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Diélogym pauta
Como uma grands inroro, as raizes da

suatentabllldade OM50 sq pprofundando cada
vez mals no unlvnrso Entender como
essas mudangas signflicam dclos de aprendizado e
melhoria também faz parte do amadurecimento das
empresas e do relacinflflfliento que elas mantém
com seus diversos pfiblicos. Para nés, da Copel, o
diélogo é 0 melhor caminho.
0 que antes era tratado entre muros, hoje ganha 0

mundo em questéo de segundos com a ajuda da
comunicagéo online, das redes sociais e da
Iiberdade de imprensa. isso levou as empresas a
abrirem 0 diélogo, a implantarem a transparéncia
como seus principios e modos de agir e a ouvir os
seus clientes e consumidores a respeito da sua
atuagéo e os impactos dos seus negécios. No
caso da Copel, que esté presente em
toda a cadeia produtiva de energ§_g Q;
telecomunicaqfies, ,amp|i- ' H V '
am-se os negéciosze mm
isso os diélogos. Para
isso, acreditamos e
potencializamos a
atuagio voluntéria
dos empregados.
Genta que batalha
pelas mais diver-

sas causas, como vocés, véo poder Ier na matérla
central desta edigéo, e de tantos outros projatos que
visam mitigar ou eliminar us risoos, efeitos 0
conseqfléncias dos nossos nagdcios.

N50 vivemos, e nem imaginamos, a vida sem a
energia elétrica. A busca pela energia limpa vai se
intensificar daqui para frente e seré assumida néo
apenas pelas empresas do setor elétrico coma
também, pelos préprios consumidores. Carro
elétrico, selos verdes, a<;6es sociais e outras
intervengfiesjé estéo se popularizando. E com esses
consumidores que queremos estar e construir um
mundo mais sustentével. Pessoas que acreditam no
potencial transformador de suas a<;6es em prol do
meio ambiente. Aos que ainda néio embarcaram
nessa idéia. s6 nos resta mostrar 0 que estamos

fazendo e sensibilizar para uma que
seré de
tempo,

Ruben:
Prusldanh da (201101
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io amhiente em harmonia
com a rede elétrica

A segunda odlqao do G-uia do
Arborlzaqio om Vlas Pfiblicas, langado
urn oetombro do ano passado pela
Dirotorlu do llelo Ambient: 0 Cldadania
Ernpresarlal (DMO) da Copel como parts
do sou Programa do Rosponsabllidade
Socloamhlcntal, ja esta rendando frutos. O
manual. que teve o apoio da Diretoria de
Dislribuiofio e da Coordenaqéo de Marketing
da Companhia, tem oomo objetivo orientar
gastoros municipais no desenvolvimanto de
projetos de arborizagao urbana. Além dlsso, a
Copel asté firmando oonvénios oom as
prefeituras interessadas para fomecer mudas
do érvoros que oonvivem bem com a rede de
energia elétrica por melo do Programa de Arborizaqéo
Urbana. 0 municlpio de Japira, no Norte Pioneiro, foi 0
primeiro a aderir. E outras 40 prefeituras ja estao se
oonveniando a Copel.

O guia traz informagoes técnicas e praticas sobre as
espécies de arvores mais indicadas para utilizaoao em
projetos de paisagismo das vias prllblicas. A intengao é
evitar que as arvores entrem em contato com os fios de
luz ou até mesmo caiam sobre a rede elétrica. "A
conservaoéo, manutengao e expansao das areas verdes
nas cidades é absolutamente vital para a qualidade de
vida de seus habitantes", argumentou Marlene Zannin.
diretora da DMC. “Mas igualmente importanta para todos
é que a energia elétrica seja fornecida sem interrupgoes
e a interferéncia das arvores no funcionamento do
sistema elétrico é bastante grande", completou. De fato.
0 toque dos galhos ou mesmo a queda de arvores sobre
as redes elétricas estao entre as principais causas de
desligamentos nao programados reglstrados pela Copel.

[Iunuénios
O pequeno municipio de Japira ja esta vendo a

paisagem das ruas mudar para melhor. Primeira cidade a
se beneficiar com 0 Programa deArborizaoao Urbana da
Copel, ala esta ganhando cara nova com o plantio de
mudas adequadas ao meio urbano. Até agora, foram
disponibilizadas pela Copel 600 mudas de quaresmeira
e extremosa, espécies proplcias para o plantio em
caloada e que, pelo seu pequeno porte, nao apresentam
risco de contato com a rede elétrica de média tenséo.
Em uma segunda elapa, as ruas ganharao o colorido

da cerejeira-do-japao e do calistemo, entre outras
espécies, somando 1,7 mil exemplares, todos vindos dos
hortos florestais que a Copel mantém anexos as usinas
hidrelétricas de Segredo, Caxias e Campo Mourao.
Desses. 264 servirao para substituigao de an/ores de
risco sob as redes de energia elétrica. Os demais serao
plantados em Iocais que ainda nao possuem
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Solidariedade que transforms 0 mundo
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neixe do lado 0 consumismo e os prazares hedo-
nistas, veja de perto o que as pessoas mais

precisam. Nem sempre o trabalho voluntario traz
reconhecimento ~ e nem deve ser buscado para esse fim.
Talvez vooé so encontre mais ocupagzao do que ja tem e ao
final de uma longa jomada receba um sorriso como
agradecimento. Se para vocé isso basta, junte~se a legiao
de voluntarios da Copel.

Na histéria da humanidade sempre houvs aqueles que
abdicaram do seu tempo, das
suas tarefas em favor do
outras. Algumas sociedades
transformaram isso num
compromisso soclal e a
evolugzao culminou com a
criaoao das Organlzagoes
Nao Governamentais fazendo a ponte entre as
necessidades basicas nao supridas pelo Estado e aqueles
que queriam aflorar seu lado altruista. Acredita-so que no
Brasil existam cerca do 12 milhoes de voluntarios que
agam am diversas frentes do apoio e reunidos sob diversas
bandeiras potltioo, religlosas, am defesa da liberdado de
expresséo, sexual, combats ao HIV, meio ambiente,
dlreitos das crianoas, trabalho escravo, adooao e tantas
outras causas qua nooessitam de mao de obra nao
remunerada.

Para uma empresa oomprometida com as aspectos
sociais das comunidades e populaooes onde esta inserida,
a Copel nao apenas defends os principios basicos dos oito
objetivos do milénio como também astimula e poo em

L

pratica o trabalho nao remunerado dos seus mais de
9.000 empregados. so em 2009 foram 868 horas de
trabalho voluntario praticadas pelos empregados por meio
do programa Eletricidadania. “Essa programa
corporativo jé represents uma evolugao no trata-
mento e respeito ao trabalho voluntario ao oferecer
duas horas da jornada semanal para que o empregado
participe ou atue em alguma instituigao" explica a
superintendents socioambiental, Rosana Rezende.“E

uma relagao de confianga em
que 0 ernpregado declara
estar praticando a agao e a
Copel 0 Iibera por duas
horas".
E com esse incentivo muitos

ampregados atuam pelo
Parana formando um exército em prol do hem estar, da
educagao e de outras frentes do trabalho. "A Copel é uma
empresa muito presents na vida dos paranaenses e
nio pode abrir mao do seu papel social, da
credibilidada e da confianga que os empregados
conquistam ao vestir a camisa da empresa”, afirma a
diretora de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial,
Marlene Zannin. A diretora aposta na formaoao cle novos
voluntarios e na atuagéo ainda mais forte dos empregados
da Companhia. “Contratamos uma consultoria para
pesquisar e construir conosco uma forma de trabathar as
questoes sociais e de meio ambiente em consonancia
com as necessidades das comunidades com as quais nos
relacionamos. Fazemos muita coisa mas podemos fazer
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ainda mais pois, como membros do Pacto Global,
precisamos ser 0 exemplo e inspirar outras pessoas a
seguirem os nossos passes", finaliza Marlene Zannin.

Uoluntariado que transforma
Entre os empregados que atuam como voluntarios ha

historias de eletricistas que transformam madei-ras usadas
para transpor-tar transformadores om moveis que sao
doados as instituiooes de
caridade. Ha empregados
que visi-tam asiios, pessoas
que trabalham com saiide e
alguns casos ja reconne-
cidos pelo prémio Volun-
tariado Transformador, criado
pelo Centro de Agao Voluntaria. Em 2009 o empregado da
Copel Harry Fockink, do Cascavel, recebeu 0 prémio. Aos

49 anos do vida, 21 deles
na Copel, 0 engenheiro
eletricista concorreu e foi
agraciado com o troféu
principal na categoria
“Combator a Aids, Mala-
ria o outras doengas”.
Harry coordona zol0sa-
mente uma das duas
rounioos samanais do uma
ontidado informal oxistonte
em Cascavel que vive as
suas proprias oxponsas.

Por principio a idontidado dos corca do 70 participantes
nao é revelada. “A atividado do voluntario passa a ser
compulsoria para quom a escolho Iivremente, pois outras
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possoas passam a dopondor das suas atividades,
iniciativas o responsabilldados", conta, mas dostaca que o
“vordadeiro voluntario ganha muito mais do quo
oforoco aos outras”, conta Harry.

Ele faz questao do rossaltar o apoio e o inoontivo
prostados pola Copel ao movimento do voluntariado por
meio do Programa ElotriCidadania. Alias, ossa foi uma das
razoos que o lovaram a so inscrovor no Promio
Voluntariado Transformador, ainda mais pela oxpoctativa
do ampliar gradativamento os ofoitos do que chama de
corronto do bom. "O prémio valoriza o papel do quom
ajuda, nao prociaa sor nada ospotaouloso e nem
importa com qua intonsidado", complota.

Outros trés copelianos lambém participaram como
finalistas desta segunda edioao do prémio: Rosa Tsuyako
Sakamolo Tanaka_ do Umuarama, na catogoria ‘Acabar
com a f0me"; Elizabeth Fuchs Menegasso representando
os artiflces da Oflcina do Brinquedo de Cascavel na
categoria "Qualidado de vida e respeito ao meio
ambiente"; e Carlos Humberto Topolski, do Servioos de
lnformatica do Uniao da Vitoria, em "Todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimonto". Topolski ja havia
recebido a indicaoao também em 2008 pelo trabalho
desenvolvido ha 13 anos como lider oomunitario.

fldeus, guerreira
Ela doixou milharos do

brasileiros orfaos. Nao
modla esforgos para ostar ao

lado daquoles que mais procisavam. Com um copo
d'agua, sal e agilcar salvou muitas criangas da
dosidrataoao o com 0 farolo achou a roceita para a
dosnutrioao. Fundou a Pastoral da Crianqa, a Pastoral
da Possoa ldosa o dosoncadoou a maior redo do
voluntarios quo 0 pais ja vlu. Possoas quo compraram
as doros do uma médica o do uma naoao intoira por
acroditarom que o Brasll pode sor um lugar monos
dosigual o maisjusto. Na Copel ostve poucas vozos mas
encontrou na emprasa uma parooria importanto para a
manutenoao dos trabalhos: a arrecadaoao do doaooes via
conta deluz.
A Copel oforocou a crodibilidado o um instrumonto

como a conta do luz para que as possoas pudossem
ajudar a Pastoral. Hoje, essa é uma das principals fontos
do arreoadagao da ontidade.
Zilda Arns hloumann falooou aos T5 anos, no dia 12

dojanairo vitima do torromoto no Haiti.
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CUNTHULE DE ALEAS AZUIS EM FUZ D0 AHEIA ENTRA EM NOVA FASE
Via radio, o computador lnstalado

a boira da barragom acusou o
rocobimonto dos primeiros sinais.
Fol 0 inicio da transmissao do dados
om tempo real pela plataforma do
monitoramento quo flutua no centro do
resorvatorio da Usina do Foz do Areia
(Govornador Bonto Munhoz da Rocha
Neto). As modiooos da plataforma
inauguram a torceira fase do projoto
que busca uma soluoao para a floraqao
do algas azuis - uma consoqiléncia da
poluigao dos cursos d'agua que

dosombocam no roservatorio.
A plataforma conta com uma ostacao

climatologica o com uma sonda que
verifica, do hora em hora, parametros
que atestam a qualidade da agua desde
uma profundidade do 50 metros. "San
dados muito procisos, que nos dao a
oondloao da qualidade da agua om
uma unidado do tompo dlfo-
ronciada", oxplica Roberto Rathundo,
da Diretoria do Moio Ambionto e
Cidadania Emprosarial. “Até entao,
esta medicao era feita a cada um ou

SIG-SHM

dois moses".
Esta o a terceira fase do projeto,

dosonvolvido por uma comissao
constituida ha dois anos para realizar o
monitoramento o controle das algas,
quando a floraoao so intonsifioou. Ela
foi precodida pela contratacao do uma
consultoria que realizou um diagnostico
geral o pela modolagom matornatica do
roservatorio a partir do informagoos
repassadas pela Copel o Lactoc, além
do dados coletados pela propria
consultoria.
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O Slstoma do lnformagoos Geograflcas Soolotu'n-

tplontals em Mlcrobaolas (SIG-SAM} o um software que
RAF} 5 tiascou do neoesslgdade do trabalho do Grupo Executivo do
»_ _ lnformac;ooe..Torrltoriais Amhiontais e Toonologia -GEITA, .

um dos grupos do trabalhos (GT) integrantos do Programa
do Gestao Ambiental em Micro-
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iudo oomogou oom um mapa
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ut' so para melhor vlsualizar as
34,1605 do-a-pionoiro Programa
Trlbuto as Aguas da Copel. Essa
mapa lnlclal evoluiu para um
aplicativo draw‘ ualizaqao do
layers, o GBAV1; olaborado em
maio do 2008. Na nova versao
EBA 2.0, mudou—bara SIG-SAM
1.D tendo como requisitos:
llberacao para a lntomot,
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aumento na seguranga o inclusiode novoslayors.
Foram 8Gl'8SCBrliBd8S‘l'I'l9“'IOl‘l8S na aprosontaqao dos

mapas (Celepar), dlspriiliilizado 0 uso da maior area 0
posslvol para os mapas,-oom molhoria das farramontas do
navogagao. Novas Forramontas permitom medlr distanclas, h

areas e coodenadas e fazer
impressao. ' ‘ 1

0 SlG- SAM foi totalmente
dasonvolvido com Ibaoa pom

v,%.fin

sot‘twarasllvros:MapSarve+; Java 1» --,~—,
o Open Layers o oatadisponlvol
para uso do todos os lrrtograntos o 4, :1"?9‘?antidados paroolras do PGAIM, --+

—-1desde setombrodo 2009. 2 7 V
O aoosso ao SIG-SAM é folio

pelo sitevwvw.pgairn,gr.gg.br " " '-
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O passa por um Coletados 188,487 kg. S50 dispositivos de manobra e
traiamento a tim de evitar ou Dminaqiu; AS Degas vendidas protegzio do sistema elétrico.
retarglar a corroséo aumentando em am-,naQ;,e5 mediame

como suporte nas eslruturas.
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Apos a vida iitll do urn objeto, qual o melhor jolto do
“dar um fim" noose material? Na Copel nada é
dospordigado. O setor do almoxarifado do matoriais
rocuporavois é responsavol por rocober o dostinar aquilo que
nao sora mais utilizado, Por so tratar do uma empresa estatal
e rogulamentada pela legislaoao do setor elétrico, o recurso
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de concre 0 . . -mam’ em mm licrtagao 'quebra 0 concreto para
em u§0_ reaproveitar 0 ferro interno.
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tenors que perdem suautrlldad
» tem destmo certo na Copel ' 1

2] lsoladores:
‘:1?_ _ Utildde na_ Cool _ - 1 - _ Utllrdadna -: - - - _- _~ * I.
~ , E 0 rrieio por undo passa a 1 Bolntados 252.515 kg.

~ “WmFmnca ate “M93730 Destinagin: 0 material sera
c°"5""“d°'- 55° f°"“ad°5 9°’ reindustrializado por empresas
fius de ?lPmi"i° e 9 Film 5 3 uma especializadas. Para a Copel, as
53° de""'d°5 P9“? "W de cabos antigos sao negociadostonsao transportada. pm novos

lsolam us cabos da energia '
das estruturas do fixacao. Sua '
finalidade é garantjr a
confiabilidade do sistema e a
seguranga das redes elétricas.
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rnais comum o a alienacao medianto procosso licitatono
Qualquer ompresa ospocializada no ramo pode so
candidatar a arromatar esses itens, com a condioao do
roaproveitar o material. A soguir, uma lista do que mats fol
coletado durante 0 ano do 2009.

Culatadns 229.996 liq.
Dostlnagan: 0 tnaterial ér "'
reutilizado ou reciclado por
empresas especializadas que
participam das alienagoes ' '
mediante licitzrqzin. '1 -

4] Chauos: -
Uh -= ~ -

Cnletados 11 4.841 kg.
Deslinaqrio: As pegas vendidas
em alienagoes mediante
licitaqéo séo reaproveitadas.
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6] Cruzeta do madeira:

fiestinaclas a liulatados 93.723 m. S30 os materials utilizados Coletatl_os1§.725 pegas.
de 989$‘? 0 Dostinagio: a empresa Para_m°"ta9‘"" dos °"°“'t°5 Destinaqiu: Alravés do alienaqao

"Q9 5 vencedora da alienageio mediantq. °'ém°°5- mediante licitagaio, empresas _ _,
m utilizam 0 material para t" '.
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Hones sustentaueis no Bouespa
As agoes da Copel voltaram a integrar a cartoira das

emprosas sustontavois da Bolsa do Valoros do Sao Paulo om
1° do dozombro do 2009.
O rotomo da Copel ao nicho das companhias sustentaveis foi
saudado pelo sou prosidonte, Rubens Ghilardi, como "o
reoultado do um bom sucodido trabalho" roalizado dentro da
omprosa nos illtimos 12 moses. “Quando deixamos do integrar o
ISE no final do 2008, formamos um grupo do trabalho com a
missao do ostudar a tundo toda a quostao o também assegurar a
maxima visibilidade aos nossos compromissos com a
sustontabilidado", informou Ghilardi.

PiOl'lBlI'iSl'IIU
Uma docorroncla dossa atitude foi a criacao do uma diretoria

ospoolfica na omprosa para gorenciar o tratamonto dos temas
relaclonados a sustontabilldade. "Por inspiracao do govornador
Roberto Roquiao, foi criada a Dirotoria do Moio Ambiente e
Cidadania Empresarial, o que fez do Copel a primoira companhia
do setor olétrioo brasiloiro a conforir tratamonto do primeiro
oscalao a ossos assuntos“, dosorovou 0 presidents. “A partir da
criaqao da pasta, todas as discussoos o doclsoos da diretoria da
Copel om torno do quostoes tocnicas, oporacionais e
administrativas passaram a contomplar o a lovar om oonta,
também, suas ovontuais lmplioaooos sobre os nossos
oornpromissos oom a sustontabilidr.-ado’.
Para Marlene Zannin. que assumiu a nova diretoria om marco

do 2009 o capitanoou os osforoos para o proonchimonto do
quostionarlo ISE, o maior ganho o inovaoao do todo o pmoosso
foi a oonstrucao do uma oultura, dontro da Companhia. do
pannanonto articulacao matricial o visao sistomica do procossos.
‘A partir desta odiqao do ISE, todos as areas do Copel passaram
a trabalhar do maneira intograda, so compromotendo com 0
resultado final o assumindo responsabilidados e metas futuras.
Na vordado. 0 quo so criou foi uma forma pionoira o inovadora do
transformar 0 prooosso do proonchlmento do questionario om
uma podorosa ferramenta do intogragao das diversas areas da
omprosa. promovondo aprendizagom o desenvolvimonto
organiza-oional oontinuos, capazos do levar a Copel a realmonto
incorporar a Sustentabilidado Empresarial em sou dia-a-dia. A
omprosa osta doscobnndo que Sustentabilidado é papel do
todos e do cada um dos copolianos", saliontou a Dirotora.

lmportancia
“Aconfirmacao da reinclusao da Copel nesse grupo diferenciado
do companhias que compoom o ISE tem um grands significado
estratégico", avaliou o diretor do finanoas e do rolacoes com
investidores, Paulo Roberto Trompczynski. "0 morcadoja doixou
claro que os investidores preferem aplicar recursos em empresas
oomprometidas com principios olevados e valores
éticos inquestionaveis, o participar do

ISE o tor o aval e a chancela do maior oontro financoiro do
Brasil, além do sor um importanto indicador para a omprosa
na busca da exceléncia om sustentabilidade".
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