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Localização
2003 – Missão é ampliada

Gerar energia de qualidade, 

com responsabilidade social

e ambiental, impulsionando

o desenvolvimento

econômico, 

turístico e tecnológico,

sustentável, 

no Brasil e no Paraguai.



Itaipu em Dados

• Maior hidrelétrica do mundo em geração de energia.

• Faturamento: cerca de US$ 3,81 bilhões (2016).

• Fornece 14% da energia consumida no Brasil e 79% no 

Paraguai

Recorde mundial de geração anual de energia em 2016:

103,1 milhões de MWh



A função diplomática da Itaipu

A empresa sempre buscou o diálogo para chegar ao consenso, 

com respeito e confiança nas partes.

Ações de articulação, parceria e acordos de cooperação para 

melhorias no desenvolvimento territorial da região.

• 1979 – Acordo Tripartite entre Brasil, Paraguai e Argentina 

para aproveitamento dos recursos hidráulicos no Rio Paraná

• 2005 – Troca das Notas Reversais – as iniciativas social e 

ambiental se unem à geração de energia



Documentos 
internacionalmente 

reconhecidos

Orientação do 
Governo Federal

Foco nos problemas e nas
potencialidades da região

Trabalho em rede

O que nos guia



Parcerias institucionais efetivas
• Childhood Brasil no Programa na Mão Certa desde 2006.
• Ministério da Justiça e Cidadania na elaboração do Protocolo de 

Ações para Proteção dos Direitos de Crianças e Adolescentes no 
Contexto de Obras e Empreendimentos. 

• Instituto Ethos na Rede de Empresas pela Aprendizagem e 
Erradicação do Trabalho Infantil.

• Universidade Federal do Paraná (UFPR) na capacitação e 
qualificação profissional de cuidadores de Idosos e bem estar 
familiar.

• Ministério Público do Trabalho com campanhas informativas 
sobre a Erradicação do Trabalho Infantil.

• Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio 
Vargas e International Finance Corporation (IFC) para 
construção das Diretrizes para a instalação e operação de grandes 
empreendimentos, sob a perspectiva do desenvolvimento local.



Como trabalhar a 
REDE PROTEGER

• Apoiar a Rede de Proteção Integral na Tríplice Fronteira (Rede 
Proteger) em suas iniciativas

• Fortalecer políticas governamentais de promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente 

• Articular ações transversais com governo,  organismos 
internacionais, sociedade civil e empresas públicas e privadas para 
unir esforços e potencializar projetos de interesse social 

• Promover o debate e ações sobre a erradicação do trabalho infantil, 
exploração sexual  e todas as formas de violência contra meninos e 
meninas

Abrangência territorial:
• Região da Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina)



MENOR 
Aderência

MAIOR 
Aderência

ODS - Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável



PRINCIPAIS AÇÕES

Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente e 
Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente

Projeto Integrar – Performance educacional e inclusão Digital

Saúde na Fronteira – Ações de saúde na região trinacional

Meninos do lago, Velejar é preciso e Jovens Atletas - melhoria do 
desempenho escolar e promoção da cidadania.

Iniciação e incentivo ao Trabalho (PIIT) – Iniciação Profissional de 
Adolescentes de baixa Renda
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