


SER PLURAL É ESTAR NO COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA, AGRICULTURA, 
COOPERATIVA, TRANSPORTE, 
PEQUENAS EMPRESAS E MESMO 
EMPRESAS DE TODOS OS PORTES. 
TER RESULTADOS É UNIR FORÇAS 
EM UM OBJETIVO SÓ, QUE É 
CONTRIBUIR PARA MELHORAR A 
VIDA DAS PESSOAS E A  ECONOMIA.



O Sistema S está por toda parte. No Paraná, ele é formado 

por: Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria 

(Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), 

Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (Senat), e Serviço Brasileiro de 

 Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A missão do Sistema S, que não pertence ao governo, mas 

representa a iniciativa privada, é preparar as pessoas para o 

mercado de trabalho, cuidar da saúde e da qualidade de vida 

do trabalhador, apoiar as empresas com soluções tecnológicas 

inovadoras e estimular o empreendedorismo. Por isso, investe 

continuamente em infraestrutura e na melhoria de suas equipes 

e processos para atender com qualidade as empresas e os 

trabalhadores. Além disso, as instituições desenvolvem ações 

de responsabilidade social e ambiental que provocam impacto 

positivo em toda a comunidade.

Conheça um pouco mais sobre a atuação dessas instituições e os 

principais resultados obtidos em 2014. O Sistema S está sempre 

perto de você, por onde passa transforma e deixa resultados. 

Afinal, S é plural.



SESC 
Serviço Social do comércio 
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Promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade 
de vida do trabalhador do comércio de bens, serviços e 
turismo e de seus dependentes, bem como da comunidade 
em geral. Esta é a missão do Sesc PR, que há 67 anos tem sido 
agente transformador de histórias no Paraná. Transformação 
proporcionada pelas ações que a instituição desempenha nas 
áreas da educação, saúde, esporte, lazer, cultura e assistência.

Desde sua fundação, o Sesc PR já atendeu mais de 6 
milhões de comerciários e seus dependentes com ações 
focadas no desenvolvimento humano, social e na melhoria da 
qualidade de vida.

EDUCAÇÃO E CULTURA
Uma das características básicas do trabalho do Sesc PR 

é a ação educativa, presente em todas as demais áreas, em 
todos os programas e atividades. Começa na Educação Infantil, 
passa pela Educação Fundamental, pelo Ensino Médio e pela 
Educação Complementar. A instituição oferece atividades 
educacionais para todas as faixas etárias e oferece bolsas de 
estudo gratuitas, pelo Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG). 

• 5,8 milhões de atendimentos nos programas de Educação e Cultura
• 53 mil atendimentos nas unidades móveis do BiblioSesc
• 9,9 mil alunos beneficiados no Futuro Integral 
• 2,9 mil crianças e adolescentes atendidos pelo Aprender & Jogar
• 834 alunos matriculados no Colégio Sesc São José de Ensino Médio 

O SeSC alIMenta hORIzOnteS, tRanSfORMa vIdaS

 Jovens participantes do programa de  
contraturno escolar Futuro Integral

SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
O Sesc tem como prioridade o desenvolvimento de ações 

educativas e preventivas para estimular hábitos voltados à saúde. 
Colabora para a melhoria da qualidade de vida da população e tem 
a missão de impulsionar a responsabilidade social e empresarial.

• 2,4 milhões de atendimentos nos programas de Saúde 
• 114,9 mil consultas odontológicas 
• 20,8 milhões de atendimentos nos programas de Assistência Social
• 155,9 mil pessoas beneficiadas nas Campanhas do Agasalho 
    e do Brinquedo
• 1.787 toneladas de alimentos distribuídos pelo programa Mesa Brasil



ESPORTE E LAZER
O Sesc promove ações para a qualidade de vida do 

comerciário e seus dependentes com a realização de 
atividades físicas, esportivas, recreativas e do Turismo 
Social, oferecendo ao público em geral uma ampla gama de 
atividades e eventos para competir e se divertir.

• 5,2 milhões de atendimentos nos programas de Esporte 
    e Lazer
• 1.200 triatletas inscritos no Sesc Triathlon Circuito    
    Nacional Etapa Caiobá
• 19,9 mil participantes no Circuito Sesc Caminhada e 
    Corrida de Rua
• 4,7 milhões de participações no Dia do Desafio
• 3,7 mil comerciários inscritos nos Jogos Comerciários
• 5,3 mil inscritos na Ginástica Multifuncional
• 11,4 mil participantes em excursões do Turismo Social
• 22,8 mil hóspedes no Hotel Sesc Caiobá

NO PARANÁ, O SESC INTEGRA O SISTEMA FECOMÉRCIO, AO LADO DA FEDERAÇÃO DO 
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, DO SENAC E DO INSTITUTO FECOMÉRCIO DE 
PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO.

sescpr.com.br

Sesc Triathlon Circuito Nacional 
Etapa Caiobá reúne triatletas e 
familiares no litoral do Paraná

ESTRUTURA

37 pontos de atendimento

5 Unidades Móveis

47 consultórios odontológicos (8 itinerantes)

27 bibliotecas fixas

24 academias/Ginástica Multifuncional

24 quadras de esportes

8 ginásios e 2 complexos esportivos

Hotel Sesc Caiobá

R$59,6 milhões 
investidos no Programa de 
Comprometimento e Gratuidade

157 mil PessOAs
beneficiadas no programa de gratuidade

5,9 milhões 
de atendimentos nos programas de Cultura e Educação

1.787 TONelADAs
de alimentos distribuídos pelo programa 
Mesa Brasil

34,4 milhões 
de atendimentos

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014
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SENAC 
Serviço NacioNal de 
aPreNdiZaGem comercial 

Diante das crescentes exigências do setor produtivo, o 
ensino profissionalizante desponta como o caminho mais rápido 
para a inserção no mercado de trabalho, ao proporcionar uma 
formação essencialmente prática e eficaz. 

Desde 1947 o Senac dedica-se a preparar pessoas para 
o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e 
turismo. Mais de cinco milhões de atendimentos já foram 
prestados pelo Senac PR desde sua fundação. Em 2014, 
realizou 127.861 atendimentos. 

A instituição oferece diversas opções de cursos, palestras 
e demais atividades nas áreas de Artes, Beleza, Comércio, 
Comunicação, Conservação e Zeladoria, Design, Educacional, 
Gestão, Hospitalidade, Idiomas, Informática, Lazer, Meio 
Ambiente, Moda, Produção de Alimentos, Produção de 
Bebidas, Saúde, Segurança, Social, Telecomunicações e Turismo.

GRATUIDADE
Uma iniciativa transformadora. Assim pode ser definido 

o Programa Senac de Gratuidade (PSG), que oferta cursos a 
custo zero para a população. Em seis anos de funcionamento 
do programa, o Senac PR já investiu aproximadamente R$ 
194 milhões da arrecadação provinda dos empresários do 
comércio de bens, serviços e turismo em cursos gratuitos, que 
qualificaram mais de 84 mil pessoas. 

Em 2014, o PSG recebeu o aporte de R$ 59 milhões, que 
foram convertidos em 23.206 matrículas de alunos de baixa 
renda, que aproveitaram a oportunidade e mudaram suas vidas 
com o apoio do Senac. 

Pessoas que desejavam adquirir conhecimentos e iniciar 
uma nova profissão, mas não tinham condições financeiras para 
custear um curso particular, ganharam a chance de concretizar 
seu sonho. O PSG é direcionado a pessoas com renda familiar 
per capita de até dois salários mínimos federais. As ações 
incluem cursos de capacitação, qualificações técnicas de nível 
médio e aperfeiçoamentos, tanto no ensino presencial quanto 
a distância.

QualIfICaçãO paRa O tRabalhO

 Turma do curso de Confeiteiro 
do Programa Senac de Gratuidade 

(PSG), em Curitiba

SAÚDE, TRABALHO E
INCLUSÃO SOCIAL

O Senac PR auxilia os empresários do comércio de bens, 
serviços e turismo a cumprirem com a cota de aprendizes 
determinada por lei, de forma gratuita para as empresas 
contribuintes da instituição. 

No programa de aprendizagem, todos os envolvidos ganham: 
o jovem tem a sua primeira experiência profissional e as empresas 
cumprem com a legislação trabalhista e ainda reforçam sua função 
social. Na Aprendizagem Comercial, o aprendiz divide seu tempo 
entre o ensino regular, as aulas teóricas no Senac e a prática 
profissional na empresa, em um compasso sincronizado com as 
necessidades do mercado de trabalho.
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ENSINO A DISTÂNCIA
A educação a distância é a modalidade de ensino que 

mais cresce no Brasil e possui vários benefícios tais como 
mobilidade, flexibilidade nos horários de estudo e superação 
das distâncias físicas. Integrante da Rede Nacional de 
Educação a Distância do Senac, a instituição oferta cursos 
em todo o território nacional, potencializando o alcance do 
ensino profissionalizante, especialmente da oferta de vagas 
gratuitas. Com isso, pessoas que residem em municípios de 
pequeno porte, que não dispõem de instituições de ensino 
qualificadoras, podem se preparar para uma profissão. 

Os cursos EAD abrangem capacitações, graduações, 
pós-graduações, aperfeiçoamentos, cursos técnicos, 
aprendizagem e WebTV. Cursos gratuitos também são 
ofertados na modalidade a distância, o que permite ampliar 
a abrangência do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 

NO PARANÁ, O SENAC INTEGRA O SISTEMA FECOMÉRCIO, AO LADO DA FEDERAÇÃO DO 
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, DO SESC E DO INSTITUTO FECOMÉRCIO DE 
PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO.

pr.senac.br

Alunos formados na primeira turma 
do Programa de Aprendizagem 
Comercial EAD, em Nova Aurora, 
na região Oeste 

ESTRUTURA
Com o objetivo de levar educação profissional de 

qualidade para todo o Paraná, o Senac conta com 36 
Unidades de Educação Profissional, sendo uma Unidade 
de Educação Profissional a Distância. A instituição 
mantém um plano de expansão e interiorização 
de suas atividades, o que inclui a construção de 
novas escolas, reformas das unidades existentes e a 
realização de parcerias locais para a oferta de cursos 
para a comunidade. As mais recentes inaugurações, 
promovidas em 2014, foram das unidades de Marechal 
Cândido Rondon, Cornélio Procópio, além das 
unidades integradas entre Sesc e Senac em Jacarezinho 
e Medianeira, e o Café-escola em Londrina, no Sesc 
Cadeião Cultural. 

• 36 Unidades de Educação Profissional
• 4 Unidades Móveis
• 47 ambientes de prática profissional

R$ 59 milhões 
de recursos próprios investidos 
em gratuidade

23 mil mATRÍCUlAs
em cursos gratuitos do PSG

644.970 
horas/aula

36 UNiDADes 
de Educação Profissional

127,8 mil 
atendimentos

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014
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Serviço Social da iNdÚSTria

Em seus mais de 68 anos de existência, o Sesi no Paraná 
vem cumprindo sua missão de promover a qualidade de vida 
e educação dos trabalhadores da indústria, suas famílias e 
comunidade, e estimular a gestão socialmente responsável da 
empresa industrial. Com isso, apoia as indústrias do estado por 
meio da prestação de serviços nas áreas de educação e qualidade 
de vida, fortalecendo o desenvolvimento pessoal e profissional de 
seus públicos.

A capilaridade do Sesi  alcança todo o estado do Paraná por 
meio de 38 unidades, 53 Colégios Sesi Ensino Médio, 42 módulos 
de Indústria do Conhecimento e 35 unidades móveis. Além disso, 
a entidade realiza atendimentos sob medida nas dependências 
das empresas, o que confirma o compromisso de apoiar o 
crescimento da indústria, estando onde o trabalhador está.

QualIdade de vIda e eduCaçãO paRa O 
tRabalhadOR da IndÚStRIa  

SAÚDE E SEGURANÇA
Na temática Qualidade de Vida, o Sesi desenvolve uma série 

de programas nas áreas de Saúde e Segurança, Vida Saudável 
e Responsabilidade Social. A sua atuação em 2014 foi destaque 
nacional na produção de programas integrados de Saúde e 
Segurança no Trabalho, com o alcance de 257.859 trabalhadores 
atendidos, e de Auxílio Diagnóstico, com a realização de 
aproximadamente 1 milhão de exames no período. 

O trabalhador da indústria também tem acesso ao Cartão 
Sesi, ferramenta de gestão de benefícios sociais que dá acesso 
a serviços odontológicos e compra de produtos na rede 

credenciada. Em 2014, mais de 50 mil trabalhadores puderam 
ter acesso facilitado a atividades culturais e à odontologia por 
meio deste cartão. 

Outro destaque é o programa Cuide-se+, que objetiva 
contribuir para o aumento da produtividade e da competitividade 
industrial melhorando a qualidade de vida do trabalhador, 
sua família e da comunidade do entorno das indústrias. Os 
resultados de 2014 destacaram a atuação nos eixos “prevenção 
ao uso de álcool e outras drogas”, que abrangeu mais de 17.500 
trabalhadores, e “prevenção do câncer”, que realizou 7.271 
exames preventivos.

Cartão Sesi beneficia 50 mil 
trabalhadores que têm acesso a 

serviços odontológicos 
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COLÉGIO SESI 
INTERNACIONAL É PREMIADO 
EM SEU PRIMEIRO ANO DE 
ATUAÇÃO

Na área de Educação, o Sesi no Paraná responde pela 
maior rede de ensino médio particular do Estado, a rede 
de Colégios Sesi, que em 2014 superou a marca de 14 mil 
alunos. Com metodologia diferenciada, forma jovens com 
visão empreendedora e capacidade de liderança, além de 
permitir aliar o ensino regular ao ensino profissionalizante 
por meio de cursos técnicos do Senai, preparando o 
jovem para ingressar no mercado de trabalho. O principal 
destaque do exercício foi a implantação do Colégio 
Sesi Internacional, que em seu primeiro ano de atuação 
foi premiado pela Microsoft, tornando-o reconhecido 
globalmente pela abordagem inovadora na educação. Além 
do Ensino Médio, o Sesi oferta também educação infantil, 
fundamental, educação continuada - presencial e a distância 
- e Educação de Jovens e Adultos, cuja oferta gratuita e na 
modalidade a distância estimula a melhoria da educação 
básica do trabalhador da indústria.

Para as empresas, elabora projetos socioculturais que 
permitem a transformação do passivo do imposto devido 
em investimentos. Em 2014, foram dedicadas mais de 
3.000 horas de atendimentos de assessoria e consultoria 
nessa temática.

Metodologia diferenciada e 
abordagem inovadora garantem 
reconhecimento global ao 
Colégio Sesi

Paraná é destaque 
nacional em 
programas integrados 
de Saúde e Segurança 

50 mil 
trabalhadores beneficiados com o Cartão Sesi

17.500 
trabalhadores atendidos pelo Cuide-se+ no eixo 
prevenção ao uso de álcool e outras drogas

7.271 exAmes 
preventivos realizados pelo Cuide-se+ no 
eixo “prevenção ao câncer”

14 mil 
alunos matriculados no Colégio Sesi 

258 mil 
trabalhadores atendidos pelos programas de 
Saúde e Segurança no Trabalho

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014

O SESI INTEGRA O SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ TAMBÉM 
FORMADO PELA FIEP,  SENAI E IEL.

sesipr.com.br
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SENAI 
Serviço NacioNal de 
aPreNdiZaGem iNdUSTrial

Em março de 2014 o Senai completou 71 anos de atuação 
no Paraná, consolidando-se como referência em educação 
profissional e tecnológica e em soluções tecnológicas para 
a indústria. Em 2014, foram investidos R$ 201 milhões em 
educação profissional e tecnológica e mais de R$ 28 milhões em 
tecnologia e inovação. 

O Senai possui o maior complexo de Educação Profissional 
e Tecnológica e de Tecnologia Industrial e Inovação do Paraná. 
Tem 51 unidades de atendimento no Paraná e mantém 
Institutos de Tecnologia e Inovação nas mais diversas áreas de 
atuação industrial. 

No Programa Ações Móveis, 10 unidades e mais100 
laboratórios didáticos móveis percorrem o Estado para levar 
educação profissional a todos os lugares em 11 áreas de 
atuação. 

eduCaçãO pROfISSIOnal e InOvaçãO paRa a 
COMpetItIvIdade InduStRIal 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 
A educação superior é ofertada por meio das Faculdades de 

Tecnologia do Senai, cujo diferencial são os conteúdos direcionados 
às necessidades das indústrias. 

Em 2014 foram efetivadas 1.866 matrículas em cursos de 
educação superior. 

PRONATEC
A instituição é parceira do governo federal e do governo do 

Paraná no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), considerada a maior iniciativa já tomada para 
ampliar a oferta de educação profissional. São cursos técnicos para 
alunos de ensino médio de escolas públicas e cursos de qualificação 
para públicos que atendem aos critérios do programa: estudantes 
do ensino médio de escolas públicas, trabalhadores beneficiários 
do programa Bolsa Família, trabalhadores que recebem o seguro 
desemprego e grupos específicos, como soldados das Forças 
Armadas.Todos os cursos são gratuitos para o aluno, que ainda 
recebe abono pecuniário para alimentação e transporte.

GRATUIDADE
Em 2014, o Senai no Paraná destinou R$106 milhões para 

cursos gratuitos, o equivalente a 72% de sua receita líquida, 
superando a meta nacional de gratuidade, fixada em 67%. Isso 
permitiu efetivar 17.724 matrículas gratuitas em formação inicial 
e continuada, 3.954 matrículas em educação profissional de nível 
médio e 254.149 matrículas gratuitas em iniciação profissional. 
O total de 400.051 matrículas foram realizadas pelo Senai no 
Paraná em 2014, nas várias modalidades. 

 Senai possui o maior complexo 
de Educação Profissional e 

Tecnológica do Paraná  
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PARANÁ LIDERA PROJETOS 
DE INOVAÇÃO 

O Senai no Paraná está implementando sua Rede de 
Institutos de Tecnologia e Inovação. O Instituto Senai de 
Inovação em Eletroquímica, localizado em Curitiba, já está 
operando há mais de um ano, com pesquisa aplicada sob 
demanda de indústrias. Outros sete Institutos já estão com 
laboratórios operando parcialmente, ofertando consultorias 
tecnológicas, serviços metrológicos e pesquisa aplicada sob 
demanda das indústrias em sete áreas: Madeira e Mobiliário, 
Construção Civil, Alimentos e Bebidas, Celulose e Papel, 
Meio Ambiente e Química, Metalmecânica e Tecnologia da 
Informação. O atendimento às indústrias também se dá por 
laboratórios de Prototipagem, Metrologia, Organismo de 
Certificação de Produto e Provedor de Ensaios de Proficiência. 

O apoio à inovação nas indústrias é intensificado com 
mecanismos de incentivo ao fomento e desenvolvimento de 
projetos.

Rede de laboratórios garante 
pesquisa aplicada sob demanda de 
indústrias    

Senai é referência em 
educação profissional 
e tecnológica

177 mil 
horas em serviços tecnológicos 
e de inovação

R$106 milhões
investidos em cursos gratuitos

400 mil mATRÍCUlAs 
efetivadas nas várias modalidades educacionais

51 UNiDADes 
fixas e 10 unidades móveis de atendimento

R$ 201 milhões  
investidos em educação profissional 
e tecnológica 

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014

O SENAI INTEGRA O SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ TAMBÉM 
FORMADO PELA FIEP,  SESI E IEL.

senaipr.com.br
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a SENAR 
Serviço NacioNal de 
aPreNdiZaGem rUral

Há mais de 20 anos, o Senar-PR tem trabalhado para sair 
à frente na capacitação do produtor rural se adaptando às 
mudanças de legislação, novas tecnologias e até mesmo às culturas 
predominantes de cada época. Esta postura reflete a filosofia do 
Senar-PR, de despertar no trabalhador e produtor rural uma visão 
mais crítica do seu negócio, incutindo a percepção de que ele está 
inserido em um contexto econômico, social e político. 

Para alcançar um modelo de agricultura inteligente, feita com 
precisão, que permite o aperfeiçoamento constante, otimizando 
os recursos que a agricultura dispõe, o Senar-PR conta com 
diversos parceiros. Destes, 184 são sindicatos rurais, mais 10 
escritórios regionais distribuídos pelo Estado e outros, que levam 
os cursos do Senar-PR aos 399 municípios do Paraná, através de 
seus mobilizadores e instrutores.

O Senar-PR dispõe de mais de 260 títulos de cursos 
e treinamentos que vão desde atividades técnicas como 
regulagem de máquinas agrícolas e ordenha de vacas leiteiras até 
programas como o Empreendedor Rural. Diante dos diversos 
conhecimentos que a administração de uma propriedade exige, 

como planejamento, uso de novas tecnologias, gestão financeira 
e a vulnerabilidade da atividade diante de fatores climáticos, 
segurança jurídica, apoio à produção e comercialização, entre 
tantos outros, o Senar-PR tem como objetivo levar ao produtor 
e ao trabalhador rural o entendimento da importância de uma 
gestão eficiente da propriedade. 

Para isso, o Senar-PR continua mantendo a média de mil 
capacitações por mês, investe em novos cursos, na atualização 
constante de seu material didático e de seus instrutores. Nesse 
contexto, programas como o Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) 
e o Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ) ganham 
importância estratégica para formar as mentes dos profissionais 
do campo do futuro. Essa trajetória é coroada com o Agrinho e o 
Empreendedor Rural (PER), que desenvolve e estimula o poder 
pessoal dos empreendedores do agronegócio de forma a ampliar 
sua capacidade influenciadora na transformação da sociedade. 

O Programa Mulher Atual também tem se diferenciado por 
despertar a mulher para a gestão da propriedade.

aGRICultuRa dO futuRO 

AGRINHO
Maior iniciativa na área de responsabilidade social 

do Senar-PR, o Programa Agrinho completou 19 anos 
de existência em 2014, mostrando que, com vontade 
e dedicação, é possível conjugar educação e agricultura, 
contribuindo para formar uma geração de cidadãos mais 
críticos e mais atuantes no mundo. O Agrinho atinge 1,1 
milhão de alunos e 80 mil professores do Paraná. 

 Agrinho conjuga educação e 
agricultura, contribuindo para 

geração de cidadãos mais críticos



EMPREENDEDOR RURAL 
O Programa Empreendedor Rural é baseado em três 

eixos: desenvolvimento humano, gestão do conhecimento 
e elaboração de projetos. Já capacitou 18,5 mil produtores, 
que experimentaram mudanças significativas na gestão de 
suas propriedades. 

PROGRAMAS DE 
APRENDIZAGEM

Os Programas Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) 
e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ) 
desenvolvem habilidades para o gerenciamento das 
atividades rurais com visão empreendedora, executando 
melhorias de processos com responsabilidade, 
comprometimento e prática à cidadania.

O Empreendedor Rural já capacitou 
18,5 mil produtores do Paraná

192.518
participantes

274.661
horas

10 
regionais

260
títulos de cursos e treinamentos

10.506
eventos

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014

O SENAR INTEGRA O SISTEMA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ, TAMBÉM 
FORMADO PElOS 184 SInDICATOS RURAIS

sistemafaep.org.br

LINHAS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL RURAL
• Agricultura

• Pecuária

• Silvicultura

• Aquicultura

• Atividades de apoio
   agrossilvipastoril

• Atividades relativas a 
          prestação de serviços

• Aprendizagem Rural
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O SESCOOP
Serviço NacioNal de 
aPreNdiZaGem do 
cooPeraTiviSmo

O cooperativismo é um sistema socioeconômico capaz 
de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social, tanto 
na cidade como no campo. Seus referenciais fundamentais 
são: participação democrática, solidariedade, independência e 
autonomia. A preocupação com a cidadania, meio ambiente e 
qualidade de vida das pessoas faz parte da cultura da cooperação, 
que tem sua base na produção e distribuição das riquezas, no 
intuito de atingir o pleno desenvolvimento das pessoas envolvidas 
e no seu entorno.

O Sistema S do cooperativismo, o Sescoop – Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo, foi implantado no Paraná 
em 21 de setembro de 1999. Tem sua sede em Curitiba e 223 
pontos de apoio nas cooperativas filiadas ao Sistema Ocepar, 
na capital e no interior do Estado. Sua atuação visa organizar, 
administrar e executar o ensino de formação profissional e 
capacitação, o monitoramento de cooperativas e a promoção 
social de cooperados, funcionários e familiares. 

no Paraná, a difusão de informação e o acesso à qualificação 
profissional, aliado ao trabalho da autogestão e monitoramento, 
impulsionou o crescimento do sistema cooperativista na última 
década, contribuindo para uma mudança no perfil do setor no 
Estado. 

Em 2014, foram realizados 5.333 ações de formação e 
promoção social, com 160.539 participações, 73.298 horas/aula 
e investimentos de R$ 21,7 milhões. no ano foram 34 cursos 
de pós-graduação executados, com o apoio de renomadas 
instituições de ensino. Teve início também o primeiro Mestrado 
em Gestão de Cooperativas do Brasil com 25 participantes.

O Sescoop/PR promove ainda outras modalidades de cursos, 
treinamentos, seminários, palestras, dias de campo, reuniões 
técnicas e fóruns especializados. São processos educativos e 
participativos que buscam o aperfeiçoamento profissional, o 

aprimoramento técnico, a melhoria da qualidade de vida dos 
empregados, associados, familiares e comunidade, com o objetivo 
de se construir um mundo melhor, a partir de ações voltadas 
à educação, saúde, cultura, integração social, meio ambiente e 
geração de renda. 

E a atuação do Sescoop/PR se intensifica a cada ano em seus 
diferentes ramos, como agropecuário, crédito, saúde, transporte, 
infraestrutura, trabalho, educacional, consumo, habitacional 
e turismo e nos quais as ações de formação e capacitação 
profissional e pessoal têm contribuído para a introdução de 
novos processos de gestão nas cooperativas, com melhoria de 
produtividade, qualidade e competitividade.

nO CaMpO e na CIdade, a COOpeRaçãO 
Que tRanSfORMa

O Sescoop Paraná tem sido um 
instrumento fundamental para a 

modernização do cooperativismo
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DESENVOLVIMENTO HUMANO E 
MONITORAMENTO 

O Sescoop tem sido um instrumento fundamental para 
a modernização do cooperativismo brasileiro e a ampliação 
da competitividade do setor cooperativista. No Paraná, os 
investimentos do Sistema S do cooperativismo foram a base 
do processo de melhoria de gestão e de prestação de serviços, 
impulsionando o crescimento das cooperativas paranaenses na 
última década. Um exemplo de força do ramo agropecuário. 
As cooperativas de produção do Estado respondem por 60% 
da safra de grãos no Paraná e industrializam 40% de tudo o que 
recebem dos produtores cooperados, agregando mais valor à 
matéria-prima primária, e gerando renda e emprego no campo 
e na cidade. 

Em 1999, ano em que o Sescoop/PR nasceu, as 
cooperativas do Estado tiveram uma movimentação financeira 
de R$ 6,1 bilhões. Quinze anos depois, em 2014, o sistema 
movimentou R$ 50,9 bilhões. Juntamente com a melhoria da 
estrutura das cooperativas, o investimento na formação de 
colaboradores e dirigentes é um dos fatores que impulsionaram 
o setor. Da mesma forma, o trabalho da autogestão e 
monitoramento trouxe mais assertividade ao planejamento 
estratégico das cooperativas, com reflexos também nos 
treinamentos que passaram a ter foco em boas práticas de 
gestão e profissionalização das cooperativas e seus cooperados. 
A qualificação reflete na melhoria dos serviços e produtos, e 
gera bons negócios. E para manter a competitividade, é preciso 
conhecimento, visão estratégica e inovação.

PRINCIPAIS EVENTOS
• Cooperjovem – Voltado às crianças. Envolve 22 
cooperativas, 15.759 alunos, 571 professores, em 274 
escolas e 64 municípios paranaenses

• Jovemcoop – Evento anual e que em 2014 teve a 
presença de 256 jovens lideranças do cooperativismo do 
Paraná

• Elicoop Feminino – Encontro anual que, em 2014, reuniu 
218 lideranças femininas do cooperativismo

• Dia C – Ação voluntária de âmbito nacional e que 
no Paraná mobilizou 654 voluntários em 32 iniciativas, 
beneficiando 4.578 pessoas

• Pós-graduações – 34 turmas em 2014 com 1.200 
participantes

• Mestrado –  Primeiro mestrado em cooperativismo do 
Brasil. São 50 alunos e duas turmas em andamento

• Encontro Estadual de Cooperativas – Evento anual e que 
em 2014 reuniu 1.500 pessoas em Curitiba (PR)

• Fóruns Especializados – 28 fóruns realizados em 2014, 
contemplando diversas áreas de interesse

Foco na profissionalização de 
funcionários e cooperados
   

160.539 
participações

R$ 21,7 milhões
investidos

223
cooperativas no Paraná

1,1 milhãO 
de cooperados

5.333 
ações de formação e promoção social

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014

O SESCOOP PARANÁ INTEGRA O SISTEMA OCEPAR

paranacooperativo.coop.br
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Serviço Social 
do TraNSPorTe 

Em todo o País, as unidades do Serviço Social do Transporte 
(Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(Senat) ocupam o mesmo espaço físico e administrativo. Mas, 
individualmente, elas mantêm o foco na atuação para a qual 
foram concebidas, atendendo o trabalhador em transporte, seus 
dependentes e comunidade com diversos serviços e ações.

Para estar mais próximo do motorista em trânsito, e que 
permanece vários dias longe de casa, estrategicamente, algumas 
unidades foram instaladas às margens de rodovias.  Este é o 
caso das unidades paranaenses de Cascavel, Guarapuava, Santo 
Antonio da Platina, Maringá e Vitorino. Nestas cidades e também 
em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, o Serviço 
Social do Transporte realizou 45 mil atendimentos odontológicos 
no ano passado. 

A especialidade disponível varia conforme a região e entre as 
opções estão: Dentística (restauração), Odontopediatria (para 
crianças), Endodontia (tratamento de canal) e Periodontia 
(implantes), Prótese e Ortodontia (aparelho). O sistema é 
interligado permitindo ao motorista iniciar o tratamento em 
uma cidade e dar continuidade em qualquer outra do Estado 
ou do País. 

Pensando na saúde integral do trabalhador, o Sest mantém 
o serviço médico oftalmológico, além de atendimento em 
Psicologia, nutrição e Fisioterapia (em unidades específicas). 
Nestas áreas, ao longo de 2014, foram registrados mais de 

24,5 mil atendimentos. Além da assistência, os profissionais 
de saúde atuam na prevenção de doenças como depressão, 
dependência do álcool e outras drogas, problemas na coluna e 
alimentação saudável. 

Também em 2014, mais de 155 mil pessoas (incluindo 
trabalhadores em transporte seus familiares e comunidade) 
participaram de atividades de esporte, lazer e cultura. Em 
cidades como Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Foz do 
Iguaçu, as opções de serviços e atividades são mais amplas. 
Existem ginásios poliesportivos onde acontecem escolinhas 
de futsal, voleibol, basquete e outras modalidades esportivas, 
além de competições para atletas profissionais. Também nestas 
localidades a estrutura contempla auditórios para eventos, 
apresentações teatrais e musicais. 

No ano passado, 20 mil pessoas participaram das escolas 
de esporte; e 12 mil, das oficinas de artes das unidades do Sest 
no Paraná.

açõeS dO SeSt pROMOveM SaÚde e 
QualIdade de vIda

POLOS OLíMPICOS 
Proporciona aos trabalhadores do transporte, seus 
dependentes, atletas profissionais, semi profissionais 
e amadores, espaço para a prática de esporte de alto 
rendimento. Em Curitiba, o projeto contempla a 
modalidade de basquetebol, com resultados expressivos 
em diversas categorias e convocação de atletas para 
as seleções paranaense, catarinense e brasileira, na 
categoria sub 15.

Trabalhador do transporte tem 
atendimento odontológico



COMANDO DE SAÚDE 
Como estratégia nacional, desde 2006 o Sest Senat 

participam do Comando de Saúde nas Rodovias, em parceria 
com a Polícia Rodoviária Federal. Nestas blitz educativas de 
saúde são disponibilizados aos motoristas em trânsito testes 
de acuidade visual, exames de glicemia (diabetes) e aferição 
de pressão arterial, entre outros serviços. O profissional 
recebe também orientações sobre alimentação saudável, 
postura correta, exercícios físicos e hábitos saudáveis. O 
objetivo é que ele desenvolva o autocuidado para evitar 
problemas de saúde para si e também acidentes ao volante 
decorrentes de mal súbitos, por exemplo. 

MÚSICA DE BRINCAR
 Parceria com a Fundação Bachiana Filarmônica de 

São Paulo que proporciona aos jovens entre 10 e 14 
anos, estudantes de escolas públicas, o desenvolvimento 
de atividades na formação musical, com aulas de violino 
gratuitas.

PROJETO VOZES
Voltado para trabalhadores do setor de transporte, 

suas famílias e a comunidade em geral, o projeto Vozes 
utiliza o canto coral – em que se desenvolve uma relação 
de comunicação de forma subjetiva – como meio de 
exercício de cidadania, trabalhando a ampliação da 
consciência individual para o progresso das relações 
interpessoais, propiciando, assim, o desenvolvimento da 
sociabilidade. 

Há ainda churrasqueiras, salão de festas e quadras 
de futebol para locação, facilitando a vida de quem quer 
curtir momentos de lazer com amigos ou familiares. Em 
Londrina e Foz do Iguaçu, o parque aquático dispõe de 
piscinas para adultos e crianças, com foco no lazer ou nas 
escolinhas de natação e hidroginástica, incluindo turmas 
específicas para a terceira idade. Também existem 
opções para quem prefere dança de salão, biodança, 
condicionamento físico e yoga. 

Foco na profissionalização de 
funcionários e cooperados
   

24,5 mil 
atendimentos de saúde

155 mil
pessoas em atividades de esporte, lazer e cultura

32,7 mil
pessoas atendidas nas escolas de esporte e oficinas de artes

9 UNiDADes
Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, 
Cascavel, Guarapuava, Santo Antônio da Platina e Vitorino

45 mil 
atendimentos odontológicos 

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014

O SEST SENAT INTEGRA O SISTEMA CNT – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. NO 
PARANÁ, O CONSELHO REGIONAL DO SEST SENAT É PRESIDIDO PELA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA (FEPASC). 

sestsenatpr.org.br
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Serviço NacioNal de 
aPreNdiZaGem do 
TraNSPorTe 

No Paraná, o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte – Senat oferece capacitação e atualização profissional, 
incluindo todos os cursos exigidos pelo Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) e normatizados pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). Entre eles: transporte de passageiros, de 
escolares, de veículo de emergência (ambulâncias ou viaturas), 
de cargas perigosas (Movimentação e Operação de Produtos 
Perigosos – MOPP), de cargas indivisíveis e pequenas encomendas 
(motofrete).

Há ainda qualificação em máquinas pesadas, abrangendo 
operação de escavadeira hidráulica, retroescavadeira e outros 
equipamentos voltados à construção civil e terraplanagem, além 
de empilhadeira e guindauto. Em 2014, o Senat contabilizou quase 

48 mil cursandos, superando as metas de produção estabelecidas 
pelo departamento executivo nacional para as nove unidades 
operacionais do Paraná.

Pela seriedade no cumprimento das exigências para a 
realização destes cursos, excelência no material didático e 
estrutura física, além da especialização de seus instrutores, 
o Sest Senat é visto como referência em qualidade de 
treinamentos e qualificação no segmento de transporte. Busca 
permanentemente ações inovadoras que promovam cada vez mais 
a profissionalização do trabalhador em transporte.

Na área de Educação a Distância, disponibiliza cursos online 
no site nacional www.sestsenat.org.br, tais como: 

tRabalhadOReS CapaCItadOS 
paRa O tRanSpORte

MOTORISTA PROFISSIONAL
Desde 2007, o Sest Senat e a Volvo do Brasil 

desenvolvem o Programa Motorista Profissional. Essa 
iniciativa pioneira – que atualmente conta também com 
a parceria da librelato – prepara o motorista profissional 
para utilizar a tecnologia embarcada como aliada em 
resultados de condução econômica e direção defensiva. 

Voltado aos que já são profissionais do volante, o 
Motorista Profissional consiste em um aprimoramento 
para quem busca melhores oportunidades em um 
mercado de trabalho cada vez mais exigente em quesitos 
como habilidades com os componentes dos modernos 
caminhões da atualidade. 

Além de conteúdo teórico, são realizadas aulas 
práticas individuais em caminhão Volvo onde o instrutor 
pode avaliar desempenho do aluno e orientá-lo de 
forma específica para os resultados. Para quem atua no 
transporte de passageiros, o Sest Senat dispõe do ônibus-
escola para a aprendizagem prática. Com a orientação do 
instrutor, o aluno passa a utilizar a tecnologia a favor da 
economia de diesel e da preservação dos componentes 
do veículo. Nas duas modalidades de condução 
econômica, os alunos aprendem para colaborar com a 
preservação do meio ambiente.

Senat promove atualizações 
constantes, atendendo às 

exigências do Código Nacional de 
Trânsito como, por exemplo, o 

curso do MOPP



PROJETOS PRIMEIRA 
HABILITAÇÃO PARA O 
TRANSPORTE

CNH Social e Inserção de Novos Motoristas

Atendendo aos objetivos fundamentais do Sest 
Senat, principalmente os do setor de transporte e a 
necessidade do mercado, foram lançados no ano de 2014 
a nível nacional, os Projetos Primeira Habilitação para o 
Transporte - CnH Social e Habilitação Profissional para o 
Transporte - Inserção de Novos Motoristas. 

A CNH Social tem como objetivo principal contribuir 
para inserção de jovens de baixa renda no mercado de 
trabalho, por meio da concessão da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), categoria “B”, associada à oferta de 
cursos de qualificação, aumentando a empregabilidade e 
renda dos jovens.

O Inserção de Novos Motoristas foi criado com o 
objetivo de viabilizar a mudança de categoria da Carteira 
nacional de Habilitação (CnH) a 30.000 pessoas que 
tenham interesse em se tornar motoristas profissionais, 
capacitando-os para atuarem no setor de transporte com 
vistas a suprir a demanda por este profissional.

PRONATEC 
Em 2014, o Programa possibilitou curso de formação 

de motoristas profissionais, com carga horária de 400 
horas. A utilização de simulador de direção e a prática 
veicular em caminhões Volvo, Mercedes e Iveco 
resultaram na absorção de 90% destes motoristas pelo 
mercado de trabalho. Além deste curso, a entidade 
disponibilizou outros cursos no eixo da Infraestrutura, 
entre eles: Operador de Empilhadeira, Operador de 
Retroescavadeira, Guindauto, Almoxarife, Motorista de 
Transporte de Cargas, Monitor do Transporte Escolar.

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
O Sest Senat disponibiliza ao segmento o programa 

de aprendizagem nas áreas administrativa e operacional, 
para jovens entre 16 e 22 anos. O programa é gratuito, 
sem custos para o jovem e para a empresa contribuinte. 

DESPOLUIR 
A conservação do meio ambiente também é 

o objetivo do Despoluir – Programa Ambiental 
da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
desenvolvido no Paraná em parceria com a Federação 
das Empresas de Transporte de Passageiros dos estados 
do Paraná e Santa Catarina – Fepasc e Federação 
das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do 
Paraná - Fetranspar. Além de promover o engajamento 
e a conscientização de transportadores, caminhoneiros 
autônomos, taxistas e sociedade em ações ambientais, 
por meio do Despoluir são realizadas as aferições 
veiculares. A estratégia é executada em parceria com 
federações, associações e sindicatos com o objetivo 
de promover a melhoria da qualidade do ar e o uso 
racional de combustíveis. Desde o início do projeto, em 
2007, a Fepasc realizou a aferição de 70 mil veículos e, a 
Fetranspar, de mais de 31 mil.

Programa Motorista Profissional 
oferece aprimoramento ao 
motorista que busca melhores 
oportunidades

32 mil
motoristas capacitados em cursos 
presenciais

15 mil 
motoristas capacitados em cursos de 
educação a distância (EAD)

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014

O SENAT INTEGRA O SISTEMA CNT – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. NO PARANÁ, 
O CONSELHO REGIONAL DO SEST SENAT É PRESIDIDO PELA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA (FEPASC).

sestsenatpr.org.br

9 UNiDADes
Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, 
Cascavel, Guarapuava, Santo Antônio da Platina e Vitorino
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O SEBRAE
Serviço de aPoio ÀS micro e 
PeQUeNaS emPreSaS 

O Sebrae/PR fechou 2014 com balanço positivo. A entidade 
atendeu 134.660 empresas distintas, uma média de 525 empresas 
por dia, nos setores do agronegócio, comércio, indústria e 
serviços. Ao todo, foram 68.371 microempresas; 15.027 
empresas de pequeno porte; e 51.262 microempreendedores 
individuais.  

Parceiro dos pequenos negócios, o Sebrae/PR  contribuiu 
para a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa tornar-se realidade. 
Dos 382 municípios do Estado que já estão com a legislação 
regulamentada, 135, que participaram do Programa Cidade 
Empreendedora, implementaram ações complementares, 
relacionadas ao tema. 

A entidade, a grande parceria da Redesim – Empresa 
Fácil Paraná, ajudou a concretizar com a Junta Comercial um 
sistema integrado que começou a ser implantado em 2014, em 
28 municípios, e que desburocratizará a abertura, alteração 
e fechamento de empresas. Em 2015, a Redesim atingirá 200 
municípios, e, em 2016, os 399 municípios paranaenses.

A inovação também foi destaque. O Sebrae/PR levou 
orientações específicas sobre o tema para 18.419 empresas. 
Destaque para o Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia. 
Somente neste programa o Sebrae/PR investiu R$ 27.218.417,00 
em 2014. 

A entidade aproximou os pequenos negócios do sistema 
financeiro, por meio de seminários e de iniciativas como as 
sociedades garantidoras de crédito. O Sebrae/PR realizou ainda  
19.543 orientações de crédito graças a uma parceria firmada com 
cooperativas do setor.

O Sebrae/PR levou a cultura do empreendedorismo para 
as salas de aula, capacitando 79.909 alunos, desde o ensino 
fundamental até a universidade, e 611 professores.

A rede de atendimento do Sebrae/PR, formada por 
6 regionais; 12 escritórios; 35 Pontos de Atendimento ao 

Empreendedor; e 103 Salas do Empreendedor, atendeu como 
nunca. Para ter uma ideia, apenas o Programa Negócio a Negócio, 
por exemplo, ofereceu orientações empresariais para 28.893 
pequenos empreendimentos. 

A competitividade empresarial foi também prioridade do 
Sebrae/PR, que trabalhou em 2014 com setores estratégicos 
para a economia paranaense. Na construção civil, por exemplo, 
foram atendidas 927 empresas distintas; no comércio – 2.532; 
no turismo – 1.050; no agronegócio – 2.523; na tecnologia da 
informação – 990; e no vestuário – 1.018. 

O Sebrae/PR investiu no novo ao concluir um mapeamento 
inédito dos ecossistemas de startups no Estado. Ao todo, foram 
146 atividades relacionadas ao tema, entre eventos, palestras, 
cursos e reuniões, envolvendo 6.625 participantes interessados 
em startups.

SebRae/pR apOSta nO aMbIente, 
naS eMpReSaS e nOS eMpReendedOReS

No Sebrae/PR, empresários e 
futuros empresários encontram 

informação para empreender



NOVA ESTRATÉGIA 
ACOMPANHA DINAMISMO
DO EMPREENDEDORISMO E DA 
SOCIEDADE
 

Para quem já é ou quer ser empresário, o Sebrae/PR 
é a melhor opção para obter informação e conhecimento. 
2014 marcou o início da nova estratégia da entidade 
para acompanhar o dinamismo da sociedade e do 
empreendedorismo. A partir de ideias construídas 
coletivamente, o Sebrae/PR definiu um novo modelo de 
operação, com forte visão territorial e 6 linhas de ação, que 
nortearão seu trabalho nos próximos anos.

Na linha Ambiente de Negócios, o Sebrae/PR assume 
papel de articulador e promotor de um ambiente favorável 
aos pequenos negócios, com ações, legislação e políticas 
que façam a diferença. Em Educação Empreendedora, 
leva empreendedorismo para as salas de aula, estimulando 
práticas empreendedoras nas crianças e jovens. 

Na linha Empreendedorismo e Gestão, o Sebrae/PR 
quer ampliar ainda mais sua rede de atendimento junto 
com parceiros. Em Empresas de Alto Potencial, a ideia é 
inserir as micro e pequenas empresas no mapa mundial 
dos negócios, tornando-as referência. Em Liderança, a 
prioridade é formar líderes capazes de superar desafios 
e conduzir mudanças. Enquanto que em Startups, 
acompanhar tendências e modelos de negócios inovadores.

A Semana da Pequena Empresa 
levou à sociedade paranaense a 
nova estratégia do Sebrae/PR

440.557 hORAs 
de consultorias

340.404 
orientações técnicas

6.438 
cursos e palestras

156 feiRAs
missões e rodadas de negócios

134.660 
empresas distintas atendidas

PRINCIPAIS REALIZAÇõES 2014

O SEBRAE/PR FAZ PARTE DO SISTEMA SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO àS MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS). 

sebraepr.com.br

O Sebrae é o parceiro 
dos pequenos negócios 
no Paraná



R$ 21,7 
MIlhõeS
INVESTIDOS EM 
FORMAÇÃO E 
PROMOÇÃO SOCIAL 
PARA O PÚBLICO 
COOPERATIVISTA 

305 MIl
TRABALHADORES 
DO TRANSPORTE 
ATENDIDOS EM AÇõES 
DE PROMOÇÃO SOCIAL 
E CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL

10 MIl 
CURSOS E CAPACITAÇõES 

GRATUITOS PARA 
TRABALHADORES E 

PRODUTORES RURAIS



793 MIl 
MATRíCULAS EM 
FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA A 
INDÚSTRIA

134,6 MIl
MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DISTINTAS 
ATENDIDAS

R$ 120 
MIlhõeS
INVESTIDOS EM CURSOS 

E AÇõES EDUCATIVAS 
GRATUITAS PARA O 
TRABALHADOR DO 

COMÉRCIO



EM TODOS OS 
SEGMENTOS.
EM TODOS OS 
SERVIÇOS.
S É PLURAL.






