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Palavra do Presidente
Sustentabilidade é um conceito que se consolida
a cada ano na Celepar.’’
Em suas 3 dimensões: social, econômica e ambiental a sustentabilidade vem sendo tratada
com destaque pela empresa e pelo Governo do
Estado, dentro da sua área de atuação ligada à
Tecnologia da Informação-TI.
Essa tecnologia é fator de competitividade e qualidade de serviços para empresas, governos e cidadãos; não basta tê-la, é preciso saber utilizá-la
e explorá-la de forma plena para obter o máximo
de seus benefícios.
Nesse sentido, em 2018 a Celepar ampliou de
forma significativa seu programa de inclusão digital, o Celepar Cidadã, destinado a um grupo da
população que mais aumenta nos últimos anos:
os idosos. Em diversas cidades do Paraná, por
conta própria ou através de parceria com representantes locais, a Celepar realizou diversos treinamentos de uso de Internet e de smartphones
para idosos. Cada idoso com seu celular, cada um
na sua velocidade, cada um com suas experiências de vida participou de forma ativa, empenhada e alegre desses treinamentos e, ao final, agradeceu a empresa pela sua iniciativa de inseri-lo e
apoiá-lo na interação com o mundo digital.
Além da capacitação quanto ao uso da Tecnologia
da Informação, os treinamentos ampliaram a socialização dos idosos e apresentaram os serviços
públicos suportados pelos sistemas e aplicativos
desenvolvidos pela Celepar para a Administração
Pública do Paraná, que facilitam e simplificam a
vida do cidadão.
O desenvolvimento do Celepar Cidadã está plenamente alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, iniciativa da ONU que
em 2015 formulou um conjunto de 17 objetivos e
169 metas para serem atingidas até 2030, com a
finalidade de termos um planeta sustentável em
2030. O Governo do Estado e a Celepar são signatários do acordo para agir em prol dos ODS.

O Celepar Cidadã contribui para os ODS em pelos
menos alguns objetivos: Objetivo 3 – Assegurar
uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades; Objetivo 4 – Assegurar
a educação inclusiva e equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos; Objetivo 10 – Reduzir
a desigualdade dentro dos países e entre eles;
Objetivo 17 – Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
Em relação aos ODS, a Celepar se destacou como
forte protagonista ao longo de 2018. Entendendo o propósito da ONU com os ODS, combinou
sua expertise em desenvolvimento de soluções
tecnológicas para tratar e disponibilizar informações de qualidade, projetou e desenvolveu um
sistema de registro e monitoramento das metas
do programa, aplicando a tecnologia de Business
Intelligence – BI. O aplicativo resultante desse
projeto está sendo usado pelos municípios paranaenses, servindo para orientar os gestores municipais nas ações necessárias para a melhoria da
cidade em relação aos ODS.
O Projeto ODS & Arte, no qual 17 artistas paranaenses criaram quadros representando cada
um dos objetivos, ganhou o mundo quando as
obras foram reproduzidas e disponibilizadas na
Internet, através do Portal www.odsarte.pr.gov.
br. Mais uma vez a Celepar atua alinhada a sua
missão institucional de promover a melhoria da
administração pública pelo uso da TI.
Diversos outros projetos com objetivos de promover ações de sustentabilidade foram desenvolvidos no âmbito interno da Celepar e estão representados neste documento.
É a Celepar melhorando a administração pública
do Paraná pelo uso da Tecnologia da Informação
e Comunicação, melhorando a vida dos cidadãos
paranaenses, com muito trabalho e princípios da
sustentabilidade.

Tiago Waterkemper
Presidente da Celepar
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PRINCÍPIOS ESSENCIAIS

MISSÃO
VISÃO

VALORES

PROVER SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO.

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.

A EMPRESA
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Instituição
A Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná - Celepar 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 Paraná. Foi criada com o nome de
Centro Eletrônico 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 Governador Ney Braga. Fiel
aos objetivos propostos pelo Governador no seu
Plano de Governo, está focada na inovação como
fator de competitividade e desenvolvimento,
despendendo esforços na coordenação do
provimento das condições mínimas necessárias
para o avanço da Tecnologia no Estado. Dentro
dessa premissa, busca
dispor soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
que permitam melhorar o desenvolvimento da
gestão pública e a qualidade de vida do cidadão.
Atua fortemente pautada nos seus valores:
comprometimento, compartilhamento, respeito
ao interesse público e evolução contínua. Sua
estrutura, com mais de mil empregados, tem sua
sede principal em Curitiba e em mais dez núcleos
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
operação das bases de dados;
•Integridade e integração de
sistemas e informações de
interesse do Governo do Estado e
de cada órgão individualmente;
•Integração das diferentes
tecnologias 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.

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

R
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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 CASCAVEL
TELEFONE: 41 3200-5701

NÚCLEO REGIONAL FOZ DO IGUAÇU
TELEFONE: 45 3573-1168

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

A Celepar atua a serviço do Governo do Estado e do cidadão paranaense tendo sua sede principal
em Curitiba e em mais dez núcleos regionais abrangendo todo o Estado do Paraná.
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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 PARANAGUÁ
TELEFONE: 41 3200-5753

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

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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E COMPROMISSOS
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Prêmios, Participações
e Compromissos
Celepar por um Mundo Melhor
Comprometida com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU,
sendo umas das primeiras empresas
signatárias dessa iniciativa,
a Celepar tem feito a sua parte e
celebrou o seu compromisso por um
mundo melhor.
De 01 a 05 de outubro aconteceu a
semana Celepar por um mundo melhor

com diversas ações no ambiente da empresa
apresentando a todos o nosso compromisso com essa
causa tão urgente e necessária, entre elas:
- Curso de Inclusão Social da Pessoa Idosa (Edição
Especial do Dia Internacional do Idoso);
- Lançamento oficial da Usina Fotovoltaica;
- Lançamento do Programa +Carona;
- Projeto ODS & Arte.

Compromisso com os ODS

ODS

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 Organizações das Nacções Unidas (ONU) para
o mundo voltados à melhoria da qualidade de
vida da população mundial.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 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
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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 tendo se posicionado de forma firme em
favor de contemplar a erradicação da pobreza
como prioridade entre as iniciativas voltadas ao
desenvolvimento sustentável.

Os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

Projetos da
Celepar em
prol dos ODS
BI - Business Intelligence (ODS)
O case de Business Intelligence (BI), 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 World
Family Organization (WFO). 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 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.
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Portal Boas Práticas ODS

Nós Podemos Paraná

O portal Boas Práticas ODS 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 site é aberto a toda comunidade
para que todos possam conhecer as boas
iniciativas e compartilhar as suas realizações.

Desde 2015 a Celepar é signatária do Movimento
Nós Podemos Paraná, uma iniciativa da sociedade
civil em prol da divulgação e promoção dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

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

em

www.

O movimento está em conjunto com o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), que congrega uma rede de
desenvolvimento global da Organização das
Nações Unidas. O PNUD faz parcerias com pessoas
em todas as instâncias da sociedade para ajudar
na construção de nações que possam resistir a
crises, sustentando e conduzindo um crescimento
capaz de melhorar a qualidade de vida para todos.
No ano de 2017 a Celepar assumiu a Secretaria de
Comunicação do movimento e tem contribuído
nos canais de divulgação e engajamento de toda
a sociedade paranaense.

Projeto ODS & Arte
Pensando em estimular, através da arte, a
promoção dos 17 objetivos do desenvolvimento
sustentável, a Celepar atuou na criação do Projeto
ODS & Arte que contempla 17 obras de arte
contemporânea, de 17 artistas paranaenses que,
através da tecnologia da Celepar, está eternizada
e sem fronteiras em um portal, todo traduzido
em português, inglês e espanhol, responsivo para
dispositivos móveis, que disseminará, através
dos olhos desses artistas, um novo olhar para o
mundo dos ODS, compromisso proposto pela ONU
para a construção de um mundo melhor até 2030.
O portal pode ser acessado em www.odsarte.
pr.gov.br
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Prêmios
e Participações
Celepar mais uma vez é finalista do prêmio
do SESI ODS 2018
A Celepar foi finalista do prêmio do Serviço
Social da Indústria para alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável 2018 (Sesi ODS) na
categoria Setor Público com os projetos “Curso de
Inclusão Social da Pessoa Idosa” e “Transporte
Livre - Mobilidade Sustentável”. A cerimônia de
premiação .
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Certificação nacional MPS.Br (Serviços nível G)
Em maio a Celepar passou por uma importante avaliação buscando a certificação MPS.Br Serviços nível
G. Essa certificação nacional atesta a aderência das práticas da organização em relação às melhores
práticas do setor. A empresa é uma das 28 no país e uma das 19 no Estado a possuir o certificado.

Soluções da Celepar voltadas à
sustentabilidade são apresentadas em
fórum mundial da ONU
O case de Business Intelligence (BI) ODS, voltado
a análise e mapeamento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), bem como
o portal de boas práticas sustentáveis foram
apresentadas em um fórum mundial realizado
em julho, promovido pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque. O evento
contou com a participação da empregada Cristina
Viomar junto a equipe do Governo do Estado do
Projeto “Paraná de Olho nos ODS” que tem além
da Celepar, o Tribunal de Contas do Estado (TCEPR), o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES) e o Paraná Cidade
como integrantes, tendo o Conselho Estadual
de Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado do Paraná (CEDES) como gestor e o apoio
institucional da World Family Organization (WFO).

foi organizado durante o Fórum de Alto Nível de
Políticas em Desenvolvimento Sustentável (Highlevel Political Forum on Sustainable Development
– HLPF), em Nova Iorque. 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.

Promovido pela Organização das Nações Unidas
(ONU), o evento Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (Aprendizado, Treinamento e
Práticas) - SDGs Learning, Training & Practice
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Recursos Humanos
O resultado alcançado no ano de 2018 foi positivo 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 funcional.

Por tempo de Empresa

Tempo de Empresa
Períodos

2018

De 0 a 5 anos

330

De 6 a 10 anos

305

De 11 a 15 anos

230

De 16 a 20 anos

57

Composição do
quadro de empregados

De 21 a 25 anos

50

De 26 a 30 anos

26

Por faixa etária

De 31 a 35 anos

99

De 36 a 40 anos

62

De 41 a 45 anos

30

As políticas relacionadas a gestão de pessoas
foram mantidas e fortalecidas que, embora inserida dentro de uma perspectiva de racionalização de recursos, priorizou a continuidade do
investimento no desenvolvimento de carreira
e de conhecimento dos nossos empregados.

Quantidade de Empregados
Faixa Etária

2018

Até 25 anos

8

Acima de 46 anos

2

De 26 a 35 anos

319

Total

1.191

De 36 a 45 anos

454

De 46 a 55 anos

242

Acima 56 anos

168

Total

1.191

Por gênero

Empregados por Gênero
Gênero

2018
Quantidade

Porcentagem(%)

Pessoas com Deficiência (PcD)

Empregados com Deficiência
Deficiência

2018

Deficientes Físicos

7

Deficientes Auditivos

4

Deficientes Visuais

9

Deficiências Múltiplas

1

Feminino

319

26,78%

Reabilitados do INSS

7

Masculino

872

73,22%

Total

28
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Educação e Desenvolvimento
Profissional
No ano de 2018 a Celepar manteve seu
investimento 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 realização de capacitação e
repasse de conhecimento interno, promovendo
incentivo à gestão do conhecimento, crescimento
de carreira e manutenção da meritocracia.

Desenvolvimento de pessoas
Fomento contínuo no desenvolvimento dos
empregados:

Treinamento de Empregados em 2018
Modalidade

Participantes

Horas

Interno

470

638,50

Externo

1.221

1359

EAD

53

96

Total

1744

2.093,50

Políticas de retenção

A política de encarreiramento e remuneração da
companhia, prevista em seu Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração (PCCR) e a aplicação da
Política de Gestão de Desempenho, redundaram
em empregados com ciclos de monitoramento
concluídos resultando em 354 movimentações de
carreiras, cerca de 31% do corpo funcional (base
maio/2018).

Acessibilidade a Pessoa
Portadora de Deficiência
Em parceria com o Plano Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência a Celepar colaborará e
assessorar para que todos os portais administrados
pela companhia tenham implementadas ações
para acessibilidade na consulta de informações.
Em 2018:
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.

Qualidade de
vida

A Celepar, manteve suas diretrizes na condução de
políticas voltadas ao bem-estar, desenvolvimento
e satisfação dos seus empregados 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 incentivos, na modalidade reembolso
principalmente os voltados à educação (22%
utilização) e à saúde (38% utilização), além da
manutenção do plano de assistência médica aos
empregados e seus familiares.

O Programa de Qualidade de Vida no ano de 2018
abordou temas de interesses evidenciados pelos
próprios empregados da Celepar. Além disso foi
observado para sua estruturação os indicadores
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e perfil da população da empresa, direcionando
assim as ações que foram trabalhadas em
pequenos grupos para o maior engajamento e
participação.

Julho:

- Educação dos filhos: uso correto das
tecnologias

Para o desenvolvimento das atividades a
Celepar contou com diversos profissionais como:
psicopedagoga, nutricionista, fisioterapeuta e
educador físico e também contou com parcerias
com o Centro de Valorização da Vida (CVV),
Funcel, Unimed, Transporte Livre e restaurantes
da região.

Ações do Programa de Qualidade de Vida de
2018 (Até Out/2018):
Março:

- Postura e Ergonomia aplicada ao uso de
Smartphones

Agosto:

- Prática de atividade física

Abril/Maio:

- Ergonomia nos esportes: ajustes corretos na
bike

Setembro:

- Depressão: Palestra CVV 141

26
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Outubro:
- Câncer de mama
- Ginástica laboral em homenagem ao Outubro
Rosa

- Como lidar com as emoções dos filhos
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E SUSTENTABILIDADE
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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
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 Smartphone e 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 sobre o mundo da informática
e, ao final da capacitação, saíram com endereço
eletrônico (e-mail), perfil em redes sociais e
aprendizagem de uso de Smartphones.
Em 2018 (até Outubro/2018):
Participantes: 2332
Municípios atendidos: 35

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
tenham acesso gratuito à internet e às redes
sociais, por meio do programa Celepar Cidadã.
Em 2018 (até Outubro/2018):
Eventos atendidos: 18 (Paraná em Ação) + 05
(Mutirão da Cidadania) + 01 Ação em Paraná
totalizando mais de 259.465 atendimentos.
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CAMPANHAS SOCIAIS
A Celepar busca promover a solidariedade, com
ações voltadas à responsabilidade social, auxiliando
instituições beneficentes e órgãos estaduais. As
iniciativas no ano de 2018 contemplam:

Construindo Solidariedade
A campanha para aquisição de materiais de
construção para um a casa em São José dos
Pinhais arrecadou um total de R$ 2.260,00 com
a participação em doações espontâneas de 36
empregados. Esse montante resultou na compra
de tijolos, telhas, areia, cimento, colunas de ferro
e diversos materiais para a realização da obra.

Fazer o bem a quem nos faz
bem

Por um Dia das Crianças mais
Feliz
A atividade envolveu a doação espontânea de
brinquedos e materiais para desenho, e contou
com a proatividade de uma ação inovadora do
empregado Luis Otavio Iglesias que forneceu,
gratuitamente, uma caixa com 50 brigadeiros
artesanais, os quais foram o prêmio de uma
rifa para arrecadar recursos. Foi arrecadado
um total de R$ 2.750,00 recebidos e cerca de
150 empregados participantes, sendo possível
adquirir 23 brinquedos, 14 livros, 50 caixas de
lápis de cor e 50 caixas de giz de cera. A entrega
dos materiais arrecadados foi realizada pela
equipe da Celepar no dia 15 de outubro, no
Hospital Infantil Waldemar Monastier, referência
na saúde da criança e de cuidados pediátricos no
Paraná.

Entre os dias 13 e 29 de junho aconteceu
a campanha “Fazer o bem a quem nos faz
bem” na Celepar. A ação teve como objetivo a
arrecadação de roupas, cobertores e alimentos
para terceirizados da Celepar e da Funcel e
destinação ao Provopar. As peças e cestas básicas
foram entregues no dia 29 de junho.
- 620 peças arrecadadas e 28 cestas básicas
distribuídas.

Incentivo Cultural
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 2018 (até Outubro/2018):
Incentivo: 29 projetos incentivados através
de renúncia fiscal dos impostos municipais
destinados a projetos culturais de diversas
linguagens artísticas.
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INCENTIVO CULTURAL 2018
Projeto
ARTE & EDUCAÇÃO – APRENDENDO VLS. HUMANOS ATRAVÉS DO ORIGAMI

Linguagem Artística
Folclore

AVE MÃE!

Literatura

BASILISCOS

Literatura

BEIJE-ME

Literatura

CARIGUÁ TRIO CONVIDA LENY ANDRADE

Música

COLEÇÃO LEON BARG - LIVRO DE PARTITURAS SAMBA

Música

CRÔNICAS DO VARAL DA CASA AO LADO

Literatura

CURSOS DE CRIAÇÃO TÉCNICA

Artes Cênicas

DE PONTO EM PONTO

Artes Visuais

INVENTÁRIO DA ARQUITETURA RESIDENCIAL CURITIBANA

Patrimônio Histórico

ORGULHOSAMENTE NÓS! UM ITINERÁRIO MUSICAL ENTRE O BRASIL E PORTUGAL

Música

2° FIPCURITIBA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSSÃO DE CURITIBA

Música

UGO, O TERRÁQUEO

Audiovisual

VOCAL BRASILEIRÃO - UMA HISTÓRIA

Música

XII CONCURSO DE PIANO PROF° EDNA BASSETTI HABITH

Música

CATARATAS

Artes Cênicas

INTERAFETIVIDADE

Artes Visuais

A LENDA DE CORE ETUBA

Artes Cênicas

ESPETACULAR - MOSTRA DE ARTES PARA CRIANÇAS

Artes Cênicas

HISTÓRIAS QUE EU GOSTO DE CONTAR
AS CRIANÇAS NUNCA VÃO PARAR DE CANTAR - NO MILK TODAY
PROJETO PEOPLE VS. PEOPLE
PERCUNIÃO
ALICE JÚNIOR
LENDAS BRASILEIRAS – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
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Visitas Institucionais
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, conhecem
o setor de help desk, o setor de operações e de
produção, além de visitar o Data Center e o Centro
Integrado de informações Estratégicas (CIIE).
Em 2018
(até Outubro/2018):
Visitantes: 200 estudantes
(Ensino Médio e Superior)

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
diversão, dentro e fora do ambiente corporativo.

Ações do Programa em 2018:
Viagem no tempo
A campanha para arrecadação de fotos para
o Projeto Memória, que conta a história da
empresa em imagens, resgatou várias memórias
da Celepar e da Funcel. Com início no dia 06 e fim
no dia 17 de agosto, contou com a participação
de vários empregados e arrecadou mais de 1820
registros, contribuindo para o acervo histórico de
imagens da empresa.
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Geek Question

#CelebramosJuntosCelepar

Quiz desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação
e Marketing (NCOMAC) em parceria com a
área de jogos digitais e gamificação (COJDG)
que tinha perguntas sobre cultura geek e pop.
Além de promover a interação no ambiente de
trabalho, trouxe a possibilidade e visibilidade
de utilização da ferramenta do Quiz por outras
áreas da empresa. A ação que também teve
parceria com a Funcel teve um total de 334
empregados participantes. O vencedor ganhou
um par de ingressos para o Geek City, evento
voltado à cultura geek.

A Celepar, em parceria com a Funcel, promoveu
um concurso com o tema Copa do Mundo 2018.
Os empregados foram convidados a entrar em
campo com seus times e registrar o momento,
usando a moldura oficial. As fotos foram postadas
no Instagram e na Rede Paraná, usando a hashtag
#celebramosjuntoscelepar.

Dia dos pais na Celepar!
Foram escolhidos alguns pais celeparianos para
realizar uma homenagem, onde foi entrado
em contato com os filhos e solicitado para que
respondessem a pergunta: o que você mais
gosta no seu pai? As respostas foram coletadas
e deixadas nas estações de trabalho dos pais em
forma de bilhete.

#LadoCelepardaForça
No dia 4 de maio a Celepar, com o apoio da
Funcel, realizou uma ação com o tema Guerra
nas Estrelas. Foi organizada uma exposição
no hall da Celepar, com a colaboração dos
empregados que disponibilizaram suas coleções
pessoais para serem exibidas. Ao mesmo tempo,
a hashtag #LadoCelepardaForça ultrapassava
mais de 100 publicações no Instagram de
empregados que participavam do concurso para
concorrer a prêmios.Na oportunidade mais de
70 empregados passaram a seguir a Celepar no
Instagram.
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Dia das Mães
Conte a sua História
Na ação de Dia das Mães, foi solicitado para as
empregadas da Celepar o envio de uma foto e
uma história com seu filho para concorrer a um
kit de beleza. Todas as mães que participaram
receberam uma arte com a história que havia
enviado, além de amostras de creme hidratante
e perfume..

Dia da Mulher
Na ação em homenagem ao Dia da Mulher foi
entregue a cada empregada da Celepar um
manual prático da mulher moderna e foi realizado
o sorteio de uma cesta de café da manhã. Além
disso, algumas empregadas receberam uma
homenagem no perfil do Instagram da Celepar.

Dia das crianças – O melhor do
seu dia no seu dia a dia
Em comemoração ao Dia das Crianças na Celepar
foi realizada uma oficina de desenho para
crianças de 6 a 13 anos, com o tema “A melhor
parte do seu dia no seu dia a dia”, ministrada pela
equipe do Dogzilla Studio, empresa que recebeu
incentivo cultural da Celepar para a produção
de um curta-metragem animado. As crianças
receberam crachá personalizado e material de
desenho. O evento contou com a participação de
12 crianças de 9 empregados da empresa.

Cultura, Skate e Celepar
A ação tratou-se de um concurso cultural, em que
os 15 empregados tiveram a experiência de uma
visita exclusiva guiada à Curitown: A cultura do
skate em Curitiba, exposição realizada no Museu
Municipal de Arte (MuMA) que recebeu incentivo
da Celepar por meio da lei de incentivo a cultura.
A empresa é uma das maiores apoiadoras
culturais no Estado.
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O que é Ética para você?
A ação tratou-se de um concurso cultural com
o foco na elaboração do Código de Conduta
da Celepar, onde os empregados tinham que
responder, com até 20 palavras, a pergunta: O
que é Ética para você?
Ao todo foram recebidas 98 frases. Os empregados
que escreveram as 20 melhores frases ganharam
ingresso para a palestra Qual é a tua obra? do Prof.
Mário Sérgio Cortella. E os 10 primeiros colocados
receberam um quadro fazendo referência ao
conteúdo da palestra que eles haviam assistido.

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
Paraná, e mantido por um grupo de pessoas
apaixonadas por leitura e que acreditam que os
livros não podem ficar guardados nas estantes,
privados de serem lidos. A missão da iniciativa
é aproximar livros sem leitores de leitores sem
livros. A Celepar é um ponto de coleta do Projeto
“Pegaí – Leitura Grátis”.
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Dia Mundial do Livro –
Multiplique leitura
Celebrando essa parceria, a Celepar e a Funcel
comemoraram o Dia Mundial do Livro convidando
os empregados(as) a realizar doações para a
campanha “Liberte seu livro”, do projeto Pegaí.
Nessa iniciativa foram arrecadados 550 livros
que serão distribuídos em todos o território
paranaense. Em 2018 (até Outubro/2018): Foram
coletados e distribuídos mais de 690 livros do
coletor da Celepar.

Ambiental
Gestão de Resíduos Sólidos e
Coleta Seletiva
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”.
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Reciclagem de Resíduos
Material

2018 (Até outubro/2018)

Papelão
Papel

4.108,2 kg
11.557,4 kg

Plástico

39,3 kg

Metal

11,2 kg

Total

15.716,1 kg

Projeto “Mobilidade Sustentável
Celepar”
Com o objetivo de incentivar meios de transporte
sustentáveis, o PROGRAMA TRANSPORTE LIVRE
da Celepar trouxe diferentes 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 funcionários, do melhor
trajeto às bicicletas para empréstimo, distribuição
de brindes e alimentos saudáveis.
Em 2018:
- Média de 45 bicicletas por dia;
- Mais de 80 ciclistas/bicicletas cadastrados;

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
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”

Coleta de Óleo Vegetal
Promovendo o cuidado com o 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.

Semana de Bike ao trabalho
(Maio 2018)
Entre os dias 07 a 12 de maio a Celepar promoveu a
semana de bike ao trabalho para os empregados.
O evento contou com a exposição “Movimento
Sobre Rodas” de Cesar Ferreira que permaneceu
no hall durante toda a semana, além de oficinas
de manutenção de bike, ergonomia no esporte
e uma pedalada ao Parque São Lourenço que
reuniu em torno de 50 ciclistas. Um dos principais
objetivos da ação é incentivar o uso de bicicleta
como meio de transporte.

Em 2018 (até Outubro/2018):
Óleo Vegetal: 96 litros reciclados
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Vias Sustentáveis – Dia Mundial Visita a Mostra Container
sem Carro (Set 2018)
(Casa Sustentável)
Mais de 100 pessoas aceitaram o desfio proposto
pela Celepar e deixaram o veículo em casa dia
21/09, como forma de antecipar a celebração
do Dia Mundial Sem Carro. Alguns vieram ao
trabalho de carona solidária, de bicicleta, de
ônibus ou a pé. Os participantes concorreram a
brindes e puderam experimentar doces e cafés
em foodbikes, e assistir curtas sobre mobilidade
em vaga viva no estacionamento interno.

Como premiação ao questionamento na Rede
Paraná “Qual prática sustentável pode ser
aplicada em sua casa?”, 16 empregados da
Celepar puderam conhecer uma casa construída
com 7 containers, que conta com uma
edificação totalmente sustentável, com reúso
de água, energia solar e o sistema de steel
frame onde possibilita uma construção rápida,
limpa e ecologicamente correta. O projeto de
construção da casa teve a participação de mais
de 50 voluntários, todos profissionais de diversas
áreas, todos em prol da construção de uma casa
container sustentável.

Programa + Carona
O Programa +Carona é uma iniciativa em prol
da melhoria de mobilidade em nossa cidade
e contribuição efetiva com a sustentabilidade
ambiental e social do nosso planeta, quando se
propicia
menor quantidade de automóveis nas ruas e
consequentemente menos poluição e menos
tempo
no trânsito, contribuindo com 6 vagas exclusivas
para empregados(as) que vem colaborativamente
(3 ou mais empregados no carro) para trabalhar
na Celepar.
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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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Tecnologia da Informação a Serviço do Cidadão
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