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Nos dias 01 e 02  de outubro de 2015 foi realizado o VI Seminário Copel de 

Sustentabilidade, no Museu Oscar Niemeyer, que trouxe diversos palestrantes 

renomados para tratarem de temas atuais e imprescindíveis na área de 

Sustentabilidade. O Seminário contou com duas apresentações artísticas/culturais e 

também com o lançamento da terceira edição do Troféu Susie Pontarolli, além da 

apresentação de 4 vídeos sobre ações sociais de empregados da Copel.  

O evento teve o objetivo de levar para o ambiente empresarial e para a comunidade 

conteúdos e temas contemporâneos tratados sistêmica e transversalmente, com foco 

em questões ambientais, sociais e econômicas. Além disso, o evento se propôs a 

apresentar boas práticas em sustentabilidade empresarial, dando visibilidade a 

projetos de ações socioambientais protagonizados por empregados da Copel e da sua 

rede de relacionamento, de forma que possam servir de modelo para outras ações e 

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

O tema do Seminário, “A Empresa e seu Papel para um Mundo Sustentável”, esteve 

em consonância com as discussões promovidas em todo o mundo neste ano acerca 

das alternativas para salvar o planeta. 

O evento teve grande participação de 193 empregados da Copel e de 195 pessoas do 

público externo, totalizando quase 400 participantes. O auditório principal, com 

capacidade para 380 lugares, esteve quase lotado durante todas as palestras. 

 

PALESTRAS 

O evento contou com a apresentação das seguintes palestras: 

 Ética na Empresa e perante a sociedade - Antonio Raimundo dos Santos e Roberlei 

Aldo Queiroz 

 O que podemos esperar da COP 21 e quais as oportunidades e desafios para o 

Brasil? - Fabio Feldmann 

 Cenários do Setor Elétrico e as contribuições e relações para um mundo 

sustentável -  Mario Veiga Ferraz Pereira 

 Ações da SEMA sobre a mudança do clima- mitigação e adaptação - Ricardo 

Soavinski (Secretário do Meio Ambiente do Estado do Paraná) 

 Quais estímulos necessários para uma indústria com baixo carbono? - Rafael Cesar 

da Costa (FIEP) 

 Inovações e tendências para a produção e distribuição sustentáveis de energia 

elétrica no Brasil - Luiz Fernando Vianna (Presidente  da Copel)  

 O Papel dos líderes em uma empresa sustentável - Raphael Rodrigues 
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 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Renata Welinski Seabra (Diretora da 

rede Pacto Global) 

 Registros ao redor do mundo e  a  inspiração para a  preservação do Planeta -  

Marina Klink 

 

EVENTOS CULTURAIS 

O Seminário ainda contou com eventos culturais: espetáculo “Entre o azul e o 

Amarelo”, apresentado pelo Dancep – Grupo  de dança Contemporânea do Colégio 

Estadual do Paraná, além de uma apresentação do Coral da Copel, sob a regência do 

maestro Rodrigo Olavarria. 

 

TROFEU SUSIE PONTAROLLI 

Com o intuito de manter e reforçar o compromisso com a Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável na Companhia, e homenageando mais uma vez Susie 

Pontarolli e sua colaboração na área de Sustentabilidade, foi apresentado um resumo 

das edições anteriores do Troféu, com fotos e projetos dos vencedores, além de ter 

sido anunciado o lançamento da Terceira Edição do Troféu, que contemplou as 

categorias Instituições Sociais e Fornecedores.  

O objetivo desta edição foi possibilitar maior participação de projetos, com a ampliação 

dos temas e o desenvolvimento do Programa de Voluntariado Corporativo – 

Eletricidadania – que atuou na orientação e acompanhamento das inscrições e 

promoveu a utilização de horas do Eletricidadania no apoio à implantação dos projetos 

vencedores. 

Para a categoria Fornecedores, o objetivo foi estimular o alinhamento de práticas 

socioambientais às referências e critérios de sustentabilidade adotados pela Copel, 

reconhecendo empresas que contribuem para a promoção do desenvolvimento 

sustentável através de iniciativas que possa ser amplamente adaptadas e replicadas. 

 

 “ATREVA-SE A MUDAR SEU MUNDO” 

Foram apresentados também quatro vídeos sobre trabalhos sociais feitos por 

empregados da Copel: 

 João Cândido da Silva Neto – da Distribuição, de Santo Antônio da Platina – 

Distribuição de doces a crianças carentes 

 Luiz Fernando Chemin – analista comercial da Copel Telecom – Superação de 

problemas de saúde pela prática de corrida, junto a um grupo de 40 copelianos. 
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 Eduardo Pigatto -  eletricista da Transmissão em Londrina – Criou uma solução 

para os pássaros “curucacas” que estavam usando as linhas como ninhos, 

causando curto-circuitos e desligamentos da energia.  

 Marisa Malaquias Sprenger de Barros – técnica de RH em Ponta Grossa – Faz 

parte de um grande grupo de voluntárias que hoje se chama Arte Copel, que 

reaproveita tecidos de uniformes da Copel e doações de empregados e confecciona 

kits de roupas infantis e mantas, e os oferece para pessoas carentes em 

maternidades e hospitais. 

 

Fotos do evento: 

  
Grupo Dancep Troféu Susie Pontarolli  

Superintendente Paulo Sergio Pereira 

  
Troféu Susie Pontarolli - Marisa de Barros  Troféu Susie Pontarolli – Eduardo Pigatto 

  
Troféu Susie Pontarolli – João Cândido da Silva 
Neto 

Trofeu Susie Pontarolli – Luiz Fernando Chemin 
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Antonio Raimundo e Roberlei Queiroz Mario Veiga 

  
Fabio Feldmann Rafael Cesar da Costa 

  
Ricardo Soavinski Raphael Rodrigues 

  
Renata Welinski Seabra Marina Klink 
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Luiz Fernando Vianna -Presidente da Copel Marina Klink e o Presidente 

  
Jonel Iurk- Mediador do Painel Painel 

 

 

MANDALA DA SUSTENTABILIDADE 

2015 

 

A Mandala da Sustentabilidade, lançada neste VI Seminário, foi constituída fisicamente 

por três salas, cada uma relacionada a uma dimensão da sustentabilidade – 

econômica, social e ambiental –, onde foram realizadas palestras direcionadas para os 

públicos interno, externo e fornecedores.  

Com o objetivo de promover a apresentação de temas relacionados ao tripé da 

Sustentabilidade, que demandam a atenção das empresas e da sociedade, foram 

apresentadas palestras com conceitos, ideias, pesquisas e cases pertinentes a cada 

um dos temas. 

Ao todo, foram apresentadas 18 palestras, que contaram com a participação de um 

total de 294 pessoas, conforme pode ser observado na tabela abaixo. Entre os 

palestrantes, havia professores, pesquisadores, consultores, representantes da 

Administração Pública, representantes de organizações não governamentais e 

também por profissionais da Copel.  Os participantes eram empregados da Copel, 

estudantes, profissionais da administração pública e privada, representantes de 

ONGs, além do público em geral. 

http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/prog_mandalas_2015/$FILE/Programa%C3%A7%C3%A3o%20Mandalas%202015.pdf
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Mandala Nº de Palestras Participantes 

Dimensão Econômica 6 121 

Dimensão Social 6 76 

Dimensão Ambiental 6 97 

Total 18 294 

 

As palestras apresentadas em cada uma das salas foram as seguintes: 

Dimensão Econômica: 

 Resíduos de Construção e Demolição: desafios e oportunidades – André Nagalli e 

Annelise Naime Schamne – UTFPR 

 Assédio Moral no Trabalho – Antonio Raimundo dos Santos – ISAE/FGV 

 Logística Reversa – Pedro Américo Norcio Duarte – SENAI/PR 

 Ações em favor da Transparência e Governança Corporativa – Marco Antonio 

Biscaia – Copel 

 A sustentabilidade financeira dos sistemas fotovoltaicos – Alexandre Brandão – 3B 

Energy 

 Oficina: Incorporação de aspectos da sustentabilidade às estratégias de negócio e 

Plataformas de Sustentabilidade – Renata Thereza Fagundes Cunha – SESI 

 

Dimensão Social: 

 Mundo Corporativo: chave para o enfrentamento da desigualdade de gênero – 

Heloisa Covolan – Itaipu Binacional 

 Coleta Seletiva – Mariliz Aparecida de Lima – Movimento Nacional dos Catadores 

de Materiais Recicláveis e CATA PR 

 Inclusão da Pessoa com Deficiência (PcD) no Mercado de Trabalho: Oportunidades 

e Desafios sob a ótica empresarial – Mirella Prosdócimo – Secretaria da Pessoa 

com Deficiência da PMC 

 Indicadores Econômicos de Desenvolvimento Territorial Sustentável à Região 

Metropolitana de Curitiba – Ariane Lucia Guindani – ISAE 

 Transformando a qualidade e o formato das escolas – Fernando Granato – Quíron 

Educação 

 Empresas “B”: Negócios como força de transformação – Débora Rocha – Sistema B 
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Dimensão Ambiental: 

 Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/98 – Karla Maria Martini – Copel 

 Ganhos Socioambientais com a Educação de Jovens – Claudia Rodrigues Silva – 

ONG Edo Apoio Social e Ambiental 

 Ecoeficiência Empresarial – Gustavo Klinguelfus – Copel 

 Sistema de Geração Distribuída fotovoltaico, com armazenamento de energia, 

controlado e supervisionado remotamente – José Mario Moraes e Silva e Fabiano 

Ferronato – LACTEC 

 Apresentação de resultados do Estratégico de P&D nº 010/2008 da ANEEL – 

Efeitos de mudanças climáticas no regime hidrológico de bacias hidrográficas e na 

energia assegurada de aproveitamentos hidrelétricos – Monica Irion Almeida – 

Copel 

 Oficina: Mudanças Climáticas, Gestão de GE, Mitigação e Adaptação – Giovani 

Marcel Teixeira – Copel 

 

Fotos do evento: 

 
Sala da Dimensão Social 
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Sala da Dimensão Econômica 

 
Sala da Dimensão Ambiental 

 

 

  


