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“Não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz 
começa com um sorriso.”

Madre Teresa de Calcutá
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Missionária da Caridade, Santa das Sarjetas, 

Mãe dos Pobres, Missionária do Século XX, 

Madre Teresa de Calcutá. Agnes Gonxha 

Bojaxhiu recebeu muitos nomes em vida, e 

nenhum deles conseguiu defi nir e abranger 

com precisão toda a sua inestimável 

contribuição para o bem da humanidade. 

Missionária católica albanesa, nascida 

em 6 de agosto de 110, em Skopje, na 

República da Macedônia, e naturalizada 

indiana, ela foi beatifi cada pela Igreja 

Católica em 003.

Integrante de uma família de três fi lhos, 

sendo duas moças e um rapaz, aos 1 anos 

ouviu um jesuíta que era missionário na 

Índia dizer: “Cada qual em sua vida deve 

seguir seu próprio caminho”. Seis anos mais 

tarde, aquelas palavras ainda ecoavam em 

sua memória e a fi zeram seguir adiante 

em sua vocação, solicitando a admissão 

na Congregação das Irmãs de Loreto que 

trabalhavam em Bengala. Aprendeu a 

língua inglesa em Dublim, sendo então 

enviada para a Índia em 131, a fi m de iniciar 

seu noviciado em Darjeeling no Colégio das 

Irmãs de Calcutá.

No dia  de maio de 131, fez a profi ssão 

religiosa, e emitiu os votos temporários de 

pobreza, castidade e obediência tomando o 

nome de “Teresa”, em homenagem à monja 

francesa Teresa de Lisieux.

De Darjeeling passou para Calcutá, onde 

exerceu, durante os anos 30 e 0, a docência 

em Geografi a no Colégio bengalês de Santa 

Mary. Impressionada com os problemas 

sociais da Índia, fez um curso rápido de 

enfermagem, que veio a tornar-se um pilar 

fundamental da sua tarefa no mundo.

Em 18, após muita insistência, o Papa 

Pio XII permitiu a Madre Teresa iniciar 

uma nova Congregação Religiosa, cujo 

objetivo era ensinar as crianças pobres a 

ler. Dessa forma, nasceu a família religiosa 

das Missionárias da Caridade. Como hábito, 

escolheu o sári, de cores branco, por 

signifi car pureza, e azul, por ser a cor da 

Virgem Maria. Como princípios, adotou o 

abandono de todos os bens materiais.

Começou a sua atividade reunindo algumas 

crianças, às quais, passou a ensinar o 

alfabeto e regras básicas de higiene. A 

sua tarefa diária residia na angariação 

de donativos e na difusão de palavras de 

alento e de confi ança em Deus. No dia 1 de 

dezembro de 18, recebeu a nacionalidade 

indiana. A partir de 150 empenhou-se em 

auxiliar os doentes com lepra.

Em 165, o Papa Paulo VI colocou sob 

controle do papado a sua congregação 

e deu autorização para a sua expansão a 

outros países. Centros de apoio a leprosos, 

idosos, cegos e a doentes com HIV 

surgiram em várias cidades do mundo, bem 

como escolas, orfanatos e trabalhos de 

reabilitação com presidiários.

Entre 168 e 18, estabeleceu a sua 

presença missionária em países como 

Albânia, Rússia, Cuba, Canadá, Palestina, 

Bangladesh, Austrália, Estados Unidos, 

Ceilão, Itália, antiga União Soviética e China.

O reconhecimento do mundo pelo seu 

trabalho concretizou-se com o Prêmio 

Nobel da Paz, no dia 17 de outubro de 17.

Morreu em 17 aos 87 anos, de ataque 

cardíaco, quando preparava um serviço 

religioso em memória da Princesa Diana de 

Gales, sua grande amiga, e falecida seis dias 

antes, em um acidente de automóvel em 

Paris. Tratado como um funeral de Estado, 

vários foram os representantes do mundo 

que quiseram estar presentes para prestar-

lhe homenagem. Redes de TV de todo o 

planeta transmitiram ao vivo do estádio de 

Netaji, durante uma semana, imagens dos 

milhões que queriam prestar sua última 

homenagem. No dia 1 de outubro de 

003, o Papa João Paulo II beatifi cou Madre 

Teresa, a Santa das Sarjetas que, ao abdicar 

de tudo, conquistou o mundo todo.

A Santa
das Sarjetas 
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Compromisso com os funcionáriosCompromisso com

Os funcionários
O compromisso socialmente responsável da AFESBJ começa com políticas institucionais 

que priorizam o bem-estar e o desenvolvimento de seus funcionários. Para tanto, o setor 

de Desenvolvimento Institucional da AFESBJ apresenta diferentes programas que envolvem 

áreas como formação, remuneração, incentivos, benefícios, atração e retenção de talentos, 

desenvolvimento, segurança, qualidade de vida, comunicação interna.

Professores, funcionários técnico-administrativos, estagiários e jovens aprendizes estão inseridos 

em um ambiente saudável, onde a convivência amigável é assegurada pelos cuidados com 

a saúde e a segurança.

Através de seus programas de capacitação, o objetivo da Instituição é transformar cada 

Unidade de ensino em um ambiente de aprendizado, onde todos os funcionários sejam, ao 

mesmo tempo, agentes e receptores no processo de geração de conhecimento.

Gênero

Faixa etária

Abaixo de
18 anos

18 a 35
anos

36 a 60
anos

Acima de 60
anos

Total

4

1.206
1.337

41

2.588

5

1.546 1.465

44

3.060
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Compromisso com os funcionários

Formação e 

Desenvolvimento
A partir da política de desenvolvimento de seus funcionários, a AFESBJ oferece programas 

de capacitação e de formação continuada que têm como objetivo promover, além da 

profi ssionalização, o desenvolvimento que ultrapassa o saber técnico e que visa a um 

conhecimento válido para a vida em todas as suas esferas, dignifi cando o ser humano.

Fonte: D.I -  Desenvolvimento Institucional AFESBJ. Dados obtidos até 31/1/00.

O PEC permite a atualização constante de gestores, assessores e professores, por meio 

de cursos presenciais, grupos de estudos e trocas de experiências. Os temas tratados nos 

encontros são defi nidos de acordo com as necessidades de cada equipe. Em 00, foram 

atendidos aproximadamente 650 profi ssionais, entre professores, assessores e gestores, 

totalizando 50 horas de trabalho anual.

Tempo de serviço

Programa de Educação Corporativa – PEC  
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Programa de capac
Em 00, foram oferecidos mais de 10 eventos, incluindo: treinamentos técnicos, 

capacitações e palestras a todos os funcionários. Esses eventos, envolvendo a diversidade 

de profi ssionais que compõem o quadro da AFESBJ, tiveram como objetivo repassar 

técnicas e refl exões visando ao aperfeiçoamento pessoal e profi ssional, além do cuidado 

com a qualidade de vida e segurança no ambiente de trabalho. 

Programa de capacitação nas unidades

Público-Alvo Treinamentos
N.º de

Participantes

Coordenação Disciplinar 6 

Pedagógico  .

Administrativo  .

Assessoria / Biblioteca, Administrativo, Escritório da Qualidade, Planejamento, Auditoria e 

Controladoria, Central de Atendimento, Call Center, Secretarias, Comercial, Desenvolvimento 

Institucional, Editoração, Academia, Comunicação, Marketing 

 

Serviços Gerais, Manutenção, Profi ssionais da Alimentação, Atendentes do Transporte Escolar, Saúde 

Escolar, Motorista, Inspetoria, Portaria.
 .

Comunicação com os

Funcionários
A Comunicação Interna utiliza  principalmente o correio eletrônico como meio de divulgação 

de informações acadêmicas e institucionais.  Além de receberem por e-mail notícias sobre 

a vida acadêmica da Instituição, os funcionários, são informados a respeito dos eventos, 

aniversários dos colegas, cursos, dicas de saúde, uso correto da Língua Portuguesa entre 

outras informações. O setor também promove campanhas de incentivo à cultura, por meio 

de promoções que incluem sorteios de convites para eventos diversos, como apresentações 

musicais e teatrais.

A coluna “Nossa Gente”, periodicamente, divulga uma breve apresentação dos funcionários, 

aproximando, dessa forma, os colegas de diferentes Unidades e colaborando para um 

ambiente de trabalho mais agradável.
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Programa de capac
Interação Virtual - amizade e carinho no Bom Jesus 

Programa de bolsa de estudo

Política de remuneração,

Benefícios e Incentivos

Na nova dinâmica das relações sociais, a 

comunicação e a interação assumem, dentro 

das organizações, novas possibilidades na 

construção do conhecimento.

O Grupo Bom Jesus, atento a esse novo 

cenário, oferece um espaço de interação 

entre seus funcionários, alunos e 

comunidade. Os hotsites possuem papel 

estratégico e auxiliam na comunicação 

entre as pessoas, ajudando a criar laços de 

amizade e carinho entre todos.

A equipe da WEB do Bom Jesus 

disponibilizou, por ocasião do Dia da Mães, 

aos funcionários e alunos um espaço para 

fotos e depoimentos de amor e gratidão 

às mães. O mesmo ocorreu para o Dia dos 

Pais, que receberam a singela homenagem 

de seus fi lhos, através do hotsite.

Em dezembro, com o slogan “No nosso 

Natal a estrela é você!” os funcionários 

foram convidados a se reunirem para uma 

foto do setor e escreverem uma mensagem 

natalina destinada a todos do Grupo Bom 

Jesus.

A AFESBJ considera que o trabalho e a dedicação do corpo docente, técnico, administrativo e de apoio devem ser estimulados e incentivados. 

Para tanto, a Instituição propicia aos seus funcionários estímulos e benefícios, tais como:

Enquanto Instituição de ensino, uma das maiores contribuições oferecidas aos funcionários 

é o programa de bolsas de estudo, contemplando desde a Educação Infantil até a pós-graduação, 

em nível de especialização.

Os funcionários das Unidades do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, ingressantes na 

Instituição, têm direito a 50% de desconto, podendo obter até isenção total de mensalidade, 

pois o benefício é proporcional ao tempo de serviço e/ou carga horária.

Para os funcionários do Rio Grande do Sul os percentuais de descontos variam conforme 

Convenção Coletiva de Trabalho.

Os fi lhos têm direito ao desconto nos Colégios Bom Jesus e na FAE, também, proporcional ao 

tempo de serviço do funcionário e os cônjuges têm direito a 10% de desconto nas mensalidades.

Os estagiários que prestam serviços 

à AFESBJ têm desconto de 30% nas 

mensalidades da FAE Centro Universitário.

Dependendo das necessidades da Instituição 

os funcionários são benefi ciados com 

descontos especiais para cursarem o 

mestrado. 
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Transporte

Plano de saúde

Programa de empréstimos

Alimentação subsidiada

Aos funcionários locados na sede 

administrativa do Grupo em Campo Largo-PR, 

a AFESBJ oferece transporte gratuito de ida 

e volta até a capital paranaense.

A AFESBJ, em parceria com a Unimed, oferece 

aos funcionários e a seus dependentes legais 

assistência médica, hospitalar e ambulatorial, 

com mensalidades acessíveis, menores que 

as praticadas no mercado.

Em 00, 1.38 dependentes de funcionários 

receberam assistência médica através do 

convênio entre a AFESBJ e a Unimed.

Linha de crédito pré-aprovada, criada para 

suprir as necessidades fi nanceiras dos 

funcionários, e ajustada à Lei n.º 10.80 de 

17/1/003, que ofi cializa os empréstimos 

com desconto em folha de pagamento para 

os funcionários de empresas privadas.

As Unidades de Curitiba, Bom Jesus Água 

Verde, Internacional, e Aldeia e a Unidade Bom 

Jesus Canarinhos, de Petrópolis, dispõem 

de refeitórios, onde é servida alimentação 

balanceada para funcionários e alunos.

As Unidades Centro, Lamenha Lins e 

Lourdes possuem parceria com restaurantes 

próximos.
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Saúde Escolar e Ocupacional
Seguro de vida Previdência privada

Em parceria com o HSBC / Seguro de vida 

em grupo, esse benefício está disponível a 

todos os funcionários, sem custo adicional. 

Benefício previdenciário em que a 

contribuição da Instituição corresponde 

a 100% da contribuição do participante, 

limitada ao percentual de 1% a % do 

salário bruto, dependendo da faixa salarial.

Saúde Escolar e Ocupacional

Saúde, segurança e 

Qualidade de vida

O Departamento de Saúde Escolar e Ocupacional – DSEO, desde sua criação, em 1, vem 

ampliando suas ações. Composto por pediatras, médicos do trabalho, fonoaudiólogas, 

enfermeiras, auxiliares de enfermagem, psicólogos e psicopedagogos, o DSEO mantém, em 

diversas unidades do Bom Jesus, ambulatórios para atendimento de alunos e funcionários. 

Entre as muitas atuações do DSEO, destacam-se:

 » Prestação de primeiros socorros em 

ocorrências no ambiente escolar e de 

trabalho.

 » Identifi cação de alunos com necessidades 

especiais na área de saúde.

 » Identifi cação de alunos com 

necessidades educacionais especiais 

através do Setor de Psicologia e 

Psicopedagogia – SPP, promovendo 

a inclusão desses alunos e o seu 

acompanhamento.

 » Realização de programas de triagem 

auditiva, visual, de linguagem e 

de pediculose entre os alunos, 

identifi cando problemas que possam 

prejudicar o seu desempenho escolar e 

a sua saúde.

 » Exames periódicos de saúde dos 

funcionários – com o objetivo de 

diagnosticar precocemente alterações, 

relacionadas ou não com a atividade 

laboral, e dar continuidade ao trabalho 

educacional de promoção e proteção à 

saúde.

 » Exames admissionais e demissionais.

 » Treinamento individual aos professores 

para o uso adequado da voz – serviço 

prestado pelos fonoaudiólogos internos 

ou conveniados.

 » Treinamento de primeiros socorros para 

funcionários da Instituição, incluindo 

manobras de reanimação cardiopulmonar.

Fonte: D.I - Desenvolvimento Institucional AFESBJ. Dados obtidos até 31/1/00.
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Atividades do DSEO Programas  

Saúde Escolar
Programa de Triagem - Alunos . .

Funcionários treinados -- 

Medicina Ocupacional
Exames Médicos Ocupacionais . .

Vacinação de Funcionários (Gripe)  .

Fonoaudiologia Ocupacional Exames fonoaudiológicos  .

Serviço de enfermagem
Serviço de enfermagem . .

Número de alunos atendidos . .

Serviço de Psicologia e
Psicopedagogia Atendimentos realizados -- .

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

Setor de Segurança do Trabalho

Segurança do

Trabalho

A CIPA está presente na maioria das unidades do Bom Jesus. Nas unidades onde a comissão 

não está estruturada, estudos estão sendo realizados para sua formalização. Em 00 foram 

criadas três novas CIPAs, Vacaria, no Rio Grande do Sul, São José em Curitiba e São José 

dos Pinhais - PR. Em conjunto com o Departamento de Saúde Escolar, o Setor de Segurança 

do Trabalho do Bom Jesus tem ministrado o curso de CIPA aos funcionários. Esse curso, 

além de atender a legislação vigente, foca também os cuidados no ambiente escolar, com o 

objetivo de prevenir acidentes envolvendo os alunos.

Anualmente, as CIPAs, em conjunto com o Setor de Segurança do Trabalho, realizam nas 

unidades, atividades relacionadas à prevenção de acidentes como inspeções, relatórios, 

treinamento e a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT, envolvendo 

alunos, funcionários, terceirizados, pais de alunos e ex-alunos.

Acidentes de trabalho: 8 (somente com funcionários próprios).

Dias perdidos: 37 (somente com funcionários próprios).

O Setor de Segurança do Trabalho conta com um engenheiro e um técnico em Segurança do 

Trabalho e um estagiário de Técnico em Segurança do Trabalho. O SST também faz parte do 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT que é 

composto por duas médicas do Trabalho.

Em 2009 o setor atuou em várias unidades do Bom Jesus, 
ministrando 56 capacitações, que envolveram 841 pessoas em 
3.500 horas de atividades.

 » Instrução de funcionários da Instituição 

sobre prevenção de acidentes com 

alunos.

 » Instrução de funcionários da Instituição 

sobre prevenção de agravos à saúde

 » Administração de vacina contra o vírus 

da gripe – direcionada aos funcionários 

das unidades de Curitiba.

 » Prevenção de acidentes, por meio 

de medidas educativas aos alunos e 

funcionários, monitoramento do espaço 

escolar, etc.
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Semana Interna

Palestras N.º de Participantes

Segurança Preventiva 

Pessoas são "Presentes" 

Doação de Sangue e Medula Óssea 

Orientações sobre o vírus H1N1 

Alimentação Nutritiva e Ervas Medicinais 

Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SIPAT

SIPAT e a segurança no
trânsito envolve comunidade escolar 

A SIPAT é promovida pelo Departamento de 

Desenvolvimento Institucional e faz parte 

do Programa de Capacitações, em conjunto 

com o Serviço Especializado em Segurança 

e Medicina do Trabalho e as CIPAs.

Em 00, a SIPAT realizou várias atividades 

com o objetivo de conscientizar os 

funcionários e alunos sobre a importância 

da prevenção de acidentes, também foram 

ministradas palestras sobre a Qualidade de 

Vida e Disponibilidade Interna, assuntos 

que otimizam a prestação de serviços e a 

vida pessoal e profi ssional dos funcionários.

 A educação para a segurança no trânsito é o primeiro passo para garantir mudanças de 

conduta nos motoristas. Foi com esse intuito que a SIPAT realizada na Unidade Bom Jesus 

Santo Antônio em Rolândia envolveu funcionários, pais e alunos.

Com o objetivo de conscientizar os pais 

sobre a importância de transportar seus 

fi lhos com segurança, evitando cometer 

infrações, foram distribuídos panfl etos 

informativos com orientações sobre o 

uso correto do cinto de segurança, a 

importância do uso da faixa de pedestres 

ao atravessar a rua e como estacionar com 

segurança em frente ao Colégio nos horários 

de saída e entrada. Um inspetor de pátio, 

devidamente uniformizado, orientou os pais 

na chegada e a saída dos alunos e auxiliou 

na passagem dos estudantes pela faixa de 

pedestres. Atitudes como essa, facilitam 

o trânsito em frente ao Colégio, além de 

ajudar a formar motoristas responsáveis.
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IntegraçãoIntegração
Jantar dançante da família Bom Jesus

Professores Bom Jesus são uma lição de vida 

Integração
Promover a integração no ambiente de trabalho contribui positivamente para a humanização 

das relações interpessoais e para o fortalecimento da responsabilidade e do espírito de equipe.

A AFESBJ realiza ações e eventos que estimulam a integração entre as equipes dos diversos 

setores. Ações como, Dia dos Funcionários, Dia dos Professores, Páscoa, Natal, Festa Junina 

e Tempo Franciscano são datas comemoradas de forma muito especial e contribuem para 

estreitar o convívio entre todos.

Funcionários e estagiários administrativos 

do Bom Jesus e da FAE Centro Universitário 

participaram do Jantar Dançante em 

comemoração do Dia do Trabalho. O evento, 

realizado com o tema “Alegria”, reuniu cerca 

de 1.500 pessoas que foram recepcionados 

com atrações circenses, que deram o tom 

à festa.

O presidente da AFESBJ, Frei Guido Moacir 

Scheidt, abriu o evento lembrando a todos 

o valor da alegria no contexto do trabalho e 

na vida das pessoas. 

Em outubro, professores do Bom Jesus e 

da FAE participaram do Jantar Dançante 

em comemoração do Dia do Professor. O 

presidente da AFESBJ, Frei Guido Moacir 

Scheidt, lembrou a importância do 

signifi cado da frase “Sou uma lição de vida” 

estampada na camiseta entregue a todos os 

participantes.
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Atrair e reter funcionários de excelência é uma política prioritária na AFESBJ. 

Para que isso aconteça, a Instituição possui internamente um programa de 

estágio, cujo objetivo é identifi car alunos da graduação e pós-graduação que 

possam compor o seu quadro de funcionários. 

Em convênio com o Centro Educacional Profissionalizante Maria Adelaide– CEMADE, 

com a Associação Educacional Familiar e Social do Paraná – AEFSPR, com 

a Fundação João XXIII de Campo Largo, com a Associação de Proteção à 

Maternidade e a Infância de São José dos Pinhais – APMI  e com o Centro de 

Integração Empresa Escola de Santa Catarina  – CIEE a AFESBJ desenvolve o 

programa de aprendizes, que permite a formação de jovens profi ssionais e sua 

inserção no mercado de trabalho.

A política de contratação privilegia um processo dinâmico de seleção, evitando 

práticas discriminatórias e buscando estimular a diversidade.

Atração e retenção de

Funcionários

Atração e Retenção -  Estagiários em exercício Estagiários efetivados Terceirizados

Bom Jesus Água Verde   

Bom Jesus Aldeia - Campo Largo   -

Bom Jesus Aurora - Caçador   -

Bom Jesus Canarinhos - Petrópolis   

Bom Jesus Centro   

Bom Jesus Coração de Jesus - Florianópolis   

Bom Jesus Diocesano - Lages -  

Bom Jesus Divina Providência - Jaraguá do Sul   -

Bom Jesus Divina Providência  - -

Bom Jesus Internacional - Colombo   

Bom Jesus Joana d´Arc - Rio Grande  - 

Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes   

Bom Jesus Nossa Senhora Aparecida - Venâncio Aires   -

Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário - Paranaguá  - -

Bom Jesus Santo Antônio - Blumenau   -

Bom Jesus São José  - Vacaria  - -

Bom Jesus São José - Curitiba    

Bom Jesus São José - Rio Negro   

Bom Jesus São José - São Bento do Sul  - -

Bom Jesus São Luiz - Porto Alegre  - -

Bom Jesus Sévigné - Porto Alegre  - -

Fonte: D.I - Desenvolvimento Institucional AFESBJ. Dados obtidos até 31/1/00.
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Natal solidário 

Ajudando quem precisa

Adote uma criança neste Natal

Os funcionários do Bom Jesus promoveram diversas ações sociais em prol de pessoas, 

comunidades e instituições carentes. 

A Campanha “Adote um Paciente do 

Instituto do Rim” envolveu 10 professores 

e funcionários do Bom Jesus Centro. Duas 

árvores de Natal, decoradas com bolinhas, 

identifi cadas com o nome dos pacientes, 

foram colocadas na sala dos professores.

Foram doadas 10 camisetas aos pacientes 

carentes que fazem hemodiálise no Instituto 

Amigos do Rim, que possui unidades 

em vários locais de Curitiba e Região 

Metropolitana. 

Os professores e funcionários visitaram 

todas as unidades entregando 

pessoalmente os presentes, conversando, 

apoiando e trocando experiências de vida 

com os pacientes.

Os funcionários administrativos da Unidade situada em Campo Largo e do Bom Jesus 

Centro adotaram a Casa do Caminho, entidade fi lantrópica que atende 138 famílias nas 

comunidades carentes do bairro do Tatuquara, Vila Nova, Caximba de Baixo, Campo dos 

Andrades e Jardim Graciela, em Curitiba. Em julho foram doados  cobertores e em 

dezembro panetones e refrigerantes para o Natal da Instituição.

Na Unidade Lamenha Lins, os funcionários, inspirados pelo espírito natalino, escolheram o 

Lar Mãe Maria, de São José dos Pinhais, e presentearam 33 crianças e adolescentes, com 

idade entre 1 a 18 anos.

Um ônibus do Bom Jesus levou os funcionários para realizarem a entrega dos presentes. 

Eles foram recebidos pelas crianças, pelos adolescentes e pelas Irmãs Beneditinas da Divina 

Providência (responsáveis pelo lar) e juntos puderam desfrutar de uma tarde alegre e divertida.

Solidariedade e Ação Social

No Bom Jesus
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Prêmio consagra personalidades em Tecnologia da Informação 

Funcionário em

Destaque

Cada funcionário conversou com a criança 

que adotou e numa roda de música, 

dançaram, cantaram e brincaram. Ao fi nal 

do dia foi montada uma mesa com o lanche 

natalino e os presentes foram entregues.

A Comunidade Mossunguê também foi benefi ciada na ação social realizada pelos funcionários 

da Unidade Lamenha Lins. Ao todo foram 60 crianças e adolescentes com idades entre 1 a 

16 anos que foram presenteadas por professores, coordenadores, estagiários e funcionários 

administrativos. Todos colaboraram para que as crianças e adolescentes carentes da 

comunidade Mossunguê tivessem um Natal mais feliz. 

Em dezembro, a Associação dos Usuários de 

Informática e Telecomunicações do Paraná 

realizou, no Castelo do Batel, o tradicional 

jantar em homenagem às empresas e 

personalidades que se destacaram, durante 

o ano, na área de Tecnologia da Informação. 

O gerente de TI da AFESBJ, Sérgio Roberto 

Santi (na foto, à direita), esteve entre os 

premiados do evento, vencedor na categoria 

CIO (Chief Information Offi  cer). O prêmio 

que é tradição na comunidade de TI, tem como 

objetivo homenagear e incentivar aqueles 

que, por meio de seu trabalho, promoveram 

e incentivaram o uso da Tecnologia da 

Informação para o desenvolvimento de 

organizações e da sociedade, de acordo com 

experiências adquiridas.

Sérgio Santi também esteve entre os fi nalistas do Prêmio IT Leaders 00, realizado pela 

Computerworld em parceria com a consultoria International Data Corporation. Entre 30 

inscritos de todo país em 1 categorias, Santi foi um dos cinco fi nalistas, na categoria Educação.
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