Pais”
21/08 - Workshop Escola de 
Pais: Regras, Limites e Valores 
para os filhos
17/09 - Workshop Escola de Pais: 
Manejo de comportamentos 
desejados para os filhos
16/10 - Workshop Escola de Pais: 
Manejo de comportamentos 
indesejados para os filhos

A Celepar reforça a suas diretrizes 
na condução de políticas voltadas 
ao bem-estar com o Programa 
Ginástica Postural, que visa 
prevenção às lesões ocupacionais, 
que somada com as de mais 
atividades desenvolvidas, 
pretende promover e melhorar 
o estado de saúde geral e bem-
estar do colaborador. São 4 
encontros de 30 minutos, em 
grupos de 10 colaboradores, 
para a execução de exercícios 

direcionados visando a postura e 
distensionamentos musculares, 
bem como práticas de 
relaxamento.

•   Turma 1 – 13 a 22/08/2019
•   Turma 2 – 10 a 19/09/2019
•   Turma 3 – 21 a 30/10/2019
•   Turma 4 – 18 a 19/11/2019

A Celepar manteve a gestão 
centrada no colaborador, para 
tanto realizando visitas a todas 
os Núcleos Regionais, com o 
objetivo de aproximar-se e ouvir 
os colaboradores.
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PROGRAMA EM DIA COM A TECNOLOGIA

O fomento da inovação e o 
envolvimento de empregados 
e clientes na construção de um 
futuro pautado na modernidade e 
em avanços tecnológicos é parte 
inerente à missão institucional 
da Companhia. Por isso, foi 
mantido o Programa “Em Dia 
com a Tecnologia”, espaço 
onde periodicamente busca-se 
disseminar conhecimento técnico 
e tecnológico, acompanhar 

Ações 2019
Desafios da Segurança 
Cibernética 149

Digital Government in Ac-
tion – What´s Working? 15

Winning in the turns 
– Weading in a Digital 
Society

17

e refletir sobre o futuro e os 
impactos desses avanços no 
desenvolvimento das soluções de 
TI e o impacto na vida do cidadão.

No ano de 2019 foram realizados 
03 eventos conforme abaixo:
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Em parceria com o Plano Estadual 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência a Celepar colaborará 
para que todos os portais 
administrados pela companhia 
tenham implementadas ações 
para acessibilidade na consulta 
de informações.

Acessibilidade à Pessoa 
com Deficiência

Em 2019:

100% dos sítios eletrônicos do Paraná possuem ferramentas que 
visam permitir a ampla acessibilidade 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 acessibilidade.



responsabilidade
socioambiental e

sustenta
bilidade





40

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

Responsabilidade socioambiental 
e sustentabilidade
As ações de SUSTENTABILIDADE promovidas e apoiadas pela Celepar 
podem ser divididas em dois grandes grupos, SOCIAL e AMBIENTAL 
atingindo tanto o público interno como externo e alinhado 
efetivamente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Social
Inclusão Social e Digital

O Programa de Inclusão Social e Digital 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 Smartphone e de Aces-
so à Internet e Redes Sociais, pro-
movido pela Celepar com foco na 
pessoa idosa, já atendeu milhares 
de paranaenses com uma série de 
informações sobre o mundo da 
informática e, ao final da capaci-
tação, saíram com endereço ele-
trônico (e-mail), perfil em redes 
sociais e aprendizagem de uso de 
Smartphones.

Em 2019:

Participantes: 2983

Municípios atendidos: 30
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PARANÁ CIDADÃO

Árvore Solidária

CAMPANHA SOCIAL

A Celepar sempre está presente 
nas iniciativas das feiras da 
Unidade Paraná Seguro (UPS) 
e dos Mutirões da Cidadania 
do projeto Paraná Cidadão. 
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 
sociais.

Em 2019:

Eventos atendidos: 21 
(Paraná em Ação) totalizando 
mais de 246.854 atendimentos.

A Celepar e a Funcel promoveram 
a campanha Árvore Solidária. Essa 
iniciativa colabora com o Natal 
da Associação Beneficente São 
Roque, presenteando as crianças 
atendidas pela instituição.

Neste ano, foram mais de 70 
crianças presenteadas pelos 
colaboradores da Celepar e 
Funcel.
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Anualmente a Celepar apoia projetos culturais através do incentivo 
financeiro efetuado pela renúncia fiscal a Prefeitura de Curitiba ao 
Incentivo Cultural dos projetos selecionados conforme a legislação 
correspondente e operados pela Fundação Cultural de Curitiba.

Em 2019:

18 projetos incentivados através de renúncia fiscal dos impostos 
municipais destinados a projetos culturais de diversas linguagens 
artísticas.

INCENTIVO CULTURAL

Incentivo Cultural 2019

Projeto Linguagem Artística

8º Coletivo de Pequenos 
Conteúdos Artes Cênicas

Bestiário Artes Cênicas

Canjerê Brasil – Café no Canto Música

CD Jazz Cigano Quinteto e 
Yamandu Costa Música

Circo-Teatro Boquierão Artes Cênicas

CWB Artes Visuais

Da Janela Eu Vejo o Mundo Audiovisual

Levanta Boi Folclore

Mão Dupla Artes Cênicas

Marumbi Audiovisual

Lugar de Gigantes Folclore

Núcleo de Projetos Audiovisuais Audiovisual

O casamento da Filha do Palhaço – 
Uma Ópera Rock Artes Cênicas

O Modalismo na Música Popular 
Brasileira Música
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VISITAS INSTITUCIONAIS

Os Negociantes Artes Cênicas

Sambandolim – Regina Holtz e 
Quarteto Migliavacca Música

Tatuartfest – Festival de Artes em 
Tatuquara Artes Cênicas

Tempo do Sentir Música

A Celepar recebe, mensalmente, 
diversos visitantes entre alunos da 
rede pública e privada de ensino 
que vem conhecer as ações da 
companhia e as ferramentas 
tecnológicas disponibilizadas 
para o governo do Estado. Na 
visita os alunos conhecem as 
dependências da empresa, 
veem o vídeo institucional, bem 
como os setores de help desk, 
operações e de produção, além 
de visitar o Data Center e o 
Centro Integrado de informações 
Estratégicas (CIIE).

Em 2019:

Visitantes: 59 estudantes (Ensino 
Médio e Superior)

CAMPANHAS INTERNAS 

O programa tem o intuito de 
mobilizar ações com o objetivo de 
congregar os empregados para 
ações de lazer, entretenimento, 
interação e diversão, dentro e fora 
do ambiente corporativo.

Tome uma atitude

Com o objetivo de reduzir o uso 
de copos plásticos e contribuir 
com o meio ambiente, a empresa 
lançou a campanha “Tome 
uma atitude”, que classificou 
os copos plásticos como vilões, 
e, ao mesmo tempo buscou 
evidenciar os colaboradores 
que utilizam canecas como 
super-heróis. Como forma 
de atrelar a campanha, a 
Celepar disponibilizou canecas 
sustentáveis e instalou pias para 
higienização.
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CELEPAR 55 ANOS 

A Celepar celebrou  55 anos de 
história dedicados a facilitar a 
vida do cidadão paranaense. 
Entre as novidades apresentadas 
na comemoração, esteve a nova 
identidade visual da empresa, 
além de projetos inovadores, 
como o CeleparLand. O evento 
contou com diversas autoridades, 
entre elas, o vice-governador 
Darci Piana.



45

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019



mais digital,

mais ágil, 

mais simples.
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Ambiental

No Paraná, o Decreto Estadual nº 4167 de janeiro de 2009, estabelece 
a obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos gerados 
pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta 
e indireta, sendo que todo o resíduo reciclável será destinado às 
Associações e Cooperativas 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 Ambiente”.

Reciclagem de Resíduo

Material 2019

Papelão 4.085,4kg

Papel 11.026,8kg

Plástico 238kg

Metal 52kg

Total 15.697,5kg

Gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva

Coleta 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 coletores são 
depositados monitores, mouses, 
impressoras, HDs, controles 
remotos, celulares e diversos 

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 Materiais Recicláveis 
“Protetores do Meio Ambiente”.

Em 2019:
Lixo Eletrônico: 710 kg nos 
postos coletores.
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Coleta de óleo vegetal 

Projeto mobilidade 
sustentável

Dia de bike ao trabalho 

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, 
promovendo a reciclagem e o 
cuidado com o ambiente.

Em 2019:
Óleo Vegetal: 45 litros 
reciclados

Com o objetivo de incentivar 
meios de transporte sustentáveis, 
o Programa Transporte Livre da 
Celepar trouxe diversificadas 
atividades para a companhia 
relacionadas com o tema da 
bicicleta.

Foram realizadas ações também 
para o Dia Mundial Sem Carro e 
o Dia de Bike ao Trabalho, auxílio 
e incentivo aos colaboradores, 
do melhor trajeto às bicicletas 

para empréstimo, distribuição de 
brindes e alimentos saudáveis.

Em 2019:

• Média de 37 bicicletas por dia;

• Mais de 60 ciclistas/bicicletas 
cadastrados.

A Celepar comemorou o Dia de 
Bike ao Trabalho sexta-feira (10) 
com ações voltadas ao incentivo 
do uso da bicicleta como meio 
de transporte. A sexta edição 
trouxe adesivos para promover o 
uso deste modal, além de uma 
exposição de bikes elétricas, ao 
todo, mais de 30 colaboradores 
vieram ao trabalho utilizando 
bicicletas.



50

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

Semana sem carro 

Programa mais carona 

Nos dias 16/09 a 20/09, a Celepar 
promoveu a Semana Mundial 
Sem Carro, ação que buscou 
incentivar os colaboradores a 
baterem a meta de 500 trajetos 
em uma semana de atividade, 
para que fosse liberado um 
voucher de R$ 500,00 de uma 
experiência de viagem, por meio 
da plataforma instaviagem. 
Anualmente, a empresa celebra 
o dia mundial sem carro 
convidando colaboradores a 
experimentarem novos modais 
(caminhada, ônibus, bike ou 
moto), promovendo a reflexão 
sobre um trânsito sem carro com 
foco na sustentabilidade.

O Programa +Carona é uma 
iniciativa em prol da melhoria 
de mobilidade em nossa cidade, 
contribui de forma efetiva com 
a sustentabilidade ambiental 
e social do nosso planeta por 
meio da redução da quantidade 
de automóveis nas ruas e 
consequentemente da poluição, 
além de reduzir o tempo gasto 
no trânsito. Para isso, a Celepar 
disponibiliza 6 vagas exclusivas 
para empregados(as) que 
vem para o trabalho de forma 
colaborativa, ou seja, com 3 ou 
mais empregados no mesmo 
carro.

Usina fotovoltaica 

Construção de uma das maiores 
usinas fotovoltaicas 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, ocupando uma área 
de 370m². O lançamento 
oficial contou com a presença 
do secretário Silvio Barros e o 
compromisso da ampliação da 
sua capacidade em 2019.
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Entrega da caixa de ferramentas aos ciclistas 

Celebrando o mês da Bicicleta em Curitiba os ciclistas da Celepar 
ganharam uma caixa de ferramentas no bicicletário, para a realização 
de manutenções em suas bicicletas. Até o momento, a caixa oferece 
chaves de diversos tamanhos (10-17), allen, para-raios, óleo, luvas, 
espátulas, material para consertos, bomba de ar grande e pequena, 
entre outros. Uma ação para fomentar o uso da bike como meio de 
transporte sustentável entre os colaboradores.

celepar
conectada na construção de um

mundo melhor!
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