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Nos dias 03 e 04 de dezembro de 2014 foram realizados simultaneamente os eventos 

Seminário e Feira Copel de Boas Práticas Socioambientais, no Museu Oscar 

Niemeyer, em Curitiba.  

 

SEMINÁRIO 

O Seminário teve os objetivos de compartilhar conhecimentos e experiências sobre o 

tema Sustentabilidade, apresentar boas práticas de sustentabilidade empresarial e dar 

visibilidade a projetos socioambientais de empregados como protagonistas, além de 

contribuir para a educação e o fortalecimento da cultura para sustentabilidade.  

O evento contou com a presença de 281 participantes, sendo 136 empregados da 

Copel e um público externo de 145 pessoas. Em relação ao total de participantes do 

Seminário, na categoria Fornecedores, 47 empresas se inscreveram no Seminário e 

21 participaram. 

Foram realizadas 13 palestras, sendo 06 palestras principais e 05 apresentações de 

trabalhos acadêmicos, conforme a seguir: 

Palestras Principais: 

 Sustentabilidade na conjuntura social e econômica – Ricardo Abramovay 

 Liderança e desafios da Sustentabilidade – Ricardo Voltolini 

 Ecoeficiência  e Escritório Verde UTFPR – Eloy Casagrande Jr. 

 Aplicação de casos práticos de ações de sustentabilidade em empresas – Marco 

Fujihara 

 Redes Inteligentes (projeto piloto Copel) e Geração Distribuída – Zeno Nadal 

 Logística Reversa - secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo 

do Paraná, Antônio Caetano de Paula Júnior 

Trabalhos Acadêmicos: 

 Análise Ambiental da Fabricação de Fibra Ótica Vítrea - Positivo 

 Avaliação do ensino de educação para sustentabilidade em treinamentos 

corporativos - ISAE 

 Avaliação de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Estudo de caso UHE Mauá - LACTEC 

 Desempenho de placas fotovoltaicas em 3 anos de operação na UTFPR - UTFPR 

 Valor Brasil – ação de inserção no mercado de trabalho - FAE 
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TROFÉU SUSIE PONTAROLLI  

Nesta edição do Troféu Susie Pontarolli, 13 projetos foram inscritos para participar, 
sendo 07 da categoria Fornecedores e 06 da categoria Empregados. Foram 
premiados 3 projetos em cada categoria. 

 

FEIRA 

O número estimado de visitantes da Feira foi de 400 pessoas. Houve 26 expositores, 

que participaram como expositores e parceiros, inscritos através do processo de 

chamada pública DRI 01/2014, sendo 05 Instituições de Ensino e Pesquisa, 04 

Institutos Empresariais, 03 Empresas, 11 Instituições Sociais Sem Fins Lucrativos e 03 

Parceiros Estratégicos. 

 

SALA EDUCATIVA 

No espaço da Feira, no segundo dia, foi instalada uma sala educativa onde foram 

realizadas Palestras com os temas “Conservação de Recursos Hídricos e Ambientais”,  

“Monitoramento da qualidade da água em rios e reservatórios” e "Jogada Certa - 

coleta seletiva na UTFPR", ministradas por empregados e instituições parceiras, além 

de Oficinas de Elaboração de Projetos Sociais, em parceria com o SESI. Além disso, 

foram promovidas outras duas mini-palestras promovidas pela UTFPR e FIEP. 

 

Fotos do evento: 
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