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Nas Edições anteriores deste Seminário, as atividades eram sempre voltadas para os 

empregados. Neste ano, o escopo foi ampliado e, além das Boas Práticas realizadas 

por empregados da Copel, também foram apresentadas iniciativas e práticas de 

fornecedores. Esta edição foi realizada no dia 13 de novembro de 2013, no Auditório 

do Km3, e teve como temática o relacionamento da Copel com seus fornecedores. 

Participaram do seminário 56 fornecedores, representando 32 empresas. 

Foram realizadas cinco palestras, sendo uma ministrada pelo economista Ricardo 

Abramovay, um dos destaques do evento, com o tema “Muito Além da Economia 

Verde”, e outras quatro palestras ministradas por copelianos, com os seguintes temas: 

 Requisitos de Sustentabilidade – Paulo Sergio Pereira;  

 Comissão Interna Socioambiental – Jackson Ayres 

 Logística Reversa – Luisa Nastari  

 Ações Socioambientais da Copel Distribuição S.A. – Vlademir Santo Daleffe  

Empresas fornecedoras também foram convidadas a mostrar suas iniciativas: 

 Empresário do 3º Milênio – FIEP; 

 Programa Peça por Peça - Instituto Robert Bosch; 

 Compostagem de Resíduos Orgânicos - Landis Gyr; e  

 Cidadania na Escola - Romagnole Produtos Elétricos.  

 

PROGRAMA REDE DE VALOR SOLIDÁRIA 

No Seminário, foi apresentado o Programa Rede de Valor Solidária, que tem como 

objetivo estabelecer parcerias com fornecedores visando contribuir para o 

Desenvolvimento Sustentável por meio da melhoria da gestão da cadeia produtiva e 

da otimização de recursos em benefício da comunidade.  

 

I FEIRA DE NEGÓCIOS SOCIAIS 

Concomitante ao IV Seminário, aconteceu também a I Feira de Negócios e Projetos 

Sustentáveis, na praça central do KM3. A feira proporcionou que empresas, 

organizações sociais e órgãos governamentais apresentassem seus projetos e 

iniciativas realizados em prol da comunidade e/ou seu público interno, oportunizando a 

efetivação de parcerias e criando, assim, uma rede de empreendedores sociais.  
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TROFÉU SUSIE PONTAROLLI 

Também foi lançada nesta ocasião a segunda edição do Troféu Susie Pontarolli de 

Sustentabilidade, que passou a ser destinada a dois públicos, empregados e 

fornecedores, com premiação para as 3 melhores práticas de cada Categoria. 
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