












Tolerância e Diversidade
PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO

O programa desenvolve novas concepções 
na gestão de pessoas e na cultura organizacional 
para alcançar a igualdade de gênero no mundo do 
trabalho. 

PROGRAMA APRENDENDO COM A DIVERSIDADE
Trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência e aposentados no 

mercado de trabalho, através da capacitação em cursos profissionalizantes. 
Também, o PSAI – Programa Senai de Ações Inclusivas tem ações internas e 
externas voltadas para às questões de raça, etnia, gênero e idosos.

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Através do programa SESI de Inclusão Social, é oferecido à empresas 

diagnósticos, capacitações, e conscientização sobre o processo de inclusão da 
PcD. 



Protagonismo e Desenvolvimento Local

PROGRAMA 
SESI SUSTENTÁVEL

Visa mobilizar e articular os três 
setores da sociedade em prol do 
desenvolvimento sustentável 
das comunidades e da indústria 
paranaense, através do apoio ao 
protagonismo local e 
desenvolvimento de 
capacidades. É composto pelos 
programas:



Violência e Redes de Proteção 

CUIDE-SE + é um programa do 

SESI/PR pensado para auxiliar na 

produtividade da indústria, 

apresentando alternativas para 

melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador, por meio de ações 

efetivas em oito eixos de atuação: 



VIRAVIDA  é uma iniciativa do 

Conselho Nacional do Sesi em 

parceria com as instituições do 

Sistema S iniciado que visa 

oportunizar a jovens em situação de 

exploração sexual comercial, o 

desenvolvimento, de 

potencialidades, elevação da 

autoestima, escolaridade e 

capacitação profissional com vistas 

à autonomia

Violência e Redes de Proteção 



Transparência 
A SOMBRA DO IMPOSTO
A Sombra do Imposto é um movimento iniciado em 

2010 que tem como objetivo principal conscientizar 

a população sobre o impacto da carga tributária para 

o desenvolvimento do país.

TRANSPARÊNCIA PARA A SOCIEDADE
Facilitando o acesso a informações sobre às ações, receitas e despesas decorrentes, o 
Sistema Fiep publica dados em sua página web e em seu Relatório de Sustentabilidade 
que atende ao padrão da Global Reporting Initiative (GRI). 

PACTO GLOBAL - ONU
Signatário desde 2003 e membro do Comitê Brasileiro do Pacto Global , o Sistema FIEP 
tem o compromisso de atuar sob o conjunto de princípios da iniciativa que abrangem: 
Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Meio Ambiente e Combate a Corrupção.



Obrigado.


