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REPRODUÇÃO

Rosane Fontoura é coorde-
nadora executiva do CPCE 
(Conselho Paranaense de Ci-
dadania Empresarial), criado 
em 2004 para orientar inves-
timentos e articular neces-
sidades e interesses do seg-
mento industrial na área de 
responsabilidade social cor-
porativa. Hoje são cerca de 
300 organizações envolvi-
das. Ao Metro Jornal, ela dá 
um panorama sobre o tema 
na atualidade, em entrevis-
ta que abre a série de repor-
tagens sobre a temática na 
Grande Curitiba.

O que é a responsabilidade 
social?  
A responsabilidade social é o 
momento que a empresa se 
relaciona com as partes inte-
ressadas, desde o ambiente 
interno, com os funcionários, 
até várias partes externas, 
como com o meio ambien-
te, a comunidade do entor-
no. Já tivemos momentos em 
que o consumidor virou rei, 
o acionista, depois o colabo-
rador, o meio ambiente. To-
das têm que ser trabalhadas e 
atendidas, as necessidade são 
diversas.

Como ela evoluiu legalmen-
te ao longo do tempo?
Alguns conceitos vêm des-
de Henry Ford, que deixou 
de distribuir lucros aos acio-
nistas em benefício dos tra-
balhadores. Nas últimas dé-
cadas foram criadas normas 
para favorecer a inclusão das 
empresas que praticam a res-
ponsabilidade social, como a 
ISO 8000 de 1989. Em 1997 
surgiu o conceito do tripé da 
sustentabilidade, Triple Bot-
tom Line, conjunto de valores 
econômico, social e ambien-
tal para guiar as empresas. 
Em 2004, a ABNT (Associa-
ção Brasileira de Normas Téc-
nicas) regulamentou a NBR 
16001 e mais recentemente a 
ISO 26000, mais enxuta, que 

trata de práticas trabalhistas, 
meio ambiente, questões re-
lativas ao consumidor, desen-
volvimento da comunidade.

Existe um aumento de in-
teresse das empresas para 
abraçar esta questão?
Dentro do Conselho vemos 
uma oscilação entre interes-
sados para entrar e sair. Algu-
mas estão desde a fundação. 
Vivemos em um mundo de 
incertezas, volatilidade de po-
líticas públicas, da economia, 
mas independente do cená-
rio, a gente vê um aumento 
de interesse de maneira ge-
ral. Mais recentemente o in-
vestidor internacional Larry 
Fink [CEO da BlackRock, mul-
tinacional americana de ges-
tão de investimentos com 
cerca de US$ 6,5 trilhões em 
ativos] enviou carta a execu-
tivos comentando que as em-
presas precisam ir além da 
questão do lucro, ter um pro-
pósito; como podem contri-
buir para a sociedade. Ele co-
loca como fundamental o 
processo de relacionamento 
com as partes interessadas, 
esse peso do lucro x propósi-
to; fazer a diferença.

Aquela ideia de responsa-
bilidade como uma marke-
ting ainda existe? A adesão 
é genuína, existe algum ti-
po de pressão?
Surgiu como marketing, mas 
foi ultrapassado, já saiu des-
sa fase. Ultrapassa a questão 
legal, tem que estar no co-
ração das empresas. É sobre 
confiança, reputação ao lon-
go do tempo. Vem desde o co-
laborador, a ideia de propósi-
to, vivemos uma nova era – o 
próprio consumidor está mu-
dando seu pensamento, não 
precisa mais ser o dono de 
certas coisas, pode comparti-
lhar. A gente vê startups sur-
gindo com olhar social, so-
lucionando problemas das 
pessoas, ligadas aos 17 Ob-

jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. Os Mil-
lennials tem essa vontade de 
fazer coisas diferentes nesse 
mundo. Tem a ver com ques-
tão de mercado, é preciso fo-
mentar que toda a cadeia da 
empresa tenha responsabili-
dade – se um fornecedor ti-
ver ação equivocada, ela será 
culpada também. Hoje audi-
tores viajam o mundo obser-
vando se a empresa tem essas 
práticas concebidas, de sus-
tentabilidade e responsabili-
dade. Não é mais diferencial, 
mas fator de competitivida-
de, respeitabilidade.

Então o lucro de certa for-
ma já está atrelado à 
responsabilidade?
É fator competitivo, vai au-
mentar o lucro da empre-
sa no longo prazo. O consu-
midor busca a qualidade do 
produto, mas agora também 
quer saber o que está por 
trás dele – o consumo vai dar 
a resposta. Hoje existe um 
maior acesso a informação, 
está mais fácil o cliente fazer 
a melhor escolha, está mais 
consciente.

Como estão as empresas pa-
ranaenses neste cenário?
Temos belos exemplos, des-
de a preservação ambien-
tal até o engajamento local 
e a contribuição social. Che-
ga a superar políticas públi-
cas, programas de estado, de 
município, tem muito traba-
lho sério gerando um ciclo 
virtuoso de desenvolvimen-
to sustentável. O Paraná é o 
2º estado com mais organiza-
ções na Rede Brasil do Pacto 
Global da ONU [iniciativa pa-
ra encorajar empresas a ado-
tar políticas de responsabi-
lidade social corporativa e 
sustentabilidade].

ROSANE 
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‘Responsabilidade social  
não é mais diferencial,  

é fator de competitividade’

R$ 2,9 bi
foi o valor investido por empresas 
na área social, operando projetos 
próprios ou de terceiros no país em 
2016, segundo Censo do Grupo de 
Institutos Fundações e Empresas
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6%
foi o crescimento da Rede Brasil do 
Pacto Global em 2018, chegando 
perto de 800 organizações – a 3ª 
maior do mundo. Hoje são 826. A 
Copel foi a 2ª e a Fiep a 6ª na rede

US$ 228
bilhões é o valor de investimentos 
de impacto social sob gestão em 
2019, segundo relatório da OCDE 
(Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico)
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Possibilidades para sonhar
Uma casa erguida em 1938 
no fim do que hoje é a Rua 
Eduardo Sprada, na CIC, re-
presenta a imaginação e so-
nhos de muitos jovens que 
moram e estudam às mar-
gens do Contorno Sul (BR-
376), próximos à Volvo. Des-
de 2004, o projeto Casa Verde 
– que começou com teatro e 
educação ambiental dentro 
de um escola próxima –, pro-
move oficinas e formação de 
crianças e adolescentes. 

Em 2007, o projeto se mu-
dou para a própria casa, uma 
UIP (Unidade de Interesse de 
Preservação), que foi restau-
rada pela montadora. Ao la-
do dela, um outro espaço foi 
criado para abrigar o teatro e 

Engajada com o município de 
São José dos Pinhais, a fábri-
ca da Volkswagen já desen-
volveu uma série de projetos 
em Campo Largo da Roseira, 
outros bairros e cidades vizi-
nhas. Entre 2013 e 2018, por 
meio da Fundação Volkswa-
gen e parcerias, geriu o proje-
to “Costurando o Futuro”, que 
ofereceu oficinas gratuitas fo-
cadas na formação técnica em 
corte e costura e empreende-
dorismo social para a estrutu-
rar um negócio próprio. So-
mente 2017 foram 250 vagas 
no estado para mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
social.

Já dentro do programa 
“Uma Hora para o Futuro”, 

Pavimentando o conhecimento 

Instalada longe da área cen-
tral e na região metropolitana 
de Curitiba, a indústria auto-
motiva é uma grande gerado-
ra de empregos e riquezas ao 
estado. Perto de onde estão as 
fábricas, contudo, estão algu-
mas das comunidades mais 
carentes da gestão pública. 
Falta desde a infraestrutura 
básica até segurança e condi-
ções para o desenvolvimento 
das pessoas.

Para tentar mudar um 
pouco esse quadro, as monta-
doras desenvolvem diferentes 
projetos de responsabilida-
de social junto à vizinhança. 
Do outro lado da fábrica da 
Renault, na BR-277, em São 
José dos Pinhais, a Associação 
Borda Viva, no bairro Borda 
do Campo, já mudou a reali-
dade de milhares de famílias 
com ações de segurança ali-
mentar e geração de renda.

Fundada ainda em 2002 
por Rose Santos, moradora 
local, a associação nasceu co-
mo um projeto de agricultu-
ra familiar. “Estou há 30 anos 
aqui, quando cheguei não ti-
nha quase ninguém, nem a 
fábrica – era a Vila Escura. A 
Mitra nos cedeu um espaço 
e vendíamos pão, as crianças 
passavam fome”, resume.

Hoje, como ela mesma diz, 
a comunidade tem “outro ros-
to”, graças ao engajamento lo-
cal e o desenvolvimento de 
dois grandes projetos: a Ca-
sa de Costura e o Restauran-
te Escola, que contaram com 
o apoio do Instituto Renault.

A união vem desde 2005, 
com assistências pontuais, 
mas começou a decolar a par-
tir de 2007, quando a costu-
ra entrou em jogo. No início 
eram feitas sacolas com ban-

Montadoras da RMC. Ao redor de onde saem veículos para o Brasil e o mundo, projetos tentam mudar a realidade de comunidades

Ajudando a montar o futuro

ners. Logo em seguida, com o 
apoio de uma fornecedora da 
montadora, as mulheres fo-
ram treinadas e, por um ano 
e meio, fizeram uma tela pa-
ra proteger o pátio da fábrica 
do granizo.

Em 2010, a casa então é 
lançada para formar mulhe-

res na área da costura e mo-
delagem, com uma produção 
sustentável a partir das sobras 
de materiais da indústria, co-
mo retalhos de tecidos de 
bancos e cintos de segurança.

Em 2012, uma cozinha co-
mercial também saiu do pa-
pel oferecendo refeições de 

cado é exigente, quer qualida-
de”, diz Rose. 

Uma das bolsas – feitas a 
partir de cintos –, foi levada 
ano passado por um funcio-
nária a Paris. O produto agra-
dou tanto, que passou a ser 
vendido na loja da Renault 
na Champs-Élysées, avenida 
com a maior concentração 
de comércio de luxo no mun-
do. “A Borda Viva passou por 
uma aceleração. O faturamen-
to que era de R$ 99 mil em 
2015 passou para R$ 732 mil 
no ano passado. O design de 
qualidade atraiu os franceses, 
tanto que alguns produtos 
vão entrar no catálogo de pro-
dutos das concessionárias de 
lá”, conta o vice-presidente do 
Instituto Renault, Caique Fer-
reira. Uma designer de lá já 
faz encomendas e desenvolve 
produtos com as costureiras.

Elas também já desenvol-
veram 26 itens exclusivos pa-
ra a fábrica – muitos a pedi-
dos dos engenheiros – como 
proteções para peças, e já for-
neceram várias profissionais 
para a montadora e fornece-
dores: um deles hoje treina as 
funcionárias na associação.

Com 70% dos custos banca-
dos a partir do que gera, a Bor-
da Viva também atende com 
parcerias jovens no contratur-
no com treinos de jiu-jitsu e 
grupo de escoteiros. Além de 
uma unidade da Unilehu, que 
faz capacitação. “Quero conti-
nuar formando pessoas. Esse 
é o nosso papel, gerar renda 
para melhorar de vida. Faze-
rem elas acreditar que é pos-
sível”, sonha Rose.

Restaurante atende
em média 120 pessoas/dia. 
A meta é dobrar os clientes

Orquestra de Cordas
Solidariedade

Projeto Carretas do Conhecimento é feito em parceira com o Senai-PR

Casa de Costura tem
seis mulheres hoje. Apenas

dona Ana (esq) está desde o início; 
mais de 40 já trabalharam lá

Rose na boutique dentro do 
restaurante da associação. Em 
breve os produtos devem estar 
em shoppings. Veja mais em 
www.catalogobordaviva.com
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mais oficinas, como a de mú-
sica, com violinos e violonce-
los, que deram origem a uma 
Orquestra de Cordas – hoje 
são 180 integrantes.

Antes, ainda em 2005, 
também com financiamento 
da Lei de Incentivo à Cultura, 
foi implementada a iniciativa 
“Capoeira e Cidadania”, que 

os colaboradores da fábrica 
doam de forma voluntária o 
equivalente a uma hora do 
seu trabalho para beneficiar 
instituições da região. Por seis 
vezes o local beneficiado foi o 
Patronato Santo Antônio (em 
São José), que oferece a mais 
de 700 crianças e jovens cur-
sos profissionalizantes, refor-
ço, oficinas culturais, ativida-
des esportivas, entre outros.

visita semanalmente 330 alu-
nos em sete escolas públicas.  
“O nosso foco são 1,8 mil fa-
mílias da Vila São José do Pas-
saúna e Ferraria, em Campo 
Largo. Precisam entender que 
existe algo além desse ‘muro’ 
que existe entre a comunida-
de e a Juscelino Kubitschek 
[rodovia]”, diz a coordenado-
ra de programas sociais da 
Associação Viking (de funcio-
nários da Volvo), Marli Bonat-
ti. Segundo ela, o resultado 
tem sido positivo, pois os jo-
vens seguem os estudos [dos 
cursos] e melhoram o desem-
penho na escola. “Percebem 
que têm potencial, que se ba-
talharem podem conseguir. É 
o desafio”.  METRO CURITIBA

Nesse ano, a aposta é nas 
Carretas do Conhecimento, 
uma espécie de escola mó-
vel para cursos de aperfeiçoa-
mento profissional. Desde o 
início desse mês até dezem-
bro, oito unidades percorre-
rão 46 municípios paranaen-
ses (cada uma ficará um mês 
em cada cidade), com previ-
são de atender mais de duas 
mil pessoas.  METRO CURITIBA
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qualidade a um preço acessí-
vel à comunidade.

Ambos os projetos já for-
mavam mulheres para o mer-
cado de trabalho e geravam 
renda, mas foi em 2015 que 
a Borda Viva deu o “pulo do 
gato”. A cozinha, que fazia 
marmitas, ganhou uma sede 
nova do instituto e virou um 
restaurante aberto ao públi-
co, que além do almoço, tem 
serviço de coffee break para 
empresas, aluga espaço para 
festas e fornece almoço pa-

ra quase 100 crianças. “Eu fui 
mãe assistida. Nós damos o 
peixe no momento emergen-
cial, mas depois a varinha pa-
ra pescar”, fala Rose.

Já a Casa de Costura pas-
sou por um profissionali-
zação. “Passamos por uma 
formação, com gestão profis-
sional, parte financeira, pre-
cificação e a importância da 
estética, beleza nos produtos. 
Uma designer ficou três anos 
conosco e passamos a desen-
volver nossa coleção. O mer-
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Interior do PR. Motores de pequenos municípios, indústrias de papel e celulose apostam em crescimento integrado e sustentabilidade

Desenvolvendo cidade e campo
Em constante evolução de 
produção e investimentos 
no estado, a Klabin também 
vem promovendo a trans-
formação de comunidades 
ao redor de suas plantas em 
Ortigueira e Telêmaco Bor-
ba, nos Campos Gerais. São 
várias ações promovidas em 
um raio de 12 municípios na 
região, as mais recentes delas 
baseadas em um estudo feito 
em 2012. 

“A gestão da empresa es-
tá voltada para o desenvol-
vimento sustentável onde a 
gente atua. Foi feita uma rea-
valiação das necessidades so-
ciais da região, um grande es-
tudo sobre quais as carências 
elas enfrentavam, com entre-
vistas nas áreas rural e urba-
na e reuniões comunitárias. 
Com base nisso construímos 
os projetos”, explica o geren-
te de Relações com a Comu-
nidade, Uilson Paiva.

Paiva destaca três progra-
mas, entre eles o Matas So-
ciais, voltado à agricultura 
familiar e pequenos produ-
tores rurais. “A média da po-
pulação rural aqui é supe-
rior a 50%, as pessoas vivem 
no campo e produzem os ali-
mentos de mesa, como hor-
tifrutigranjeiros, que a gente 
come todos os dias, mas [os 
produtores] não tinham mui-
to apoio”, diz. 

Desde 2015 o programa 
auxilia os agricultores em to-
das as etapas de produção em 
Ortigueira, Imbaú, Telêmaco 
Borba e Reserva. Primeiro é 
analisada a questão legal da 
propriedade, tanto do ponto 
da documentação (obtenção 
do Cadastro Ambiental Ru-
ral), quanto da preservação, 
como o percentual de reser-
va legal e proteção de nascen-
tes. Depois, orienta na inten-
sificação e diversificação da 
produção. E, por fim, incenti-
va o cooperativismo para dar 
escala e a comercialização – 
ponto chave para o negócio 

Educação de jovens do cuidado pessoal ao meio ambiente
No sul do estado, na Mallet 
de imigrantes eslavos, crian-
ças conhecem um pouco 
mais sobre o desenvolvimen-
to sustentável e adolescentes 
são orientadas sobre educa-
ção sexual.

Desde 2004, a Sepac con-
duz o projeto “Nosso papel 
no meio ambiente” em esco-
las municipais de 1ª a 4ª sé-
rie e em creches da cidade e 
das vizinhas Dorizon, Rio Cla-
ro do Sul e Paulo Frontim. A 

ideia é ensinar sobre a im-
portância da sustentabilida-
de por meio de brincadeiras 
e atividades recreativas. “Ex-
plicamos sobre reciclagem, 
separação correta dos lixos. 
Em Mallet, eles inclusive pra-
ticam o que aprendem sepa-
rando sobras de papéis, revis-
tas velhas e outras materiais 
utilizados na escola e geram 
economia”, conta Cristiane 
Takayama, gerente de Marke-
ting da empresa.

Todo esse papel separado 
pelos alunos da cidade é men-
salmente coletado e trocado 
pela Sepac por produtos uti-
lizados pelos estudantes nas 
próprias escolas, como guar-
danapos, papel toalha e papel 
higiênico. Essa troca também 
acontece com outros municí-
pios. No ano passado, a secre-
taria municipal de Educação 
de São Mateus do Sul sepa-
rou, com a ajuda de professo-
res e alunos, quatro toneladas 

de material reciclável duran-
te alguns meses em três esco-
las. A prefeitura então levou 
para a troca em Mallet. 

Para os mais velhos, o foco 
é no cuidado pessoal, com o 
projeto “Amiga”, que engloba 
adolescentes de 12 a 16 anos. 
“São orientações para evi-
tar uma gravidez indesejada, 
doenças sexualmente trans-
missíveis e aprendem a fazer 
o autoexame [das mamas]”, 
diz Takayama.  METRO CURITIBA

dar certo. “Este é o grande 
pulo, com ajuda do Sebrae-
-PR identificaram o potencial 
de consumo na região. An-
tes eu ia até eles e diziam: eu 
não tenho quem compre. E 
o comprador falava: eu com-
pro de Londrina, Curitiba. 
Fez que um enxergasse o ou-
tro, produtor e comprador”, 
conta Paiva.

Uma propriedade no as-
sentamento Índio Galdino, 
em Ortigueira, por exemplo, 
triplicou sua produção de lei-
te após entrar no programa. 
Com a sugestão de “pique-
teamento”, prática de mane-
jo sustentável, na qual a pro-
priedade é dividida em várias 
áreas para equilibrar o ciclo 
de pastagem, os 10 mil litros 
viraram 30 mil em um ano.

Hoje, com mais 400 pro-
priedades participando, o re-
sultado impacta o comércio 
local e até a empresa. O res-
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“NÃO EXISTE UMA ILHA 
QUE VAI BEM, CRESCE, E OS 
MUNICÍPIOS VÃO FICANDO 
PARA TRÁS. NÃO FUNCIONA. 
O OBJETIVO É CRESCEREM 
JUNTO COM A GENTE, NÓS 
SOMOS OS MUNICÍPIOS” 

UILSON PAIVA, GERENTE DE RELAÇÕES 
COM A COMUNIDADE DA KLABIN

Teatro sobre reciclagem
e resíduos sólidos 

realizados nas escolas

Hortifrútis produzidos com apoio do 
programa Matas Sociais agora ajudam 

na alimentação da região

FOTOS: DIVULGAÇÃO

taurante das fábricas (admi-
nistrado por terceiros), que 
serve cinco mil refeições/dia 
e antes trazia parte dos ali-
mentos da Ceasa da capital, é 
abastecido pelos produtores 
locais. Assim como o centro 
de recuperação de animais 
silvestres do Parque Ecoló-

gico mantido pela empresa. 
“Deu tão certo que nesse 2º 
semestre vamos passar para 
nove municípios”, revela.

Lixo
Criado um ano antes, o pro-
grama de Resíduos Sólidos 
nasceu para adequar sete 
municípios à Política Nacio-
nal do tema, que propõe a re-
dução dos resíduos gerados, 
o aumento da reciclagem e a 
eliminação dos lixões.

“Foi feito um amplo diag-
nóstico do lixo nas cidades: 
quanto produzia, qual ma-
terial, rua por rua e depois 
feitos os planos de ação, es-
truturando prefeituras e coo-
perativas de catadores com 
caminhões de coleta, barra-
cões e equipamentos”, diz 
Paiva. A partir disso, come-
çaram as ações de educação 
ambiental em escolas mu-
nicipais e nos bairros sobre 

como separar o lixo para os 
novos processos de coleta se-
letiva que pouco a pouco es-
tão sendo implantados nas 
cidades.

Em meio a isso, as sete 
cidades (Imbaú, Ortigueira, 
Reserva, Tamarana, Tibagi, 
Ventania e Telêmaco Borba) 
formaram o consórcio Cami-
nhos do Tibagi, que em breve 
vai construir e gerir um ater-
ro sanitário em um antigo 
terreno da Klabin – a empre-
sa está à frente do processo 
de licença ambiental junto 
ao IAP.

Educação
Mais recente, o “Semeando 
Educação” nasceu em 2017 
para dar apoio a gestão esco-
lar de colégios estaduais (no 
Ensino Médio) de Telêmaco, 
Ortigueira e Imbaú. Para isso, 
uma consultoria especializa-
da foi contratada para a tare-

fa com o objetivo de aumen-
tar a nota no Ideb (Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica). “Funciona co-
mo uma grande facilitadora 
para a escola tomar as deci-
sões corretas, priorizar os re-
cursos. Cada escola tem um 
problema diferente, às vezes 
é a estrutura física, outras o 
abandono. No primeiro ano 
já tivemos melhora no Ideb 
em todas [evolução média de 
23%], acima da média do esta-
do – isso demonstra que esta-
mos no caminho certo”, ava-
lia Paiva. 

Neste ano projeto foi en-
tendido às escolas munici-
pais e CMEIs dos três mu-
nicípios, e deve beneficiar 
mais 11 mil estudantes e mil 
professores.

Palestra do projeto
Amiga em Mallet
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Biologia como base sustentável
Alunos de Araucária, Curiti-
ba e Almirante Tamandaré fa-
zem parte de um ambicioso 
projeto cujo objetivo é mos-
trar o potencial que a Biologia 
tem para resolver os princi-
pais desafios da humanidade 
a um milhão de pessoas no 
mundo até 2020. O projeto 
é o Educação Novozymes, da 
multinacional dinamarquesa 
da área de biotecnologia.

Iniciado em 2015, já pas-
sou dos 700 mil impactados 
nos 30 países com escritórios 
da empresa. “Quanto mais 
pessoas entenderem sobre 
biologia, biotecnologia, me-
lhor para o mundo e para os 
negócios”, diz a especialista 
em Relações Públicas da No-
vozymes Latin America, An-
gela Nogueira Fey.

Cada região do planeta faz 
suas atividades. Por aqui, o 

Conhecida globalmente por 
sua Fundação de Proteção à 
Natureza, que protege e fi-
nancia diversos projetos de 
preservação ambiental por 
todos os biomas do Brasil, o 
Grupo Boticário, nascido em 
Curitiba e com matriz em 
São José dos Pinhais, também 
mantém um instituto focado 
em promover o bem-estar so-
cial e cultural da região.

“Realizamos a gestão de 
projetos incentivados, cria-
mos e gerimos espaços cultu-
rais [...] Nossa atuação cresce 
a cada dia, assim como nossa 
conexão com o negócio, apro-
ximando ainda mais as pes-
soas das nossas marcas e do 
compromisso de transformar 
a realidade ao nosso redor”, 
comenta a diretora executiva 
do instituto, Malu Nunes.

Em São José, desde 2015,  

Além da proteção à natureza

Além do âmbito de mercado, 
multinacionais com bases na 
região de Curitiba estão “glo-
balizando” seus programas de 
responsabilidade social por 
aqui. Um desses casos é o da 
sueca Electrolux, com plantas 
na CIC e no Guabirotuba.

Há dois anos, o “Gastro-
nomia Sustentável”, proje-
to criado pela Electrolux Food 
Foundation – fundação glo-
bal da companhia com en-
foque em sustentabilidade e 
alimentação – nasceu na ca-
pital paranaense com a mis-
são formar pessoas a partir 
da cozinha. O curso profis-
sionalizante de gastrono-
mia aborda desde a higiene 
no preparo do ambiente e o 
conhecimento sobre comi-
da saudável, até o aproveita-
mento e reutilização comple-
ta dos alimentos e técnicas de 
empreendedorismo.

O objetivo é possibilitar 
aos participantes o ingresso 
no mercado de trabalho, o 
que está dando certo no mo-
mento. Das 106 pessoas for-
madas até agora, 39 neste 
ano, 58% conseguiram empre-
go. “Nós queremos realmente 
mudar a vida dessas pessoas 
para melhor. Além disso, que-
remos reforçar a importância 
do respeito ao meio ambiente 
e melhor aproveitamento dos 
alimentos. E isso acontece du-
rante todo o curso”, explica  o 
gerente de RH e Responsabi-
lidade Social da empresa no 
país, Leonardo Silva.

Por ano são três turmas 
com a meta de formar 60 pes-
soas (maiores de 18 anos) em 

Conhecimento. Projetos mundiais de formação e sustentabilidade são aplicados em comunidades da capital e região; alguns nascem aqui

Ideia global com impacto local

Ao contrário do Gastrono-
mia Sustentável, esse projeto 
já vinha sendo realizado em 
países como Malásia, Argenti-
na e Estados Unidos, onde 10 
mil crianças participaram.

Refriteca 
Mais antiga, simples e local, 
há mais de cinco anos uma 
biblioteca itinerante passeia 
pela capital dando mais aces-
so à leitura e estimulando o 
hábito de ler em crianças em 
situação de vulnerabilidade 
social. Idealizada por funcio-
nários, a Refriteca – um refri-
gerador envelopado abaste-
cido com livros – fica 30 dias 
em cada lugar com exempla-
res doados por colaborado-
res. Recentemente ela este-
ve no Lar Moisés, no Cajuru. 
Em média 10 instituições re-
cebem a Refriteca por ano.

“O PRINCIPAL OBJETIVO 
É TRABALHAR EM PROL 
DAS COMUNIDADES DE 
CURITIBA, EMPODERANDO 
POR MEIO DE HABILIDADES 
GASTRONÔMICAS E, 
CONSEQUENTEMENTE, 
GERANDO UMA 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL” 
LEONARDO SILVA, GERENTE DA ELECTROLUX

Produtos de higiene feitos 
por estudantes de Al. Tamandaré

Teatro de Bonecos Dr. 
Botica já tem ‘filial’ em SP

Heróis da comida:
pelo fim do desperdício

‘Gastronomia Sustentável’
já formou 106 pessoas 
em Curitiba desde 2017
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teatro é um pilar. Levada pe-
la empresa a Araucária, on-
de fica uma das plantas, a pe-
ça “Água à Vista” mostrou a 
alunos de várias escolas a im-
portância de cuidar da água e 
matas ciliares. Dentro do Gu-
ritiba, projeto do Festival de 
Teatro da capital, três ações 
são apoiadas. Uma é conta-
ção de histórias para escolas 
da CIC e RMC, também abor-
dando a preservação da água 

a parceria com o colégio es-
tadual Profª Lindaura Ribeiro 
Lucas rendeu a revitalização 
da biblioteca e das salas de au-
la e o recebimento de oficinas 
de capacitação, espaços de in-
centivo à cultura e até atendi-
mento psicológico.

Na capital, nos últimos 
três anos, foram 61 projetos 
culturais, sociais e esportivos 

– em rios e oceanos; a 2ª, é a 
formação de professores para 
que apresentem a ciência de 
forma mais lúdica na sala de 
aula; e a outra é levar escolas 
ao Parque da Ciência Newton 
Freire Maia, em Pinhais.

Já em Al. Tamandaré, um 
projeto iniciado neste ano fez 
alunos de uma escola coloca-
rem a mão na massa – ou me-
lhor, em cera de abelha, mel, 
óleo de coco e cacau em pó. 
Com esses ingredientes e ou-
tros acessíveis, os alunos de 9 
a 13 anos aprenderam a fazer 
produtos de higiene sustentá-
veis, como sabão em barra, es-
foliante, desodorante, perfu-
me sólido, perfume líquido e 
protetor labial. “Uma menina 
fez mais e vendeu, disse que 
ajudou a mãe com as contas. 
Não era a ideia, mas aconte-
ceu”, diz Fey.  METRO CURITIBA

apoiados por meio de editais, 
como o “Passos da Criança”, 
que promove atividades so-
cioeducativas com crianças e 
adolescentes de 5 a 13 anos 
em vulnerabilidade social na 
Vila Torres.

Dentre os projetos cultu-
rais próprios, o destaque é o 
Teatro de Bonecos Dr. Botica, 
no Shopping Estação. Em 18 
anos de atuação, foram mais 
de 538 mil pessoas impacta-
das, sendo 122 mil nos últi-
mos dois anos. Das 200 apre-
sentações no ano passado, 57 
foram gratuitas – muitas ve-
zes o 1º contato de crianças 
de escolas, comunidades do 
entorno e ONGs com expres-
sões culturais. Há dois anos, o 
sucesso curitibano criou asas 
e ganhou uma nova unidade, 
no Shopping Metrô Tatuapé, 
em São Paulo.  METRO CURITIBA
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busca de recolocação no erca-
do de trabalho. A seleção é fei-
ta pela FAS (Fundação de Ação 
Social), da prefeitura, uma das 
parceiras no projeto, que tam-
bém conta com a Aiesec, So-
dexo, Instituto Stop Hunger e 
a World Chefs, associação que 
desenvolveu o curso – a união 
é chamada de Feed the Planet 
Project (Alimente o planeta).

Aqui em Curitiba 12 che-
fes e professores de gastrono-
mia voluntários ministram 
120h de curso, que é dividi-
do em 34 aulas de 10 módu-
los (um por semana) em uma 
cozinha criada pela empresa.

O piloto curitibano já foi 
replicado em São Carlos-SP, 
Moscou (RUS), Cairo (EGY), 
Rosário (ARG), Estocolmo 
(SUE) e deve seguir em expan-
são global. 

Heróis da comida
Dentro do projeto Feed the Pla-
net, a fundação da companhia 
iniciou neste ano em Curi-
tiba o Food Heroes (Heróis da 
Comida), um workshop pa-
ra crianças sobre o desperdí-
cio de alimentos por meio de 
atividades. 

“Nosso objetivo é que as 
crianças entendam que todos 
os seres humanos têm um pa-
pel na contribuição de tornar 
o planeta mais sustentável e 
cada atitude pode fazer a di-
ferença, inclusive de todas as 
crianças. No total treinamos 
100 novos heróis da comida”, 
conta  Silva. No mês passado 
uma nova turma com crian-
ças de instituições sociais en-
tre 8 e 12 anos foi criada.

Refriteca passa
por 10 instituições ao ano
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