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O Governo do Estado do Paraná, desde sua 

primeira hora, assumiu o compromisso com 

o desenvolvimento sustentável. Estamos 

em uma localidade privilegiada, com ativos 

ambientais reconhecidos, empresas robustas, 

uma população esclarecida e saudável e um 

funcionalismo de alta qualidade. Aumentar o 

dinamismo, consolidar valores e fazer a máquina 

pública funcionar foram nossos primeiros 

passos. Continuamos caminhando, com firmeza, 

nessa direção.

Por todos os motivos citados, a adequação do 

Governo ao ESG (sigla traduzida para o português 

como ambiental, social e governança), um avanço 

em relação à sustentabilidade, foi um processo 

natural. Cumprir essas missões com eficiência é 

o que propicia mais consistência à aliança com 

nossos parceiros e vai nos diferenciar junto a 

potenciais e futuros investidores.

Para o Governo do Paraná a adoção das 

premissas ESG significa criar sinergias, 

aumentar resiliência e amplificar o seu atributo 

de uma gestão cidadã. Por isso, conhecer 

nossos indicadores ambientais, sociais e de 

governança, conforme apresentados neste 

relatório, reveste-se de singular importância.

É bom ressaltar que estamos inteiramente 

compromissados com a Agenda 2030 e os 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

– ODS, hoje reconhecidamente uma bússola 

para os países, estados e empresas que 

estão alinhados com as melhores práticas de 

governança no mundo.

CARTA DE 
APRESENTAÇÃO

CARLOS MASSA RATINHO JR.
Governador do Estado do Paraná

Para dar seguimento a essa prioridade, o 

Governo do Estado do Paraná, por meio de 

seu Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Econômico e Social – Cedes, órgão composto 

por todas as Secretarias de Estado, criou 

a estratégia Paraná de Olho nos ODS. Um 

dos objetivos da iniciativa foi o alinhamento 

das nossas ações com as premissas da 

Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, assim 

como a de outros prestigiados abalizadores 

de programas governamentais.

Cabe, nesse aspecto, destacar importantes 

conquistas: somos o primeiro estado do 

Brasil a participar do Programa da OCDE 

denominado Uma Abordagem Territorial para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

o primeiro estado brasileiro a assinar um 

acordo com a Rede Estratégia ODS e o 

Programa Cidades Sustentáveis; e o único 

estado do país a participar do Programa 

da União Europeia International Urban and 

Regional Cooperation – IURC.  

Temos muito a mostrar em todos os eixos 

ESG, que, ao nosso ver, cada vez mais atrairá 

investidores responsáveis e em busca das 

melhores oportunidades de investimentos.

O Paraná espera todos de portas abertas!
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RETRATO DO PARANÁ

 O Paraná soma mais de 11,4 milhões de habitantes (5,2% dos brasileiros), sendo a 6ª 

maior população do Brasil. A densidade demográfica é de 56,8 habitantes por km2.

 

 A zona urbana abriga 85,3% dos habitantes, enquanto 14,7% vivem na zona rural.

 Cor: 70% brancos, 28% pardos e pretos e 2% amarelos e indígenas.

 Religião: 70% dos paranaenses são católicos, 22% são evangélicos e 8% possuem 

outras religiões.

 Portugueses, indígenas e africanos são os três ascendentes básicos que formaram 

o povo e a cultura paranaenses. As origens territoriais seguem a seguinte 

proporção: 71,0% europeia, 17,5% africana e 11,5% ameríndia.

 9.000 indígenas ocupam uma extensão territorial de 85.264 hectares, em áreas 

demarcadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Paraná é de 0,749, considerado 

alto pelo PNUD. O Estado ocupa a 5ª colocação entre os 27 estados brasileiros.

 O rendimento médio do paranaense é de R$ 2.615 mensais, 6% acima da média do 

Brasil, segundo dados do IBGE.

PESSOAS

O Paraná é o quinto estado mais populoso do Brasil. Sua economia combina uma 

produção agropecuária de destaque, entre as maiores do país, com uma atividade 

industrial expressiva. O Estado encontra-se em uma posição geográfica estratégica, 

com amplo acesso logístico não apenas a toda a região Sul, mas também a São Paulo, 

a região Centro-Oeste, Argentina e Paraguai. O Paraná notabiliza-se pelas riquezas 

naturais e pelo seu aproveitamento econômico de forma responsável e sustentável. 

Ao longo dos últimos anos, o Estado consolidou-se como uma das regiões mais 

propícias para investimento em todo o Brasil.

 O Paraná é uma Unidade Federativa e possui 399 municípios.

 Sua capital, Curitiba, abriga 16,8% do total de habitantes do Estado.

 A gestão executiva paranaense é centralizada no Governador do Estado, eleito 

por meio de voto direto e secreto para mandatos de quatro anos de duração.

 O Poder Legislativo estadual é unicameral e exercido pela Assembleia 

Legislativa do Paraná, composta por 54 deputados estaduais.

 O Paraná possui 8 milhões de eleitores, representando 5,4% do eleitorado 

brasileiro, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral.

GOVERNANÇA ESTATAL

 O Paraná detém o 5º maior PIB entre os estados brasileiros. Em 2018, o produto 

somou R$ 438,6 bilhões, representando 6,3% do PIB nacional.

 O valor adicionado do Estado é decomposto nas seguintes proporções: 66% no 

Comércio e Serviços (incluindo a Administração Pública), 24,5% na Indústria e 

9,5% na Agropecuária.

 Além de Curitiba, a capital, o Estado possui outros 4 polos econômicos 

regionais, que se localizam no entorno das cidades Ponta Grossa, Londrina, 

Maringá e Cascavel.

 O Estado possui mais de 1 milhão de empresas, muitas delas com sede fora da 

capital paranaense.

 A transformação industrial do Estado é liderada pelo setor de alimentos 

(28,2%), seguida por veículos automotivos (12,5%), derivados de petróleo e 

biocombustíveis (10,7%), celulose e papel (6,8%) e outros.

 Os principais produtos exportados são soja e derivados (36,8%), carnes (16,8%), 

veículos e componentes (7,7%), madeira (7,0%), papel e celulose (6,1%).

ATIVIDADE ECONÔMICA

RETRATO DO PARANÁ
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 O Paraná ocupa uma área de 199.554 km2, que corresponde a 2,3% do 

território total do país.

 Localizado na região Sul do Brasil, o Estado faz fronteira com o Mato Grosso 

do Sul a noroeste, com o Paraguai a oeste, com a Argentina a sudoeste, com 

Santa Catarina ao sul, com o Oceano Atlântico a leste e com São Paulo ao 

norte.

 52% do território tem altitude superior a 600 metros. O relevo do Estado 

é dominado por áreas aplainadas, dispostas a enorme altitude, formando 

planaltos montanhosos.

 35,6% do território é coberto por florestas naturais ou plantios. A área 

florestal de replantio ocupa 1,2 milhão de hectares e representa 6,5% do 

território do Estado.

 40% do território do Estado é coberto por terra roxa, o solo de maior 

fertilidade do Brasil.

 O litoral paranaense tem 98 km de extensão, com saída para o Oceano 

Atlântico.

 O Paraná conta com uma das mais importantes baías do Sul do Brasil, a de 

Paranaguá. São 300 km2 de área hídrica, onde se localizam os portos de 

Paranaguá e Antonina.

 O Paraná possui 16 bacias hidrográficas. As principais bacias são as do  

Rio Paraná, no oeste; a de Paranapanema, no norte; a do Iguaçu, no sul; e  

as do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul, no leste.

 Os mais importantes rios do Estado são afluentes do Rio Paraná, que cumpre 

um papel fundamental no transporte de cargas. O Rio Paraná, o 2º maior rio 

do Brasil, com extensão de 4.880 km, é o canal aquaviário mais importante 

economicamente da América do Sul.

 O clima da região é dividido em tropical, subtropical e temperado.

 A temperatura média do Estado é de 18,5°C, com variações entre 10°C e  

25°C, dependendo da região e estação do ano.

TERRA, ÁGUA  
E CLIMA

 O Paraná tem o décimo maior rebanho bovino do Brasil, com aproximadamente 

8,9 milhões de cabeças – participação de 4,2% no mercado nacional.

 

 O Estado reúne o segundo maior rebanho suíno do país, com aproximadamente 

6,8 milhões de animais, equivalente a 16,9% do total nacional.

 

 O Estado produz grande variedade de culturas, com destaque para trigo, milho, 

soja, algodão e café. O Paraná é o segundo maior produtor de soja e de trigo do 

país e terceiro maior exportador de commodities agrícolas, entre as Unidades 

da Federação.

 

 A madeira representa o terceiro produto de exportação do agronegócio 

paranaense. O consumo anual de 51 milhões de m2 de madeira. O negócio 

representa 7% do valor bruto da produção estadual.

 

 O solo paranaense também abriga enormes e diversificadas jazidas de minérios, 

sendo os principais ouro, cobre, minerais nobres, além de outros como areia, 

argila, calcário, caulim, dolomita, talco, granitos, mármore, chumbo e ferro.

PECUÁRIA, AGRICULTURA, 
EXTRATIVISMO VEGETAL

RETRATO DO PARANÁ
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EIXO AMBIENTAL
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EIXO AMBIENTAL

Para o Governo do Paraná, todas as ações 

ambientais são consideradas prioritárias, mas é 

indiscutível a importância que a agropecuária 

tem para o Estado, assim como a necessidade 

de adequação da atividade aos preceitos ESG. 

Entre as unidades federativas, o Paraná avança 

na direção de tornar-se o maior produtor de 

alimentos do Brasil.

O Brasil é o quarto maior produtor de 

alimentos do mundo – atrás da China, dos 

EUA e da Índia – e ocupa o segundo lugar 

como exportador da cadeia da proteína – atrás 

somente dos EUA. A colocação brasileira 

nos rankings globais de alimentos conta 

com um papel determinante do Paraná, que 

na comparação com os demais estados da 

federação ocupa as primeiras posições, com 

previsões consistentes de que venha a alcançar 

a hegemonia do setor nos próximos anos.

O Estado é o principal produtor de proteínas 

do país. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre 

de 2021, foram abatidas 521,6 milhões de 

cabeças de bovinos, suínos e aves no Estado, 

o que representa um aumento de 12,2 milhões 

de unidades em relação ao mesmo período de 

2020.

O solo paranaense é muito fértil, favorecendo 

a atividade agrícola e permitindo a plantação 

de uma grande variedade de culturas. No setor 

de grãos, com ênfase na produção de soja, 

o Paraná se encontra na terceira posição no 

ranking nacional, tanto em volume de colheita 

quanto na produtividade por hectare. Na safra 

de 2021, a produção de soja prevista é de  

19,872 milhões de toneladas, com uma 

produtividade de 3.300 kg/ha.

Os números são grandiosos, mas seriam menos 

proeminentes se não estivessem acompanhados 

de ações efetivas ESG. Junto com o aumento 

da produção e a elevação da produtividade, é 

igualmente necessária a sustentabilidade do 

agronegócio local. Dessa forma, a Secretaria 

de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

(SEAB) pauta suas ações no campo com base 

em quatro diretrizes fundamentais:

 Renda no campo – superação econômica e 

integração no mercado 

 Sustentabilidade – comprometimento 

ambiental, respeito aos recursos naturais e 

captura ou neutralização do carbono gerado 

no sistema 

 Qualidade de vida – vida com mais qualidade 

no campo voltada ao aumento do potencial 

de inclusão 

 Segurança alimentar – garantia do alimento 

de qualidade (urbano e rural) norteado pela 

eliminação da pegada ecológica

SUSTENTABILIDADE 
NO CAMPO

O PARANÁ AVANÇA NA 
DIREÇÃO DE TORNAR-SE 
O MAIOR PRODUTOR DE 
ALIMENTOS DO BRASIL

RELATÓRIO ESG 13
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O Governo do Estado tem obtido grande êxito 

em incentivar a sustentabilidade da pecuária 

local, apoiando a agropesquisa e direcionando 

os produtores para uma bovinocultura de baixo 

impacto ambiental.

O programa Paraná Mais Orgânico (PMO), que 

oferece assistência aos agricultores familiares 

para a adoção de inovações tecnológicas 

baseadas na agricultura orgânica, tem como 

objetivo consolidar o Estado como o maior 

produtor de orgânicos do país.

O PMO também contribuiu para a diminuição 

dos custos no processo de certificação, 

até então um dos maiores gargalos para 

que os produtores regulamentassem suas 

propriedades. Atualmente, 3.737 agricultores 

paranaenses estão certificados, garantindo a 

liderança do Estado entre os 24.685 produtores 

orgânicos do Brasil certificados pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA).

Ano após ano, a produção de alimentos 

orgânicos está aumentando no Paraná, 

e um dos catalizadores é o Programa de 

Alimentação Escolar do Paraná, que, somando 

os pilares ambiental e social, tem como 

meta fornecer merenda escolar com 100% 

de alimentos orgânicos até 2030. O esforço 

nessa direção pode ser materializado com a 

colocação do Paraná como o segundo maior 

produtor de alimentos orgânicos do Brasil, pelo 

Sistema Nacional do Ministério da Agricultura.

O aumento da performance no campo colabora 

substancialmente para que o Paraná alcance 

suas metas ambientais de maneira sustentável, 

mantendo o equilíbrio das letras ESG. Com 

essa finalidade, o Projeto Carne e Madeira de 

Qualidade promove a integração entre o plantio 

e a pecuária, produzindo ganhos significativos 

à produção rural. As Unidades de Referência do 

projeto, que se valem da sinergia entre as duas 

EIXO AMBIENTAL

AGROPECUÁRIA

521 MILHÕES
DE UNIDADES DE BOVINOS, SUÍNOS 
E AVES NO 1º TRIMESTRE DE 2021

1/3 DA PRODUÇÃ0
NACIONAL DE  
FRANGO (LÍDER)

2º MAIOR
PRODUTOR DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS DO BRASIL

100% DE ALIMENTOS
ORGÂNICOS NAS ESCOLAS 
ATÉ 2030

atividades, apresentam resultados altamente 

positivos, como dobrar a lotação de animais 

por área, triplicar a produtividade do rebanho 

e ampliar o replantio na agricultura.

A madeira representa o terceiro produto  

de exportação do agronegócio paranaense.  

O setor de florestas plantadas tem 

contribuído para a transformação social e 

econômica de diferentes regiões do Paraná. 

Mesmo ocupando apenas 5% da área 

territorial, os plantios fazem do Estado um 

dos líderes nacionais em cultivo, produção, 

industrialização e exportação, com a cadeia 

mais completa do país.

14 RELATÓRIO ESG 15
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Segundo levantamento realizado pela 

Associação Paranaense de Empresas de Base 

Florestal (Apre), o Paraná possui mais de 

6.000 empresas florestais, o que representa 

10% do total brasileiro. A consciência 

ambiental dessas empresas com a extração 

vegetal pode ser notada pelas ações de 

preservação. Observando uma representativa 

amostra de empresas associadas, para cada 

hectare de floresta plantada, existe mais 

um hectare de floresta nativa destinada à 

conservação.

Como ação de reforço, o Instituto Emater 

desenvolve o Projeto Madeira, em todo o 

Estado, mantendo ativa uma força de trabalho 

com mais de 100 técnicos, atendendo a 8.800 

agricultores em uma área de 56.000 hectares, 

orientando cultivos de Eucalipto, Pinus, 

Grevílea, Bracatinga, Seringueira e Araucária. 

São iniciativas como essa que unem as visões 

ambiental e social. Exemplos como esse serão 

vastamente observados nesse Relatório ESG.

A agricultura familiar também foi 

contemplada com o Programa de Apoio 

ao Cooperativismo da Agricultura Familiar 

do Paraná – Coopera Paraná, que promove 

ações integradas entre os setores público 

e privado. O objetivo é fortalecer as 

organizações cooperativas como instrumento 

para aumentar a competitividade e a renda 

dos agricultores familiares, com capacitação, 

orientação técnica e investimentos 

socioprodutivos.

A iniciativa governamental apoiar projetos 

de negócios selecionados com foco na 

melhoria da competitividade e no acesso a 

mercados pelas pequenas organizações de 

produtores, garantindo maior renda e uso de 

boas práticas ambientais e sociais. Uma das 

ações do programa será o apoio financeiro 

às cooperativas da agricultura familiar, tanto 

a fundo perdido, com recursos do Fundo 

de Combate à Pobreza do Estado, como 

por financiamentos com juros mais baixos do 

Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar), já que o Estado irá 

subsidiar parte dos juros.

Para ampliar a rede de abastecimento entre os 

centros de produção e distribuição e os polos 

de escoamento dos produtos, foi aprovado o 

maior programa de pavimentação de estradas 

rurais do Paraná nos últimos 30 anos.  

O programa Estradas da Integração receberá o 

investimento de R$ 14,2 milhões para melhorar 

a logística do Estado e atender principalmente 

a agricultura familiar e o agronegócio 

paranaense, com a construção de mais de  

50 quilômetros de estradas em 15 municípios.

O COOPERA PARANÁ TEM 
COMO OBJETIVO AUMENTAR 
A RENDA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES

16
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O Paraná encontra-se sob o segundo maior 

aquífero do mundo (e do Brasil) e a maior 

reserva subterrânea de água da América do 

Sul, que seria capaz de abastecer a população 

brasileira durante 2.500 anos.

Com uma área de 131,3 mil km2, apenas no 

perímetro do Estado, o Aquífero Guarani é 

localizado na sub-bacia do Rio Paraná. A 

importância dessa bacia hidrográfica se reflete 

no potencial de geração de energia hidrelétrica. 

O volume d’água do seu principal rio, o Rio 

Paraná, suporta a produção de energia de 

dezenas de usinas hidrelétricas situadas sobre 

Bacia do Paraná.

As Cataratas do Parque Nacional do Iguaçu, 

com 275 quedas d’água na fronteira entre Brasil 

e Argentina, são responsáveis pelo segundo 

maior fluxo anual de água do mundo. Presente 

entre os maiores ativos ambientais do planeta, 

as cataratas são consideradas Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco.

Por meio do Programa Integrado de 

Conservação de Solo e Água do Paraná 

(Prosolo), o Estado incentiva ações coordenadas, 

entre órgãos públicos e privados, voltadas à 

conservação do solo agrícola e da água. Com 

uma governança bem estruturada, o programa 

facilita a articulação dos setores produtivos, 

com ampla participação da iniciativa privada, 

e potencializa o acesso ao crédito em todo o 

Estado para projetos integrados de redução de 

perdas de solo e água, manejos, climas e cultivos 

regionais.

O Programa de Gestão de Solo e Água em 

Microbacias, resultado de um acordo entre o 

Estado do Paraná e o Banco Internacional para 

Reconstrução de Desenvolvimento (BIRD), visa 

recuperar e manter a capacidade produtiva 

dos recursos naturais, com base na gestão de 

microbacias hidrográficas. Um dos fundamentos 

do programa é destacar a importância do 

produtor rural que, ao cuidar das riquezas 

ambientais, se transforma no guardião da 

qualidade de vida em suas comunidades.

Este ano foi criada a Reserva Hídrica do Futuro, 

uma área que receberá ações para amplificar 

a segurança hídrica da região metropolitana 

do Estado. Por meio de cooperação técnica 

entre a Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar), Instituto de Água e Terra (IAT), 

Prefeitura de Curitiba e Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba (Comec), o projeto irá 

aproveitar o potencial para formação de lagos da 

região para serem utilizados no abastecimento 

local em situações emergenciais de estiagem. 

A área criará um corredor de biodiversidade e 

preservação de 150 quilômetros de extensão.  

O projeto também protege e recupera as áreas 

de preservação do Rio Iguaçu e seus afluentes.

PROTEÇÃO DA ÁGUA E 
REDUÇÃO DA POLUIÇÃO

EIXO AMBIENTAL

AQUÍFERO 
GUARANI

PR
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PROTEÇÃO DA ÁGUA

3,9 MIL
NASCENTES SOB PROTEÇÃO 
DO PROJETO ÁGUA LIMPA

10 MIL
MINAS D’ÁGUA PROTEGIDAS 
NOS PRÓXIMOS 3 ANOS

51% DAS ÁREAS
COSTEIRAS DO PARANÁ 
PROTEGIDAS

Para aliar a preservação ambiental à produção 

agrícola, é incentivado o uso do Sistema 

de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH), um 

método produtivo que garante o aumento no 

teor de carbono fixado na terra, melhora a 

infiltração da água no solo, reduz o consumo 

de água e aumenta a produtividade das 

plantações. O IDR-Paraná vem ampliando o 

uso do sistema para minimizar os processos 

erosivos do solo.

O Projeto Água Limpa, por exemplo, identifica 

e protege nascentes aquíferas do assoreamento 

e de possíveis contaminações. Atualmente, 

3.900 nascentes foram georreferenciadas 

e encontram-se sob proteção do instituto. 

A meta do Estado é alcançar a proteção de 

10.000 minas d’água nos próximos 3 anos.

O Estado tem ainda importantes programas  

de proteção costeira. Nesse quesito o  

Paraná supera as médias da OCDE e do  

Brasil. O cálculo é de que 51% de suas áreas 

costeiras são protegidas, contra 20% da OCDE 

e 36% do país.

Ações concretas no Estado permitem a 

redução da poluição pelo uso de agrotóxicos. 

Iniciativas em propriedades de referência, 

que são usadas para difusão de tecnologia 

e capacitação de agricultores, promovem a 

adoção de boas práticas agroecológicas e 

geram uma redução de 50% nas aplicações de 

inseticidas e fungicidas na produção.

Os agricultores paranaenses também podem 

ter a taxa de financiamento reduzida até zero 

se o investimento for aplicado, por exemplo, 

em usinas de biogás, em células de energia 

solar ou em sistemas racionais de irrigação. 

Esse benefício é oferecido pelo programa 

Banco do Agricultor Paranaense, com taxas 

subsidiadas para a compra de máquinas e 

equipamentos. É um importante instrumento 

do Estado para fomentar a produção de 

alimentos de forma sustentável. Os recursos do 

Fundo de Desenvolvimento do Estado (FDE) 

permitem um alcance de R$ 500 milhões com 

o programa.

Além disso, o Estado do Paraná conta com 

o Programa ABC+, uma linha de crédito do 

Plano ABC+ (Agricultura de Baixa Emissão 

de Carbono). O programa, capitaneado 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), permite que 

agricultores tenham acesso a financiamento 

público subsidiado para investir em tecnologias 

e sistemas de produção voltados para a 

mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa e combate às mudanças climáticas.

O Instituto de Desenvolvimento Rural do 

Paraná (IDR-Paraná), criado para incorporar 

atribuições de quatro órgãos de apoio à 

agricultura, desenvolve diversas ações com 

foco em preservação do meio ambiente.  

O instituto, que teve como origem uma ação  

de governança, contribui de forma decisiva 

para os avanços do Estado nos princípios ESG. 

São inúmeros os projetos do Paraná que geram 

impacto positivo na cadeia de carbono e visam 

colaborar para a redução de danos ao meio 

ambiente.

O PROJETO ÁGUA LIMPA 
IDENTIFICA E PROTEGE 
NASCENTES AQUÍFERAS 
DO ASSOREAMENTO 
E DE POSSÍVEIS 
CONTAMINAÇÕES
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Itaipu realiza monitoramento permanente  

para identificar possíveis situações adversas 

e áreas críticas na bacia hidrográfica. 

Respeitando a configuração da natureza, a 

Gestão por Bacias é uma forma de planejar 

as ações de recuperação ambiental, o uso da 

terra, a conservação e o manejo dos solos.  

Essa metodologia está alinhada com o ODS 6  

– Água Potável e Saneamento –, em especial 

as metas relacionadas à gestão integrada de 

recursos hídricos.

Motivo de orgulho para o Paraná, a Companhia 

Paranaense de Energia (Copel) possui 96% 

da capacidade instalada de sua matriz de 

geração de energia elétrica proveniente de 

fontes renováveis (hidráulica e eólica). Além 

disso, a Companhia segue investindo em novos 

empreendimentos de energia solar, que se 

encontram em fase de implementação.

O Estado conta ainda com o Programa Paraná 

Trifásico, financiado pela Copel, que prevê 

investir R$ 2,1 bilhões na modernização de 

ativos de distribuição até 2025. Essa iniciativa 

produz maior impacto em áreas rurais, 

auxiliando o agronegócio paranaense com 

maior qualidade no fornecimento de energia.

O Brasil tem um papel mundial de grande 

relevância na geração de energias renováveis. 

Segundo dados do Balanço Energético 

Nacional de 2020, 83% da oferta de energia 

elétrica no país é proveniente de fontes 

renováveis de geração.

Destaca-se nesse quesito a Usina Hidrelétrica 

Itaipu Binacional (gestão compartilhada entre 

Brasil e Paraguai), com potência instalada de 

14.000 MW e líder mundial na produção de 

energia limpa e renovável. A usina de Itaipu é 

a segunda maior hidrelétrica do mundo  

em capacidade de geração de energia elétrica 

e fornece 10,8% de toda energia consumida 

no Brasil. Com 20 unidades geradoras, a 

usina apresenta uma imponente barragem 

com 8 km de extensão e 196 metros de altura 

máxima (equivalente a um prédio de  

65 andares).

ENERGIA RENOVÁVEL E 
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

EIXO AMBIENTAL

96% DA CAPACIDADE 
INSTALADA DA COPEL 
É PROVENIENTE DE 
FONTES DE ENERGIA 
RENOVÁVEL
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Como forma de contribuir com o reequilíbrio 

climático, o Programa Paraná Energia Rural 

Renovável (RenovaPR), administrado pelo 

IDR-Paraná, tem como objetivo o fomento à 

geração de energia solar, biogás e biometano, 

permitindo que agricultores promovam 

a autogeração de energia renovável com 

possibilidade de reduzir seus custos de 

produção. O biometano produzido pode 

ser utilizado como combustível em veículos 

para mobilidade urbana ou transporte rural, 

enquanto a energia elétrica poderá ser ligada 

em geração distribuída ou em circuito fechado. 

Em operação conjunta, a Copel recebe em sua 

rede de distribuição o excedente de energia 

renovável gerada por esses produtores.

O Estado trabalha com a previsão de, 

nos próximos 10 anos, converter a matriz 

energética das propriedades rurais para o uso 

de fontes alternativas de energia. Com isso, 

a produção de aves, peixes, suínos e bovinos 

se tornará mais competitiva e ainda mais 

sustentável.

Mais uma referência de alinhamento com as 

políticas ambientais mundiais é a Companhia 

de Saneamento do Paraná (Sanepar). Neste 

ano, a Companhia foi a vencedora do 2º Prêmio 

Inovainfra 2021, com o projeto de usina solar 

no reservatório de Passaúna, em Curitiba. 

Uma iniciativa ambiental inédita no setor de 

saneamento do país.

Por meio de parceria público-privada, com 

participação da Sanepar, foi construída a 

usina CSBioenergia. Pioneira no processo de 

biodigestão anaeróbia, é a primeira planta 

EIXO AMBIENTAL

da América Latina que transforma resíduos 

orgânicos de esgoto tratado ou resíduos 

sólidos industriais em biogás.

Instalada no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 

em Foz do Iguaçu, o centro de referência 

CIBiogás atua com coleta de dados e analisa 

o potencial de desenvolvimento das energias 

renováveis em todo o país, com foco em 

biogás como recurso energético limpo e 

competitivo.

Essas ações, consideradas fundamentais para 

a proteção ao meio ambiente e mitigação 

dos efeitos das mudanças climáticas, são 

desenvolvidas no âmbito do Plano Estadual 

de Mudanças Climáticas e da Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, assim como da 

Política Estadual de Crédito de Carbono.

O PROGRAMA 
RENOVAPR PERMITE 
QUE AGRICULTORES 
PROMOVAM A 
AUTOGERAÇÃO DE 
ENERGIA RENOVÁVEL
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Biodiversidade da ONU para compensação 

de emissão de carbono por medidas 

antipoluentes. Com isso, a restauração 

florestal supre a demanda, em escala ampla, 

da compensação ambiental pela emissão de 

GEE oriunda de atividades humanas.

A política de educação ambiental, indicada 

em leis e decretos estaduais, visa a planejar 

e implementar ações que contribuam 

na formação de uma “consciência 

sustentável”. O Programa Parque Escola 

demonstra com clareza as preocupações e 

prioridades do Paraná. A ação tem como 

objetivo promover atividades educativas 

com informações sobre Unidades de 

Conservação, incentivando a sensibilização 

ambiental da sociedade em comunicação 

direta com a natureza.

O Paraná é um dos estados brasileiros que 

mais preserva a riqueza vegetal. De uma 

área total de 19,9 milhões de hectares, seu 

território coberto por florestas naturais ou 

replantios representa 35,6%. A proporção 

de área verde é distribuída por 5,8 milhões 

de hectares (29,1%) de terra cobertos 

por vegetação natural e 1,2 milhão (6,5%) 

por plantios florestais. As informações 

fazem parte do levantamento de dados do 

Inventário Florestal Nacional (IFN), realizado 

pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), e que 

contou com o patrocínio do projeto Global 

Environment Facility (GEF), administrado 

pela agência da ONU Food and Agriculture 

Organization (FAO).

O programa Paraná Mais Verde e o Programa 

Estadual de Educação Ambiental, no 

âmbito da Secretaria do Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo (Sedest), atuam 

interligados no sentido de promover a 

conscientização da população para o plantio 

de árvores, levando à sociedade a mensagem 

de que cada um deve contribuir com sua 

parte para o equilíbrio do meio ambiente.

O Paraná Mais Verde já plantou, desde 

setembro de 2019, mais de 3,8 milhões de 

mudas nativas. Nos 19 viveiros florestais do 

Estado são produzidas cerca de 100 espécies 

delas, inclusive algumas ameaçadas de 

extinção, como araucária, imbuia e  

peroba-rosa. Uma área equivalente a 1.800 

campos de futebol foi reflorestada com o 

plantio dessas mudas.

Ainda no âmbito do programa Paraná Mais 

Verde, o Governo do Estado se comprometeu 

a seguir orientações da Secretaria de 

VALORIZAÇÃO DE PARQUES 
E FLORESTAS

UMA ÁREA EQUIVALENTE A 
1.800 CAMPOS DE FUTEBOL 
FOI REFLORESTADA COM 
O PLANTIO DE MUDAS 
NATIVAS
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O PARANÁ É VERDE

35,6% DE ÁREA
COBERTA POR  
VEGETAÇÃO

1,2 MILHÃO
DE HECTARES DE 
PLANTIOS FLORESTAIS

3,8 MILHÕES
DE MUDAS NATIVAS 
REPLANTADAS

100 ESPÉCIES  
DE MUDAS CULTIVADAS EM 
19 VIVEIROS FLORESTAIS

Os cuidados do Estado do Paraná com 

seus parques urbanos também merecem 

um destaque nesse Relatório ESG. Essas 

áreas de lazer e respiração nas cidades 

também estão vinculadas à Sedest, que é 

responsável pela administração de  

71 Unidades de Conservação (UC), sendo 

37 parques estaduais.

O Programa Estadual Parques Urbanos, 

uma iniciativa da Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 

em parceria com o Instituto Água e 

Terra (IAT), incentiva a criação de novos 

parques. Com o objetivo de criar em 

46 cidades áreas verdes de visitação e 

lazer. O programa tem previsão de tornar 

mais verde a vida de mais de 1 milhão de 

pessoas, totalmente alinhado a um dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) – mais precisamente, o ODS 11, que 

promove cidades mais inclusivas, políticas 

públicas integradas e acesso universal a 

espaços seguros, acessíveis e verdes.

Atualmente, o Paraná conta com 26 parques 

abertos à visitação pública, que recebem 

cidadãos cada vez mais conscientizados 

pela permanente campanha informativa do 

IAT, que dissemina a educação ambiental, 

promove um maior envolvimento com a 

natureza e fomenta o turismo ecológico. 

Um dos exemplos do trabalho do IAT na 

sensibilização da comunidade é o projeto 

Um Dia no Parque. Trata-se de evento no 

qual são realizadas ações de limpeza e de 

preservação ambiental.

O PROGRAMA ESTADUAL 
PARQUES URBANOS IRÁ 
TORNAR MAIS VERDE A VIDA 
DE MAIS DE 1 MILHÃO DE 
PESSOAS

EIXO AMBIENTAL
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SIMEPAR

100 ESTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

3 RADARES
METEOROLÓGICOS

DRONES, BARCOS,  
E AVIÃO VTOL

EIXO AMBIENTAL

e mitigação dos efeitos das mudanças 

climáticas no território paranaense.  

O convênio será executado até 2023.  

O programa firma parcerias e cooperações 

técnicas com outros órgãos e instituições 

de pesquisa, a fim de catalisar novos 

projetos voltados a pesquisa e 

desenvolvimento sobre mudanças 

climáticas.

Em março de 2021, a Copel aprovou a 

elaboração e implementação do Plano de 

Neutralidade de Carbono que visa, até 

2030, neutralizar a emissão de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) para os ativos que a 

Companhia detém controle operacional 

(conforme conceito estabelecido na 

metodologia GHG Protocol).

Além dos mecanismos de compensação 

de carbono, o Paraná adota o pagamento 

por serviços ambientais, com o ICMS 

Ecológico. Trata-se de um programa fiscal 

para repasse de recursos financeiros aos 

municípios que abrigam em seus territórios 

Unidades de Conservação ou mananciais 

para abastecimento de municípios vizinhos.

O Paraná tem muito a mostrar em relação 

aos princípios ESG. E pode comprovar 

por meio de suas ações integradas. No 

âmbito do programa Paraná Sustentável, 

o Estado está criando iniciativas que 

cobrem todo o espectro ambiental. E como 

forma de reconhecimento às empresas 

responsáveis, foi criado o Selo Clima 

Paraná, que condecora com três tipos de 

selo as empresas paranaenses que decidem 

voluntariamente medir, divulgar e reduzir 

sua pegada de carbono.

No âmbito do Sistema de Tecnologia e 

Monitoramento Ambiental do Paraná 

(Simepar), são desenvolvidos projetos e 

ações de prevenção, adaptação e mitigação 

de efeitos das mudanças climáticas por 

meio do programa Sinais da Natureza. Esse 

programa busca parcerias e cooperação 

técnica com outros órgãos e instituições de 

pesquisa da área, a fim de catalisar projetos e 

ações conjuntas.

Para o controle dos sinais de alerta 

ambientais, o Simepar possui 100 estações 

automáticas, três radares meteorológicos 

e um conjunto de equipamentos que 

dão suporte ao monitoramento de suas 

atividades, como barcos autônomos, drones 

e um avião VTOL. Além de fonte de previsão 

do tempo, o sistema atua em projetos 

operacionais e de pesquisa que contribuem 

para o enfrentamento da atual crise hídrica.

Uma parceria entre o Simepar e a Sedest 

instituiu o programa Sinais da Natureza, que 

tem como objetivo o desenvolvimento de 

projetos e ações de prevenção, adaptação 

MITIGAÇÃO DOS EFEITOS 
CLIMÁTICOS

O GOVERNO DO ESTADO 
DO PARANÁ REFORÇOU  
O COMPROMISSO  
COM A CAMPANHA RACE 
TO ZERO
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Adesão à Carta de Edimburgo

Adesão ao Race to Zero

Proposta de atuação dos Governadores pelo Clima

Compensação da Pegada da Secretaria de Biodiversidade da ONU

Lei do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas

Contratação do Plano Estadual de Mudanças Climáticas

Inventário de GEE do Estado

Ranking Cidades pelo Clima

Política Estadual de Resíduos Sólidos

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

Política Estadual de Crédito de Carbono

Programa Estadual Parques Urbanos

Selo Clima no Paraná Sustentável

Programa Estadual de Educação Ambiental

Paraná Mais Verde

EIXO AMBIENTAL

AGENDA PARA O ENFRENTAMENTO  
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O Governo Estadual assinou o Acordo de Cooperação 

com o Programa Cidades Sustentáveis, a Estratégia 

ODS, apoiada pela União Europeia e implementada pela 

Frente Nacional de Prefeitos. Ainda em cooperação 

com a OCDE, será realizada a segunda fase do 

programa, voltada à criação de um plano de trabalho 

para implementar as recomendações sugeridas. Como 

sinalização positiva em relação ao compromisso do 

Paraná, a capital do Estado – Curitiba – integra o ranking 

Cidades pelo Clima.

As ações desenvolvidas pelo Estado paranaense nos 

campos ambiental, social e econômico estão alinhadas 

ao documento “Transformando Nosso Mundo: Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, da ONU, que 

registra um plano de ação em benefício das pessoas e do 

planeta para alcançar a paz universal e um ambiente de 

prosperidade.
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8. Oferecer oportunidades para troca de 

conhecimento nos níveis subnacional, municipal 

e local e entre todos os setores da sociedade.

9. Compartilhamento de melhores práticas em 

níveis subnacionais, municipais e locais, para 

implementar ações transformadoras de maneira 

eficiente.

10. Criar convergência com outros acordos 

e processos intergovernamentais, levando 

adiante ações ousadas e inovadoras nos níveis 

subnacional, municipal e local que resultem em 

resultados mutuamente benéficos.

O Paraná foi o primeiro Estado brasileiro a 

integrar o programa da OCDE “Uma Abordagem 

Territorial para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável”, que destaca esforços de unidades 

subnacionais na implementação da Agenda 

2030, dissemina boas práticas e promove 

o diálogo multinível e entre pares, além de 

monitorar indicadores relevantes.

Essa parceria estratégica permite que o Paraná 

tenha acesso aos melhores especialistas do 

mundo para avaliarem procedimentos internos 

e recomendar caminhos comprovadamente 

eficazes. Com o slogan “Políticas Melhores para 

uma Vida Melhor”, a OCDE vem auxiliando o 

Estado e seus municípios a alcançarem os ODS.

A Carta de Edimburgo vinculou o Paraná, 

conforme decreto editado pelo Governo 

do Paraná, a compromissos assumidos por 

governantes de vários países, cidades e estados 

subnacionais em relação a dez princípios de 

defesa e promoção da biodiversidade. São eles:

1. Reconhecer o valor global da natureza e 

integrá-lo aos instrumentos de planejamento, 

gestão e governança subnacionais, municipais e 

locais.

2. Implementar ações adequadas que atendam 

aos objetivos e metas de ação da estrutura 

global de biodiversidade pós-2020.

3. Alinhar estratégias e ações de biodiversidade, 

e nossos esforços de monitoramento e relatório 

com Estratégias Nacionais de Biodiversidade 

e Planos de Ação (NBSAPs), dentro de nossas 

competências subnacionais, municipais e locais.

4. Aumentar a mobilização de recursos para 

investimento em ações de biodiversidade nos 

níveis subnacional, municipal e local, e fornecer 

incentivos para garantir resultados positivos.

5. Integração da biodiversidade nos setores 

público, privado e empresarial para alcançar 

maior resiliência ambiental, social e econômica.

6. Comunicar, educar e sensibilizar o público 

com esforços específicos para disponibilizar o 

conhecimento em várias línguas.

7. Fortalecimento da capacitação para 

implementar soluções baseadas na natureza 

(NBS) e infraestrutura verde e azul, 

particularmente através de abordagens baseadas 

em ecossistemas e como uma contribuição para 

uma recuperação verde em face da Covid-19.

CARTA DE EDIMBURGO

EIXO AMBIENTAL

O PARANÁ ASSUMIU 
COMPROMISSO COM DEZ 
PRINCÍPIOS DE PROMOÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE
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O conceito ESG preconiza que os avanços 

econômicos ocorram, simultaneamente, com 

a efetiva reversão da degradação do meio 

ambiente e a defesa de um planeta saudável, 

para que possam ser protegidos e ampliados os 

direitos sociais básicos como os de emprego, 

educação, igualdade de cor e de gênero, saúde, 

saneamento básico, mobilidade, entre outros.

Diante disso, o primeiro passo para o avanço na 

área social é manter uma estrutura de suporte 

que colabore para a geração de empregos no 

Estado. Criar emprego é a obsessão do Governo 

do Paraná. E, como trabalho e renda são 

catalizadores naturais da qualidade de vida da 

população, a gestão atual não poupa esforços 

para o avanço crescente da empregabilidade.

O ato mais impactante do Governo do Estado 

foi o pacote de ações, no início da pandemia, 

que aportou mais de R$ 1 bilhão para a 

preservação de empregos. Diversas medidas 

foram discutidas junto ao setor empresarial 

para estimular a atividade econômica. O 

aporte financeiro foi distribuído entre linhas 

de crédito para o setor produtivo e pequenos 

empreendedores, dilatação de prazos de 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

EIXO SOCIAL

financiamentos das prefeituras e de impostos 

para empresas e contingenciamento de recursos 

do orçamento.

Os resultados podem ser observados pelo 

contraste entre os indicadores do Paraná 

com os nacionais. De acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

no segundo trimestre de 2021, o nível de 

desemprego no Paraná estava em 9,1%, 

contra 14,1% no Brasil. No mesmo período, o 

rendimento mensal per capta do paranaense era 

de R$ 2.600,00, estando 6,8% acima da média 

nacional de R$ 2.434,00.

Conforme divulgação mais recente dos dados 

consolidados do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged), no acumulado entre 

janeiro e julho de 2021, o Estado do Paraná 

gerou um saldo líquido de mais de 132 mil 

vagas de emprego formal, alcançando o melhor 

resultado dos últimos 10 anos.

 No acumulado de janeiro de 2019 a julho de 

2021, mesmo com a crise econômica provocada 

pela pandemia, o Estado do Paraná gerou 

o saldo líquido impressionante de 236,3 mil 

novos empregos formais. Com a aceleração 

no crescimento, a expectativa é que o Estado 

assuma a liderança do ranking nacional de 

geração de empregos com carteira assinada até 

o final de 2021.

No primeiro semestre, com a firme liderança do 

setor privado, foram admitidos 752.694 novos 

profissionais no estado, dos quais 6,5% tiveram 

a intermediação da Agência do Trabalhador. Os 

resultados apresentados mostram que o Paraná 

possui a rede de apoio ao trabalhador mais 

efetiva do país, contando com 216 agências 

distribuídas por toda a Unidade Federativa.

NO INÍCIO DA PANDEMIA, 
O GOVERNO DO ESTADO 
APORTOU MAIS DE R$ 1 BILHÃO 
PARA A PRESERVAÇÃO DE 
EMPREGOS
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De acordo com a pesquisa de Intermediação 

de Mão de Obra (IMO), divulgada pelo 

Ministério da Economia (ME), no primeiro 

semestre de 2021, Agência do Trabalhador 

do Paraná encaminhou 202.754 candidatos 

a vagas de emprego, ocupando a liderança 

nacional nesse quesito – deixando São Paulo 

em 2º lugar. A eficácia na gestão do Governo 

do Estado resultou, no mesmo período, em 

49.114 novos profissionais contratados no 

mercado de trabalho, também liderando o 

ranking brasileiro de intermediação.

Com a finalidade de aumentar ainda mais  

a cobertura da estrutura de apoio ao 

trabalhador para os municípios que não 

possuem postos de atendimento do SINE 

(Sistema Nacional de Emprego, órgão do 

Governo Federal), a Secretaria da Justiça, 

Família e Trabalho do Paraná criou Postos 

Avançados, que levam a intermediação da 

mão de obra a regiões mais afastadas. Essa 

iniciativa permite que as pessoas não precisem 

percorrer grandes distâncias na procura de 

emprego, na busca por maior qualificação 

profissional ou na consulta de outros 

programas do Governo. O próximo passo  

será a inclusão do serviço de concessão do 

auxílio-desemprego nos novos postos.

O avanço da governança e da digitalização irá 

contribuir substancialmente para a melhoria 

da Agência do Trabalhador no Paraná. O 

Governo do Estado está construindo parceria 

com a agência de empregos francesa Pôle 

Emploi, com foco na melhoria do sistema de 

tecnologia para atendimento ao trabalhador 

e para a geração de dados e relatórios sobre 

a intermediação de vagas. Esse convênio 

fortalecerá os laços de confiança do setor 

privado na estrutura pública estadual.

A Fomento Paraná é uma instituição de apoio 

ao desenvolvimento regional que tem por 

finalidade estimular a geração de emprego e 

renda no Estado. Entre suas ações, destaca-

se o suporte financeiro para iniciativas de 

modernização e ampliação das atividades de 

empreendedores, micro, pequenas e médias 

empresas.

 Uma das principais medidas da Fomento 

Paraná é a linha de crédito de capital de giro 

de R$ 120 milhões, com recursos do Fundo 

de Desenvolvimento Econômico (FDE), 

para atender empreendedores informais, 

microempreendedores individuais, micro e 

pequenas empresas. Além disso, os recursos 

do FDE também são usados para redução 

da taxa de juros da linha tradicional de 

microcrédito, com corte de até 5 p.p. ao ano.

 Outra linha de crédito administrada pela 

Fomento Paraná, com recursos repassados 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), disponibiliza 

R$ 160 milhões de capital de giro para micro 

e pequenas empresas. A liberação dos 

recursos é vinculada ao compromisso das 

empresas com a manutenção de salários.

 Complementando as ações de crédito, o 

Fomento Paraná atua em algumas linhas 

com o Banco Regional de Desenvolvimento 

do Extremo Sul (BRDE), que formatou um 

programa emergencial de R$ 670 milhões 

para ajudar os setores mais atingidos pela 

crise, como turismo, economia criativa, 

prestação de serviços gerais, alimentação, 

entre outros. Os recursos são provenientes 

de diversas fontes de financiamento como 

BNDES, Fungetur, Finep e entre outras.

 

Na área tributária, como medida de apoio 

socioeconômico, o Governo do Estado 

prorrogou por 90 dias o prazo de pagamento 

do ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – para 277 mil micro 

e pequenas empresas do regime do Simples 

Nacional, buscando dar fôlego financeiro 

ao segmento que mais emprega pessoas no 

Estado.

SALDO DE EMPREGOS GERADOS NO PARANÁ
(COMPARAÇÃO DOS PRIMEIROS 7 MESES)

101.915

2011

87.381
80.137

62.492

850

22.580
32.756 39.001

132.328

-22.130

-52.537

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Um quesito importante para o aumento 

da empregabilidade é a capacitação da 

mão de obra do Estado. No Paraná, como 

poderá ser visto no decorrer do Relatório 

ESG, os profissionais são formados 

com uma excelente educação de base, 

seguida de importantes programas 

de qualificação profissional. O projeto 

Carreatas do Conhecimento Digital, uma 

parceria entre o Governo do Paraná, 

Volkswagen e Senai-PR, mantém escolas 

móveis com infraestrutura completa para 

cursos profissionalizantes, voltados ao 

desenvolvimento social e educacional.  

O programa Recomeça Paraná, em parceria 

com o Sebrae, oferece cursos remotos a 

microempreendedores.

EIXO SOCIAL

O Cartão Futuro, por exemplo, tem como objetivo 

manter e estimular novas contratações de jovens 

aprendizes. O projeto Renda Agricultor Familiar, 

com apoio direto do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), oferece suporte a famílias 

do campo, com repasse direto de R$ 3.000,00 

por família, visando melhorias no saneamento 

básico, produção para autoconsumo e geração de 

renda com atividades agrícolas e não agrícolas. 

Nos últimos cinco anos, o programa de assistência 

apoiou 6.000 famílias, em 156 municípios.

Iniciado este ano, o projeto Inclusão Produtiva 

Solidária presta assistência técnica e apoio 

financeiro para fomento ao empreendedorismo 

rural, abrangendo também indígenas e 

quilombolas.

O Programa Estadual de Aprendizagem 

fomenta ações integradas do Governo do 

Estado com instituições parceiras para 

gerar a inclusão dos jovens no mercado de 

trabalho, qualificação técnica e continuidade 

do ensino formal. O programa estimula a 

ressocialização de adolescentes que estão em 

regime de restrição de liberdade, egressos 

do sistema socioeducativo e em situação de 

vulnerabilidade.

As políticas sociais são transversais a todo 

o aparelho de gestão do Estado, mas estão 

sendo conduzidas, principalmente, pela 

Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, 

que tem tido resultados apreciáveis com a 

implantação de diversos programas sociais.
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GERAÇÃO DE EMPREGO NO PARANÁ

R$ 1 BILHÃO
PARA A PRESERVAÇÃO DE 
EMPREGOS NA PANDEMIA

1º LUGAR 
NA INTERMEDIAÇÃO DE 
EMPREGOS NO BRASIL

236,3 MIL
NOVOS EMPREGOS FORMAIS 
DE JAN/2019 A JULHO/2021

MAIOR 
GERAÇÃO DE EMPREGOS 
DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
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A educação para o governo do estado do Paraná 

não está circunscrita apenas no “S” da sigla ESG, 

conforme seria o padrão esperado. Devido a 

sua extrema relevância na sociedade, o aspecto 

educacional é transversal a todos os eixos, é 

como se ele fosse adicionado a todas as letras do 

acrônimo ESG. Desde a infância, a capacitação 

escolar e a instrução familiar são responsáveis 

pelo que serão os homens e as mulheres do 

porvir. É o ensino que permite a sociabilização 

das pessoas, criando as condições da melhor 

escolha e da decisão mais correta. Finalmente, 

é a escola que forma o profissional do futuro e 

contribuirá para a melhoria da sociedade.

Desde 2005 o Paraná não experimentava uma 

evolução tão grande na avaliação da qualidade 

do ensino público, conforme mostra o último 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), divulgado em setembro de 2020 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Realizado 

a cada dois anos, o índice mede a qualidade do 

ensino no país e, em sua última edição, apresenta 

os resultados da avaliação feita em 2019.

A evolução do Ensino Fundamental nos anos 

iniciais, da 1ª até a 5ª séries, foi destaque 

nacional. A nota da avaliação das escolas 

públicas superou em 0,4 ponto a nota da rede 

privada de ensino. Esse desempenho colocou o 

Estado em primeiro lugar no ranking brasileiro, 

saltando quatro posições desde a última 

avaliação. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental  

(6º ao 9º ano), a nota da rede estadual obteve  

o maior crescimento absoluto do país  

(0,5 ponto). Assim, o sistema paranaense de 

educação saiu do sétimo para o terceiro lugar  

na classificação nacional.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

No Ensino Médio, a nota das escolas estaduais 

também teve a alta mais expressiva do Brasil, 

de 0,7 ponto. Com o avanço histórico, o Paraná 

saiu do sétimo para o quarto lugar no ranking de 

escolas públicas do país. Esses resultados são 

reflexo da extensa gama de programas com foco 

em educação.

A evasão escolar é uma das principais causas  

do baixo desempenho educacional do país.  

No Paraná, o abandono da escola é enfrentado 

com o programa Presente na Escola, uma 

iniciativa que monitora a presença dos alunos em 

sala de aula por meio de relatório de frequência. 

O programa também visa o compartilhamento de 

boas práticas entre unidades de ensino, além de 

colaborar para melhoria da prática pedagógica e 

da gestão escolar.

A Prova Paraná é um instrumento de 

acompanhamento e avaliação elaborado com o 

objetivo de identificar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos, bem como as habilidades já 

apropriadas pelos estudantes durante o processo 

de ensino e aprendizagem. Os municípios que 

aderem ao projeto recebem da Secretaria 

Estadual de Educação e do Esporte, sem custo, os 

instrumentos necessários para a avaliação, assim 

como o aplicativo de celular para correção remota 

das provas, que facilita a governança do processo.

Uma das iniciativas de maior importância na área 

da educação é o projeto Mais Aprendizagem. 

Dois mil professores da rede pública estadual 

já participaram da formação para atuarem na 

instrução de estudantes com necessidade de 

reforço, nos anos finais do Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano) e do Ensino Médio. Atualmente 

cerca de 65 mil alunos estão inscritos em mais 

de 2,3 mil turmas do programa nos 32 Núcleos 

Regionais de Educação do Paraná.

EIXO SOCIAL

RESULTADOS NO ENSINO

1º LUGAR
NO INEP NO ENSINO FUNDAMENTAL, 
DO 1º AO 5º ANO

3º LUGAR 
NO INEP NO ENSINO FUNDAMENTAL, 
DO 6º AO 9º ANO

MAIOR 
RESULTADO POSITIVO DO BRASIL, 
NO ENSINO MÉDIO
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A transformação digital é um relevante 

vetor de evolução da sociedade de hoje, e 

as crianças precisam estar inseridas nesse 

contexto desde cedo. Por isso, o programa 

Robótica Paraná distribui kits eletromecânicos 

para 257 escolas estaduais. O conteúdo do 

curso engloba programação de robótica 

básica, automação, conceitos de IoT (internet 

das coisas) e domótica (integração residencial 

de mecanismos tecnológicos).

O Governo do Paraná entende que a educação 

financeira é uma disciplina relevante na 

formação escolar, contribuindo para que os 

estudantes sejam capazes de estabelecer 

uma relação saudável e consciente com seus 

recursos pessoais. Dessa forma, em 2021, 

a matéria foi incluída como componente 

curricular na matriz do ensino estadual. O 

programa Aprender Valor é uma iniciativa 

EIXO SOCIAL

do Banco Central do Brasil, em parceria com 

secretarias estaduais de educação e dirigentes 

de educação dos municípios brasileiros.

A formação mais completa do cidadão permite 

uma maior compreensão do seu papel na 

sociedade no futuro. Sem isso a missão de 

avançar nos quesitos ESG torna-se um grande 

desafio.

O intercâmbio cultural e de informações é 

extremamente relevante para a formação 

profissional dos estudantes. Dessa forma, 

a Secretaria de Educação do Paraná criou 

o Programa de Intercâmbio Internacional 

Ganhando o Mundo para dar a oportunidade 

a estudantes do Ensino Médio da rede pública 

estadual do Paraná de frequentar instituições 

de ensino estrangeiras e obter formação 

acadêmica diferenciada.

Educação, esporte e cidadania caminham de 

mãos dadas. Em dez anos, o projeto Geração 

Olímpica concedeu 1.136 bolsas para atletas 

de 18 modalidades paralímpicas. A iniciativa, 

que conta com patrocínio da Copel, colocou o 

Paraná como referência nacional nos esportes 

paralímpicos. Nos Jogos de Tóquio os bolsistas 

conquistaram nove medalhas. A partir de 2022, 

o maior programa estadual de incentivo ao 

esporte na modalidade bolsa-atleta passará a 

ter o termo Paralímpica a sua nomenclatura.

O programa Escola Segura é uma iniciativa 

conjunta com a Polícia Militar e as Secretarias 

de Estado da Educação e do Esporte e da 

Segurança Pública, com o objetivo é levar 

mais segurança à população e integrar a 

comunidade escolar com a polícia. O projeto 

conecta o corpo pedagógico das escolas e os 

policiais com foco na mediação de conflitos. 

Em paralelo, o programa também desenvolve 

diálogo com a Defesa Civil, promovendo 

treinamento e prevenção de situações de crise 

e calamidade.

O Programa Mãos Amigas consiste 

na utilização de apenados do Sistema 

Penitenciário semiaberto para execução 

de serviços de manutenção, conservação e 

reparos de unidades escolares e de imóveis 

do patrimônio público, conferindo-lhes 

oportunidade de reinserção e participação 

ativa junto à sociedade.

Educação e cidadania são indissociáveis no 

Paraná.

INICIATIVAS EM EDUCAÇÃO

MAIS APRENDIZAEM
INSTRUÇÃO DE ESTUDANTES COM 
NECESSIDADE DE REFORÇO

GERAÇÃO OLÍMPICA
BOLSAS PARA ATLETAS DE 18 MODALIDADES 
PARALÍMPICAS

ROBÓTICA PARANÁ
ENSINO DE ROBÓTICA BÁSICA, AUTOMAÇÃO E 
CONCEITOS DE IOT NAS ESCOLAS

PROVA PARANÁ
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS 
DIFICULDADES APRESENTADAS PELOS ALUNOS
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A premissa de que apenas o crescimento 

econômico não é suficiente para resolver 

os problemas socioeconômicos dos países 

em desenvolvimento tornou-se uma 

“verdade” mundial. O conceito ESG nasce 

dessa percepção de que são irreversíveis as 

práticas de melhoria do bem-estar social e 

das condições de vida da humanidade.

O Brasil conta com o maior programa de 

combate à pobreza do mundo. O Bolsa 

Família, mesmo reconhecido pela ONU por 

sua efetividade no combate à miséria, não 

é suficiente para cobrir toda a população 

brasileira que tem direito ao benefício.

Nesse contexto, das 487 mil famílias 

paranaenses que vivem em situação 

de extrema pobreza, apenas 390 mil 

estão cobertas pelo programa federal de 

transferência direta de renda. Como o 

Paraná é muito atento às questões sociais, 

em nenhuma hipótese o Governo do Estado 

poderia deixar as quase 100 mil famílias 

desassistidas e sem as condições de superar 

a situação de vulnerabilidade.

Diante disso, instituiu-se o Programa 

Estadual de Transferência de Renda, com o 

objetivo de equalizar o piso da renda familiar 

no Paraná e garantir que todo cidadão 

paranaense estará acima da linha da pobreza 

extrema. Mantendo uma transferência de 

renda anual de R$ 120 milhões, o programa 

leva dignidade às famílias mais vulneráveis de 

todo o estado, cobrindo os 399 municípios.

O Paraná tem um compromisso histórico com 

a segurança alimentar. Implantado em 1955, 

o Programa Estadual de Alimentação Escolar 

COMBATE À POBREZA E APOIO 
ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS

EIXO SOCIAL

(PEAE) é o mais antigo programa brasileiro 

voltado à alimentação escolar, considerado 

um dos maiores e mais abrangentes do 

mundo no que se refere ao atendimento 

universal aos estudantes escolares e à 

garantia do direito humano à alimentação 

adequada e saudável. O PEAE fornece 

alimentação a 1 milhão de alunos da rede 

pública de ensino, diariamente, durante os 

200 dias letivos.

O Governo Estadual isentou de ICMS 500 

mil itens complementares da cesta básica 

do Paraná, entre 2019 e 2021. A quantidade 

de itens listados leva em consideração 

especificações diferentes dentro do próprio 

item principal. Atualmente, 1,8 milhão de itens 

estão com isenção fiscal.

O Banco de Alimentos – Comida Boa é uma 

iniciativa de abastecimento destinado a 

pessoas em estado de insegurança alimentar 

e famílias em vulnerabilidade social. A ação 

de combate à fome se inicia com a coleta 

de produtos não comercializados pelos 

atacadistas e produtores rurais nas unidades 

da Ceasa, que somam 640 toneladas por mês.  

Os alimentos são distribuídos gratuitamente 

às creches, hospitais, asilos e outras entidades 

assistenciais, tendo alcançado mais de 130 mil 

pessoas.

Durante a pandemia, foi criado o Cartão 

Comida Boa: um voucher para a população 

mais vulnerável utilizar na compra de itens 

da cesta básica. Como alternativa para a 

população que sofreu com as restrições 

impostas pelo distanciamento social,  

794 mil vouchers foram distribuídos no  

auge da “primeira onda”.

AÇÕES DE APOIO ÀS PESSOAS 
VULNERÁVEIS

100 MIL
FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO 
PROGRAMA ESTADUAL DE 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA

1,8 MILHÃO
DE ITENS DA CESTA BÁSICA 
POSSUEM ISENÇÃO FISCAL

1 MILHÃO
DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
RECEBEM REFEIÇÕES DIÁRIAS

100 TON/MÊS
DE ALIMENTOS DOADOS A FAMÍLIAS 
EM VULNERABILIDADE SOCIAL
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PROGRAMAS PARA  
A MULHER E A FAMÍLIA

CORAÇÃO DE MÃE
ATENDIMENTO A MULHERES EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL

AME-SE
PLATAFORMA ONLINE PARA DIVULGAÇÃO 
DE AÇÕES DIRIGIDAS ÀS MULHERES

ÔNIBUS LILÁS
ATENDIMENTO ITINERANTE DE 
COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

CRIANÇA FELIZ
ATENDIMENTO A GESTANTES E CRIANÇAS 
DE ATÉ TRÊS ANOS E SUAS FAMÍLIAS

Na promoção dos direitos da pessoa com 

deficiência, o Projeto Segurança Alimentar para 

Pessoas com Deficiência, aprovou a compra 

de mais de 28 mil cestas básicas a serem 

entregues para crianças e adolescentes com 

deficiência.

Como estratégia emergencial para o rápido 

atendimento às pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade provocada pela pandemia 

do coronavírus, foi realizado com grande 

celeridade repasse do Estado aos municípios, 

no valor de R$ 12 milhões, através do programa 

de Incentivo Benefício Eventual Covid-19.

O Paraná tem olhar atento às pessoas mais 

vulneráveis. A condição de fragilidade das 

mulheres, por exemplo, é uma preocupação 

genuína para o Estado do Paraná. O Ônibus 

Lilás, um dos orgulhos da atual gestão, é 

um programa de atendimento itinerante 

visando o enfrentamento e o combate à 

violência doméstica, cobrindo todos os 399 

municípios do Estado. A iniciativa é realizada 

em cooperação com a Secretaria Nacional 

de Políticas para Mulheres, por meio de 

Convênio com o Governo Federal.

O Coração de Mãe é um programa de 

caráter contínuo, que presta atendimento 

gratuito a mulheres em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social. Durante 

a pandemia, os programas de proteção da 

mulher foram determinantes para conter 

uma escalada de abusos como ocorreu em 

todo o país.

EIXO SOCIAL

50



RELATÓRIO ESG 5352

Para criar um canal de comunicação direta 

com o público feminino, foi criada plataforma 

online multifuncional AME-SE, que incentiva 

o engajamento das mulheres, divulgando 

campanhas, eventos e ações dirigidas a elas, 

assim como oportunidades de geração de 

renda, empreendedorismo, empoderamento, 

prevenção contra violência doméstica e 

proteção à saúde. Entre outras ações focadas 

na população feminina, destacam-se também 

os cursos de Justiça Restaurativa, que se 

destinam aos profissionais dos Centros de 

Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), 

visando ao atendimento humanizado por 

meio da escuta dos ofensores e das vítimas.

O programa Criança Feliz no Paraná atende 

gestantes, crianças de até seis anos e suas 

às Organizações da Sociedade Civil. Esse 

edital, no valor total de R$ 62 milhões, foi 

a maior liberação de recursos pelo Fundo 

da Infância e da Adolescência (FIA) para as 

Organizações da Sociedade Civil, no Estado 

do Paraná.

O Programa Órfãos da Pandemia tem como 

objetivo reforçar ações voltadas às crianças 

e adolescentes que sofreram impactos 

em virtude da pandemia, atendendo 

prioritariamente àqueles que tiveram perdas 

parentais. Foi aprovado o repasse de recursos 

do FIA para os municípios paranaenses.

EIXO SOCIAL

O PROGRAMA ÓRFÃOS 
DA PANDEMIA TEM COMO 
OBJETIVO REFORÇAR AÇÕES 
VOLTADAS ÀS CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES QUE 
SOFRERAM IMPACTOS EM 
VIRTUDE DA PANDEMIA

Destaque-se que foram mantidos e 

ampliados o reconhecimento, os direitos e 

o respeito à diversidade sexual e de gênero. 

Para articulação de políticas públicas, o 

Governo criou o Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento da Política de Promoção 

e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexuais 

e outras orientações sexuais, identidades e 

expressões de gênero no Estado do Paraná 

(Comitê LGBTI+ PR).

O Governo apoia diversas iniciativas contra 

a homofobia, em alinhamento às políticas 

do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação e Promoção dos Direitos 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (CNCD/LGBT). Como exemplo, 

cidadãos que sofram homofobia são 

orientados a realizar denúncia, podendo 

utilizar diversos dos canais em diversas 

esferas do Poder Executivo, inclusive, o 

Núcleo LGBT do Ministério Público do Estado 

do Paraná.

A Secretaria de Educação orienta que os 

estabelecimentos de ensino da Rede Pública 

Estadual de Educação Básica, em perfeita 

consonância com o protocolo ESG, devem 

incluir no ato de matrícula, o nome social do 

travesti ou transexual, no campo destinado 

para esse registro no cadastro do aluno. Esse 

é um dos principais direitos de identidade e 

personalidade.

famílias no desenvolvimento de ações a 

partir da articulação de políticas públicas nas 

áreas de assistência social, saúde, educação, 

cultura, direitos humanos, direitos da criança 

e do adolescente, entre outros. Com esse 

espectro amplo de apoio, são atendidas as 

crianças que estão inseridas no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico) e tenha perdido ao 

menos um de seus responsáveis familiares 

(independentemente da causa de morte) 

durante a pandemia.

Para fomentar iniciativas voltadas à prevenção, 

promoção, defesa ou garantia dos direitos 

de crianças e adolescentes que tiveram suas 

vulnerabilidades acentuadas pela pandemia, 

foi publicado Chamamento Púbico de Apoio 
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O Governo do Paraná coloca os aspectos 

sociais como objetivo basilar da sua 

gestão e enfatiza, além da proteção a 

pessoas vulneráveis, a qualidade de vida 

da população. Sem uma vida saudável não 

é possível alcançar o bem-estar em sua 

essência mais pura. A Saúde é um pilar 

fundamental para uma atuação conforme os 

princípios ESG.

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná 

conta com uma ampla rede de instituições, 

estruturada por um modelo de governança 

liderado pela Secretaria de Saúde do Paraná 

(SESA) e o Conselho Estadual de Secretarias 

Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR). 

A gestão do atendimento é descentralizada e 

conta com 399 órgãos municipais de saúde, 

22 consórcios intermunicipais de saúde e 

a rede de 433 unidades hospitalares, entre 

elas os quatro hospitais universitários de 

referência.

Para atendimento gratuito à saúde, o Paraná 

conta com 339 hospitais públicos, que 

somam 67% dos leitos existentes no Estado. 

Antes da pandemia da Covid-19, a taxa de 

ocupação média dos leitos se mantinha 

abaixo de 70%.

Um motivo de orgulho para o sistema de 

saúde paranaense é sua rede de transplantes 

de órgãos, que coloca o Paraná mais uma 

vez em destaque nacional. Nos últimos 

anos o Estado liderou o ranking de doações 

no Brasil. Em 2018 foram 47,7 órgãos 

doados para cada milhão de habitantes, um 

crescimento expressivo de 2,87 vezes na 

comparação com a pesquisa do quadriênio 

anterior.

SAÚDE, BEM-ESTAR E 
ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS

EIXO SOCIAL

As iniciativas relacionadas à saúde se 

superpõem às demais quando se trata 

da pandemia do coronavírus. Diante dos 

efeitos sociais dramáticos ocasionados 

pela Covid-19, o Governo do Estado criou 

forças-tarefa que atuam em diversas 

esferas e níveis da Administração Pública 

para minimizar os impactos da tragédia 

sobre todos os paranaenses, tendo um 

olhar ainda mais cuidadoso junto a grupos 

vulneráveis.

Algumas das principais ações do Governo 

do Paraná para enfrentar a pandemia em 

todo o estado podem ser conferidos a 

seguir:

 Realização de cerca de 3,8 milhões de 

testes RT-PCR.

 Aplicação de mais de 12,7 milhões de 

doses de vacinas*, sendo 7,9 milhões em 

primeira dose, 4,4 milhões em segunda 

dose e 322 mil em dose única.

 Abertura de mais de 4,9 mil leitos 

exclusivos para o atendimento à 

Covid-19.

 Disponibilização de 1,8 mil salas de 

vacina, com capacidade de vacinação 

de 150 mil pessoas por dia.

 Criação da campanha Paraná Sem 

Fura-Fila, abrindo um canal de 

comunicação para recepção de 

denúncias da população sobre casos 

de irregularidades na aplicação das 

vacinas, com a aderência de 399 

municípios. 

AÇÕES PARA MITIGAR EFEITOS 
DA PANDEMIA

3,8 MILHÕES
DE TESTES RT-PCR 
REALIZADOS

12,7 MILHÕES
DE DOSES DE VACINA 
APLICADAS

* Dados atualizados em setembro de 2021

4,9 MIL
LEITOS PARA PACIENTES 
COM COVID-19
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Entre as ações de enfrentamento da Covid-19, 

o Governo do Paraná não tem poupado 

esforços no sentido de acelerar a campanha 

de imunização. Até o dia 24 de setembro, 

95,28% da população adulta do Paraná haviam 

recebido ao menos uma dose de vacina contra 

o novo coronavírus. Na mesma data, 55,3% 

dos habitantes do Estado maiores de 18 anos 

já estavam completamente imunizados – 

acima da média nacional na data em questão 

(40,21%). E os números têm avançado em 

velocidade.

Além da campanha de vacinação e dos 

investimentos feitos na área de saúde para 

o tratamento dos pacientes que contraíram 

a Covid-19, o Governo do Estado do Paraná 

implantou ações com foco também na 

reabilitação dos pacientes após a infecção 

da doença. Nesse sentido, a Secretaria de 

Saúde (SESA) e a Superintendência Geral do 

Esporte lançaram, em parceria com o Conselho 

Regional de Educação Física – 9ª Regional, 

ações para proporcionar uma melhora na 

condição física e na qualidade de vida dos 

paranaenses pós-Covid-19. 

Professores de Educação Física serão 

capacitados para atuar em conjunto com as 

áreas de saúde dos municípios paranaenses. 

Os profissionais passarão por um curso de 

promoção de saúde, prevenção e atenção 

às pessoas com doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). Trata-se de uma 

medida importante para reduzir os casos 

ou mitigar os efeitos de obesidade, doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias 

crônicas e diabetes mellitus, entre outras 

patologias.

Uma das ações mais agudas do Governo 

do Estado para melhorar o atendimento da 

população na área de saúde é o Planifica SUS 

Paraná. Já na segunda fase, o programa vai 

consolidar o funcionamento pleno da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), com a integração 

das equipes à frente dos serviços de Atenção 

Primária à Saúde (APS), Atenção Ambulatorial 

Especializada (AAE) e Atenção Hospitalar 

(AH).

Por meio da SESA, o Governo do Paraná 

tem implantado seguidas ações para o 

aperfeiçoamento do Programa de Apoio 

e Qualificação de Hospitais Públicos e 

Filantrópicos do SUS Paraná. O Hopsus 

modificou a lógica na relação entre o Estado e 

hospitais públicos e filantrópicos que prestam 

serviço por meio do SUS. O programa assegura 

à população do Paraná acolhimento hospitalar 

o mais próximo possível do seu local de 

moradia, reduzindo o tempo de deslocamento 

até o local de atendimento. A expectativa é 

de impactos muito positivos com a redução 

da mortalidade materna e perinatal e da 

mortalidade por doenças cardiovasculares.

O Estado do Paraná mantém também um 

programa permanente de combate às doenças 

Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya.  

A SESA atua na Vigilância Epidemiológica  

com Unidades Sentinelas distribuídas nas  

22 Regionais de Saúde do Estado, realizando 

monitoramento constante dos índices de 

transmissão das doenças. Recentemente, 

mostrando o grau de importância do tema, o 

Governo do Paraná criou o Comitê Intersetorial 

de Controle da Dengue, que conta com a 

participação de representantes das secretarias 

membros e convidados de diversas instituições 

relevantes.

Uma iniciativa inovadora que está em fase de 

execução é a transformação de uma antiga 

unidade epidemiológica em um avançado 

Laboratório de Inteligência Entomológica, em 

parceria com a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), para o monitoramento de espécies 

transmissores de doenças, assim como estudos 

de bioensaios e ensaio de resistência vetorial.

Outra relevante parceria para o combate às 

doenças no Estado é o Projeto Wolbachia, 

conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). O projeto aplica a técnica de 

inserção da bactéria inibidora Wolbachia em 

mosquitos vetores para impedir que os vírus da 

Dengue, Zika e Chikungunya se desenvolvam 

no inseto. A análise inicial aponta para uma 

redução de 75% dos casos de Chikungunya 

quando comparado com áreas onde não foi 

realizada a técnica.

Mais uma ação para a redução de vetores 

de doenças está em desenvolvimento na 

incubadora tecnológica do Instituto de 

Tecnologia do Paraná (Tecpar). Um projeto 

pioneiro de combate à dengue, desenvolvido 

pela startup de biotecnologia Forrest Brasil 

Tecnologia, busca produzir e liberar na 

natureza machos estéreis do mosquito Aedes 

aegypti. Assim, a competição natural entre os 

insetos promoverá a queda na proliferação e na 

transmissão. Ainda em fase de testes, o projeto 

é muito promissos e conquistou o 1º lugar no 

concurso de startups do Estado.

Deve-se ressaltar, nesse contexto, a campanha 

de mídia “Dengue Mata”, elaborada pelo 

Governo do Paraná. A ação teve uma 

influência marcante na conscientização 

da população, com o envolvimento e 

engajamento das diversas secretarias de 

estado, órgãos públicos e instituições 

parceiras, produzindo um impacto positivo 

na sociedade em geral. A soma das ações 

implementadas no Estado do Paraná para 

a prevenção das doenças epidemiológicas 

tem apresentado resultados extremamente 

positivos.

Segundo dados da SESA, no período 

epidemiológico 2020-2021, foram 

registrados 27.889 casos de dengue no 

Paraná. Esse número representa uma 

redução de 87,7% em relação ao período 

anterior (227.724 confirmações). Houve 

também uma queda de 81,9% no total de 

óbitos, de 117 no período epidemiológico 

2019-2020 para 32 no ciclo 2020-21.

Os resultados positivos são fruto de um 

empenho incansável na gestão pública, em 

parceria com agentes privados do Paraná.

EIXO SOCIAL
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O que assegura o alcance dos dois primeiros 

objetivos ESG é a efetiva aplicação do terceiro 

deles – uma boa governança – pelos governos 

e pelas organizações estatais e privadas.

Um novo modelo de governança pública 

foi adotado pela atual gestão do Governo 

do Paraná, pautando-se nos princípios da 

transparência (openness), da integridade 

(integrity) e responsividade (accountability), 

que passaram a nortear as boas práticas 

organizacionais, as condutas dos agentes 

públicos e as ações de controle.

A condução responsável dos assuntos do 

Estado em todas as suas esferas coloca suas 

pautas e políticas de forma multilateral e 

inova em questões como governabilidade, 

accountability e legitimação.

GOVERNANÇA E INTEGRIDADE

EIXO GOVERNANÇA

A gestão de riscos foi implementada por meio 

do Programa de Integridade e Compliance 

da Administração Pública Estadual, que já foi 

iniciado por mais de 30 órgãos e entidades da 

administração direta, fundacional, autárquica e 

serviços sociais autônomos.

O Programa de Integridade e Compliance, além 

de contemplar um conjunto de técnicas de 

planejamento e acompanhamento de gestão, 

visando o aperfeiçoamento da estrutura de 

governança, traz na sua essência a mudança de 

cultura, estimulando o comportamento íntegro, 

ética e probo no ambiente público.

A ética no serviço público não tem como 

resultado apenas o uso racional e eficiente 

de recursos, gerando economia aos cofres do 

Estado, mas também atende aos anseios da 

sociedade civil, que almeja um ambiente sem 

corrupção, em que a confiança e a dignidade 

balizem as ações desenvolvidas no Paraná.

Uma das grandes medidas adotadas  

para a modernização da máquina pública  

foi a reforma administrativa, que reduziu de  

28 para 15 o número de Secretarias, gerando 

uma com economia anual de  

R$ 10,6 milhões.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
E COMPLIANCE FOI 

IMPLEMENTADO EM MAIS DE 
30 ÓRGÃOS E ENTIDADES

Suporte alta administração

Avaliação de riscos

Código de ética e conduta

Controles internos

Transparência

Treinamento e comunicação

Canais de denúncia

Investigações internas

Due diligence

Auditoria e monitoramento

Reteste

PRINCIPAIS PRÁTICAS DE 
BOA GOVERNANÇA
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O controle social garante maior participação 

da sociedade nas políticas públicas, 

fomentando a democracia e possibilitando 

a construção de uma cultura participativa 

e de uma gestão pública transparente, a 

fim de aumentar a legitimidade do Estado 

e melhorar o desempenho dos gestores 

públicos.

Com objetivo de dar maior transparência, o 

Governo estabeleceu a transmissão ao vivo 

dos procedimentos licitatórios na modalidade 

concorrência, assim como editou lei que 

dispõe sobre videomonitoramento de obras 

públicas custeadas direta ou indiretamente, 

total ou parcialmente, com recursos públicos.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Paraná (Agepar) reforçou o 

compromisso com a abertura dos dados, 

lançando um novo site, com inovações que 

ampliam a transparência e a funcionalidade 

para o usuário.

Todo o comprometimento do Governo 

em ações que fomentem a transparência 

é comprovado pela atual posição do 

Estado do Paraná na Escala Brasil 

Transparente, ferramenta de monitoramento 

da transparência pública em estados e 

municípios brasileiros, que pontuou 9,96 de 

um total de 10, seja a segunda maior nota 

entre todos os Estados do Brasil.

No campo da qualidade fiscal, foram  

editadas novas normas para finanças 

públicas, criando o Fundo de Recuperação e 

Estabilização Fiscal do Paraná, com economia 

de R$ 20 milhões até 2022.

TRANSPARÊNCIA E 
FINANÇAS PÚBLICAS

EIXO GOVERNANÇA

A aplicabilidade da Lei Estadual de 

Liberdade Econômica (Lei nº 20.436/2020), 

encaminhada à Assembleia Legislativa do 

Paraná pela Secretaria da Fazenda do Estado, 

garante interferência mínima do Estado nos 

negócios privados. A medida tem relação 

direta com a ampliação de investimentos 

privados em R$ 1,3 bilhão com áreas de 

arrendamento no Porto de Paranaguá.

O Parque de Vila Velha foi concedido à 

iniciativa privada, que está investindo  

R$ 15 milhões em sua infraestrutura, com 

compromisso de repasse de 15,2% da receita 

bruta operacional aos cofres públicos. Com 

isso, o Estado economiza R$ 4 milhões por 

ano em manutenção.

A concessão de pátios do Detran, também 

desponta como medida de racionalização dos 

custos do Estado. A iniciativa resultará em 

uma economia da ordem de R$ 162 milhões 

em 20 anos.

Ainda no campo da gestão, foi realizada a 

revisão de contratos com o setor privado, 

caracterizando um expressivo avanço nas 

finanças estruturais do Estado do Paraná.

ESTADO DO PARANÁ 
APRESENTA SEGUNDA MAIOR 
NOTA NA ESCALA BRASIL 
TRANSPARENTE
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O Governo criou o Comitê Permanente 

de Desburocratização com o objetivo de 

identificar os principais entraves burocráticos 

dentro da Administração Pública e na sua 

relação com a sociedade civil.

Foram implementadas diversas ações visando 

a simplificação no ambiente de negócios e 

serviços, como:

 Descomplica/Junta: a Junta Comercial foi 

digitalizada em 100%, permitindo que o 

CNPJ seja liberado em menos de 24 horas 

e o alvará provisório seja concedido de 

imediato, assim como as licenças do Corpo 

de Bombeiros e de Vigilância Sanitária;

 Descomplica Rural: os processos de 

licenciamento ambiental no campo ficaram 

ágeis, obedecendo a critérios de segurança 

ambiental e jurídica;

 Descomplica Telecom: ampliação da 

cobertura realizada pelas operadoras, 

prevendo a implantação da tecnologia 5G.

DESBUROCRATIZAÇÃO 
PERMANENTE

EIXO GOVERNANÇA

O esforço de desburocratização resultou ainda 

na revogação de 700 decretos estaduais, normas 

internas, que já não tinham eficácia prática.

Mediante o e-Protocolo, o sistema de protocolo 

do Governo foi totalmente informatizado, 

contribuindo para a agilidade no trâmite dos 

processos e no atendimento ao público, gerando 

uma economia de R$ 4 milhões anuais.

O Programa de Parcerias do Paraná, destinado 

a implementar medidas de desestatização e de 

parcerias com a iniciativa privada, tornou-se 

referência nacional, tendo em vista as vantagens 

inerentes ao programa, como: propiciar a 

racionalização dos ativos públicos, ampliar a 

eficiência e a qualidade dos empreendimentos 

públicos e dos serviços estatais e atrair 

investimentos para o desenvolvimento do 

Estado.

A desburocratização também refletiu no âmbito 

tecnológico, por meio da Lei Estadual de 

Inovação, que estabeleceu medidas de incentivo 

à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo.

As relações entre as universidades estaduais 

do Paraná, os hospitais universitários e as 

Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica 

(ICT) foram modernizadas, por meio de 

legislação sancionada pelo governador –  

a Lei nº 20.537/2021.

Considerando o incentivo de doações privadas 

a projetos de interesse público desenvolvidos 

nas entidades, a lei também prevê a criação 

de fundos patrimoniais, conhecidos como 

endowment funds, método adotado em 

universidades estrangeiras.

O SISTEMA DE PROTOCOLO DO 
GOVERNO FOI TOTALMENTE 

INFORMATIZADO, 
AUMENTANDO A EFICIÊNCIA 

DO ESTADO E GERANDO 
ECONOMIA PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Em um conceito amplo de governança, a 

sua execução é resultado de um trabalho 

integrado entre os atores envolvidos – público, 

social e privado – fortalecendo os recursos 

e capacidades individuais de cada eixo ao 

alcance do interesse público.

Em busca de uma governança colaborativa, 

onde os cidadãos são incentivados a 

atuarem de forma ativa na formulação e 

implementação das políticas públicas, o 

Governo do Paraná criou o Programa CGE 

Itinerante, vinculado à Controladoria-Geral do 

Estado, possibilitando o contato direto com a 

população, por meio de pesquisa de satisfação 

sobre serviços públicos ofertados. O programa 

já percorreu mais de 20 mil quilômetros, 

abarcando 149 municípios, em apenas dois 

anos de execução.

OS REFLEXOS DA BOA GOVERNANÇA 
NA ESFERA SOCIAL

EIXO GOVERNANÇA

Os paranaenses estão sendo atendidos cada 

vez mais rápido pelos ouvidores do Estado. 

Um balanço da Ouvidoria-Geral indica que, 

apesar de a quantidade de atendimentos 

ter aumentado 63%, o tempo para resposta 

reduziu 82%.

Determinado a cumprir o “S” do social, o 

Fundo de Combate à Pobreza foi fortalecido, 

mediante operações de venda de veículos e 

serviços de comunicação e energia elétrica no 

regime de ICMS.

Com a pandemia, o sentimento de coletividade 

e a preocupação com a saúde refletiram na 

modalidade de trabalho. O reflexo na economia 

do Estado do Paraná da adoção de teletrabalho 

foi de R$ 47,3 milhões aos cofres públicos 

somente com a redução do deslocamento, os 

quais englobam custos com a manutenção e 

abastecimento dos veículos oficiais e viagens.

Adicionalmente, o Projeto Paraná Recupera 

destinou R$ 120 milhões do Fundo de 

Desenvolvimento do Estado para 23 mil 

empreendedores atingidos pela crise 

econômica.

POR MEIO DO PROJETO 
PARANÁ RECUPERA,  
R$ 120 MILHÕES FORAM 
DESTINADOS A 23 MIL 
EMPREENDEDORES ATINGIDOS 
PELA CRISE ECONÔMICA
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O Governo do Paraná, visando a adequada 

destinação dos recursos públicos, 

devolveu o jatinho do Governo e extinguiu 

a aposentadoria para ex-governadores, 

resultando em uma economia anual em 

torno de R$ 9 milhões. Além de iniciar as 

obras para transformar a Granja do Canguiri 

e a Ilha das Cobras – conhecida como Ilha 

do Governador – em Escola Agrícola e 

Escola do Mar, respectivamente.

REDUÇÃO DE REGALIAS 
E DESPERDÍCIOS

Outras medidas de economia, reforço de 

receitas e combate à evasão fiscal, como: o 

Plano de Custeio da Previdência, aprovado 

em lei pela Assembleia Legislativa, 

garantindo uma economia de recursos da 

ordem de R$ 300 milhões em 2022; e o fim 

da licença-prêmio, zerando um passivo de 

R$ 3 bilhões.

O atual Governo, atento às boas práticas 

nacionais e internacionais, instituiu o Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos do Estado 

do Paraná, estabelecendo normas para 

elaboração, revisão, complementação, 

operacionalização e fiscalização dos 

resíduos sólidos.

No total, as medidas de economia adotadas 

pelo Governo estadual estão resultando em 

receitas de R$ 3,45 bilhões no quadriênio 

2019/2022, estimando-se em R$ 4,5 bilhões 

os recursos a serem arrecadados no período 

2023/2026.

Todas as ações implementadas buscam 

posicionar o Estado do Paraná como um 

protagonista nacional na adoção de boas 

práticas de governança, alinhando eficiência 

e conformidade como ferramentas de 

decisões sustentáveis.

Trata-se de uma performance sem 

precedente na governança do Estado, que 

se vê preparado para enfrentar os desafios 

do desenvolvimento sustentável assinalados 

no tripé ESG.

NO TOTAL, AS MEDIDAS DE 
ECONOMIA ADOTADAS PELO 
GOVERNO ESTADUAL ESTÃO 

RESULTANDO EM RECEITAS 
DE R$ 3,45 BILHÕES NO 
QUADRIÊNIO 2019/2022

EIXO GOVERNANÇA

ECONOMIA GERADA COM REDUÇÃO 
DE DESPERDÍCIOS, EM R$

3 BILHÕES
DE PASSIVO ZERADOS COM 
O FIM DA LICENÇA-PRÊMIO

4,5 BILHÕES
COM MEDIDAS DE ECONOMIA 
DE 2023 A 2026

300 MILHÕES
COM O PLANO DE CUSTEIO 
DA PREVIDÊNCIA EM 2022
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A Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 

regulamenta o uso de dados pessoais no 

Brasil e estabelece regras sobre o tratamento 

desses dados, inclusive nos meios digitais, por 

pessoa natural ou jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e 

o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural.

Nesse contexto, o Estado do Paraná, 

demonstrando mais uma vez a sua vanguarda 

e seu pioneirismo em adequação às melhores 

práticas de governança e responsabilidade 

cívica da Administração Pública, regulamentou 

sua política de Compliance Digital. 

LGPD E COMPLIANCE 
DIGITAL

O conhecimento sobre os processos realizados 

pela Administração Pública Estadual, a 

análise documental e a revisão das políticas, 

procedimentos e contratos objetivando a 

compatibilidade deles com os requisitos legais 

estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de 

Dados, bem como pela legislação europeia 

(GDPR), já são uma realidade no Estado do 

Paraná.

A Controladoria Geral do Estado, em conjunto 

com a Procuradoria Geral do Estado e a 

Companhia de Tecnologia da Informação 

do Paraná (Celepar), desenvolveu um 

vasto conteúdo de apoio institucional, de 

capacitação e de boas práticas em um 

modelo de governança colaborativa visando o 

cumprimento dos pilares de compliance digital 

do Governo do Estado.

Esse Relatório ESG apresentou uma amostra 

das iniciativas e compromissos do Governo 

Estadual com a agenda global do século 21. 

São passos importantes para contribuir com o 

avanço sustentável do Estado do Paraná nos 

quesitos Ambiental, Social e de Governança.

O ESTADO DO PARANÁ, EM 
ADEQUAÇÃO ÀS MELHORES 
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, 
REGULAMENTOU SUA 
POLÍTICA DE COMPLIANCE 
DIGITAL

EIXO GOVERNANÇA
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