
Edição nº 11 - Outubro 2011

OS VALORES DA COPEL
Como a nossa gente personaliza os valores da empresa
Relatório COP MOP 2010 I Balanço Social
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A base de sustentação de 
qualquer sociedade encontra-se na 
comunhão dos princípios e funda-
mentos de seus cidadãos. É esse 
senso comum que rege as relações 
entre as pessoas e direciona o 
caminho que aquela comunidade 
ou entidade irá seguir.
No meio empresarial, é uma forma 
de mostrar aos acionistas, clientes, 
comunidades, fornecedores e, 
sobretudo, aos empregados, que 
aquilo que se declara é o que se 
busca ou se espera de todos que 
estão ligados à organização. Mais: 
tem a incumbência de garantir a 
eqüidade, a justiça e o respeito aos 
direitos de cada um.

Na Copel, não poderia ser 
diferente. Nesta edição, você 
conhece alguns copelianos que se 
dispuseram a contar suas histórias 
e relacioná-las com os Valores da 
Copel. Aqui, nosso agradecimento 
a todos que participaram. Sabemos 
que há inúmeros relatos entre os 
nossos mais de nove mil colabora-
dores. Aliás, em todo o momento é 
possível encontrar e, principal-
mente, ser um exemplo de ética, 
respeito às pessoas, dedicação, 
transparência, segurança, respon-
sabilidade e inovação. Afinal, são 
essas atitudes que irão levar a 
Copel a um futuro sustentável.
Boa leitura.

Em tempo: esta é a última 
edição do Jornal Copel&Susten-
tabilidade. A partir de agora, a 
prestação de contas do Pacto 
Global e o Balanço Social serão 
publicados e encartados na Revista 
Copel Informações. A susten-
tabilidade já está entre os assuntos 
abordados pela revista.

RESPEITO AS PESSOAS

O valor das 
suas atitudes
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ETICA RESPONSABILIDADE SEGURANQA

DEDICAQ/T\O _ TRAN_S-PARENCIA



Ética: Adiuson Luiz Baran:” Dentro da Copel, 

já passei pela mesma situação em lados opostos. 
Certa vez encontrei uma certa quantia de 
dinheiro no banheiro masculino e consegui 
encontrar o dono. E também já perdi uma nota, 
que me foi prontamente devolvida. Acredito 
que isso se deve à integridade de cada um”

Respeito às pessoas: Éderson 

Martins:”Há algum tempo, eu e minha esposa 
passamos a cuidar de uma bebê, a pedido da 
mãe biológica. Como muitos, não passamos 
pelo processo de adoção e, anos depois, essa 
mãe veio buscar a criança. Entramos na justiça 
para ter direito a visitas, mas a longa espera e a 
brutalidade do sistema fazia nossa pequena 
sofrer demais. Desistimos por amor e respeito 
aos sentimentos daquela que sempre estará 
em nossos corações”.

Transparência: Marcos Arca 

Carmona: ”Além de copeliano, sou 
pastor. Meu trabalho é ajudar as famílias 
que passam por necessidade e buscar 
resolver esses problemas. Faço isso nas 
minhas horas de folga e não recebo 
nenhuma remuneração. Meu salário na 
Copel é suficiente para mim e para minha 
família. Explico isso porque quero deixar 
claro minhas intenções e não haver mal-
entendidos”

Dedicação: Joel Marcos Bianchessi: 

“Em 1988, Valuis Spohr, um amigo da família, se 
tornou leiturista e veio morar conosco. E, como 
queria ajudá-lo, tentava sempre resolver os pro-
blemas de falta de energia. Isso rendeu alguns 
problemas e confusões. Mas não tiravam minha 
vontade de entrar na Copel. E consegui duas 
vezes, como eletricista e como técnico. Já recebi 
outras propostas e passei em outros concursos, 
mas sinto que a Copel é o meu lugar. Que outro 
local  poderia trabalhar e rece-
ber tanto apoio nos projetos 
voluntários de conscient iza-
ção de energia elétrica, inclu-
sive de pesso- as como o Valu-
is?”.

Continuação página 07...
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de Portas Abertas para Vocé": dialogo com as partes interessadas, em formato de audiéncia publica, com a participacao da alta direcao.

de dlalogo e desenvolvimento de fornecedores, voltado a implantacao de praticas de avallacao de fornecedores de materials e de auditona no prlmeiro nlvel da cade|a desse rol de

Corporativo de Seguranca Alimentar e Desenvolvimento Comunitano Sustentavel

Corporativo de Acessibilidade (arquitetonica, comunicacional, atitudinal e urbanistica)

oliticas Publicas e Melhoria de Gestao
no Comite Bras|le|ro do Pacto Global

em organizacoes do setor elétrico que discutem e promovem eficientizacao energética e melhorias ambientais: Assoc. Bras. de Concessionarias de Energia Elétrica - ABCE, Empresa
Planejamento Energético - EPE, Assoc. dos Produtores lndependente de Energia - APINE, Comité de Meio Ambiente do CIGRE, Assoc. Bras. de Geradores de Energia - ABRAGE, Comité Bras
Grandes Barragens — CBDB

em associagoes que discutem e promovem melhorias ambientais: Agenda 21, Conselho Tematico Permanente de lnfraestrutura e Meio Ambiente da Federagao das lndustrias do
do Parana FIEP PR, Comissao lnterinstitucional de Educacao Ambiental do Programa Nacional de Educacao Ambiental - PRONEA, Comites de Bacias dos Rio lguacu e Tibagi, Consorcio

Protecao Ambiental da Bacia do Rio Tibagi - COPATI, Camara Técnica de Cartografia e Geoprocessamento do Parana

no Conselho Estadual de Seguranca Alimentar e Nutricional - CONSEA — PR

"ac no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial - CPCE, para promogao conjunta de responsabilidade social no Estado do Parana

voluntana no Movimento Parana Competitivo e em bancas examinadoras dos premios. Nacional da Qualidade, Qualidade no Servico Publico, Sucesso Empresarial e Paranaense da
Gestao

no GESPUBLICA no Estado do Parana: sistema que busca promover gestao publica de excelencia, etica, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada
0 cidadao

no Programa de Gestao Ambiental lntegrada - PGAIM da Copel, Sanepar e de Secretarias do Estado, para criar sinergia de a<;6es realizadas, oom o proposito de promover a melhoria
aguas mediante aperfeigoamento do uso, manejo e conservagao adequada do solo, da agua e das florestas.

. Projetos e Agoes Sociais e Ambientais
de arrecadagao de doagoes a entidades assistenciais e instituigoes de servigo social, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, por meio da fatura de energia, cuja politica beneficia
um total de 74 entidades. A entidade deve ter carater assistencial ou ser de interesse coletivo, nao ter fins lucrativos e apresentar a documentagao requerida

ial, através de incentivos fiscais, ac Fundo dos Direitos da lnfancia e Adolescéncia - FIA

|rama Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: empregado dispoe de até quatro horas/més para prestar servico voluntario

=to de Alfabetizagao de Jovens e Adultos Luz das Letras - Fase ll

riugiama Luz Fraterna: convenio com o Governo Estadual para isengao de pagamento para consumidores baixa renda que consomem até 100 KWh/mes

Universalizacao de Energia - “Programa Luz para Todos": ligagao de toda a populacao rural do Estado a rede da Companhia

Programa Aprendiz: programa estadual de aprendizagem para adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 14 e 18 anos, submetidos a medidas socioeducativas ou beneficiados com
remissao, com participacao de orgaos da administracao pfiblica direta e indireta, instituicfies formadoras e entidades executoras das medidas

Programa Tarifa Rural Noturna: incentivo ao aumento da producao agricola, por meio de desconto tarifario para unidades consumidoras classificadas como rurais,atendidas em baixa tensao

Programa lrrigacao Noturna: estimulo ao uso da irrigacao para aumento da produgao agricola e melhoria da qualidade de vida na area rural. Tarifa e equipamentos subsidiados a consumidores
rurais

Programa Luz Legal: regularizacao do fornecimento de energia elétrica em areas de invasao, regularizadas pela Companhia de Habitacao do Parana - Cohapar

Programa Avicultura Noturna: incentivo ao aumento da producao e exportacao da carne de frango, por meio de desconto tarifario para unidades consumidoras rurais classificadas como avicultura,
atendidas em baixa tensao

Parana em Acao: programa promovido pela Secretaria Especial de Relacoes com a Comunidade, com o objetivo de oferecer servicos gratuitos que promovam a cidadania e inclusao social. A
Copel participa prestando atendimento comercial e orientacoes sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica

Parana Digital: inclusao digital no ensino publico, por meio da conexao de esoolas estaduais a Internet

Tarifa social para entidades sociais, que atendem a critérios normatizados pela Copel, e consumidores baixa renda, cs quais podem obter desconto de até 65% na tarifa, se consumo médio mensal
for de até 220 kWh

Programa Tributo as Aguas: apoio ao desenvolvimento sustentavel de comunidades de entorno

Programa de Gestao Corporativa de Residuos: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar todos os residuos gerados pela Companhia

Programa de Eficiencia Energética: voltado ao uso eficiente da energia elétrica em instalacfies residenciais, industriais, comerciais e publicas, localizadas na area de concessao da Copel

Programas da Estacao Experimental de Estudos lctiologicos: monitoramento e repovoamento dos rios e resen/atérios do Parana

Controle de espécies invasoras: monitoramento da entrada do mexilhao dourado (Limnoperna fortunei) e de outras espécies

Recuperacao de areas degradadas: producao e reposicao de vegetacées nativas em areas degradadas e de preservacao

Plano diretor do uso dos reservatorios e seus entornos: define acoes para 0 gerenciamento do uso e ocupacao em faixa de mil metros

Programa de Educacao Socioambiental para a Sustentabilidade

Programa Socioambiental de Arborizagao Urbana: auxilia municipios na adequagao da arborizagao visando convivéncia paciflca entre arvores e redes de distribuigao

Programa de gestao corporativa de gases de efeito estufa: para inventariar as emissoes e propor mecanismos de redugao/neutralizacao, com posteriores desdobramentos



ENCORAJAR
TECNOLOGIAS

QUE NÃO AGRIDAM
O MEIO AMBIENTE

COMBATER A
CORRUPÇÃO EM

TODAS AS
SUAS FORMAS,

INCLUSIVE 
EXTORSÃO 
E PROPINA

RESPEITAR E
PROTEGER OS

DIREITOS
HUMANOS

ELIMINAR A
DISCRIMINAÇÃO

NO AMBIENTE
DE TRABALHO

APOIAR UMA
ABORDAGEM
PREVENTIVA

AOS DESAFIOS
AMBIENTAIS

PROMOVER A
RESPONSABILIDADE

AMBIENTAL

IMPEDIR VIOLAÇÕES
DE DIREITOS

HUMANOS

APOIAR A 
LIBERDADE DE 
ASSOCIAÇÃO 

NO TRABALHO

ABOLIR O 
TRABALHO
FORÇADO

ABOLIR  O
TRABALHO
INFANTIL

QUALIDADE DE VIDA
E RESPEITO AO
MEIO AMBIENTE

IGUALDADE ENTRE
SEXOS E

VALORIZAÇÃO
DA MULHER

ACABAR COM A
FOME E A MISÉRIA

REDUZIR A
MORTALIDADE

INFANTIL

MELHORAR A
SAÚDE DAS
GESTANTES

COMBATER A AIDS,
A MALÁRIA E

OUTRAS DOENÇAS

TODO MUNDO
TRABALHANDO PELO
DESENVOLVIMENTO

EDUCAÇÃO BÁSICA
DE QUALIDADE
PARA TODOS

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
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2003
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2003

2003

2007
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2003

2003

2004
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2000

2005

lndeterminado

lndeterminado

2010

2010

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

2012

lndeterminado

lndeterminado

2010

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

2014

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

2000 lndeterminado

1999 lndeterminado

1992

2003

1992

2007

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado

lndeterminado N



27

239

142.822

1.028

BALANQO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Consolidado Consolidado

NE 30

NE 31 3

NE 31 3

NE 233

NE 233

NE 31 3
NE 31 3
(1)

1 - BASE DE cA|_cu|_0
Receita Liquida - RL

2 - INDICADORES soc|A|s INTERNOS
Remuneragao dos administradores
Remuneragao dos empregados
Alimentacao (Auxiiio aiimentacao e outros)
Encargos sociais compulsérios
Plano previdenciario
Saflde (Plano assistencial)
Seguranga e medicina no trabalhu
Educacao
Cultura
Capacitacio e desenvolvimento profissional
Auxilio creche
Participagao nos lucros elou resultados
lndenizacoes Trabalhistas
Outros beneficios

6.901.113

2010

% Sobre RL

6. 250.140

2009

% Sobre RL

8.922
560.267
81.852
188.001
52.272
79.412
6.519
2.818
3.195
12.448

829
66.151
19.737
1.575

0,1
8.1
1,2
2,7
0.8
1,2
0,1

0,2

1,0
0,3

8.496
528.962
67.955
173.089
54.139
62.854
4.976
2.580
1.942
10.050

663
64.994
56.852
1.225

0,1
8.5
1,1
2,8
0.9
1,0
0,1

0,2

1,0
0,9

Total 1.083.998 15,7 | 1 .038.777 16,6

NE317

NE317

NE317

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

Esporte
Lei do incentivo ao esporte
Cultura
Projetos cullurais diversos ~ lei Rouanel e ISS
Saude e saneamento
Programa Luz para Todos
Programa Tarifa Noturna
Programa de Reassentamento de Familias
Programa Luz Legal
Comhate a fome e seguranga alimentar
Outros
Programa de acessibilidade
lndenizacao para comunidades indigenas
Fundo dos direitos da crianca e do adolescente
Convénio IBAB — Guardiao das aguas
Participacoes exlernas e apoio a politicas publicas
Outros programas

975
975

4.898
4.898

134.613
89.696
5.911
39.006

16
7.141
2.200
2.719
1.226
919
56
21

% Sobre RL % Sobre RL

0,1
0.1
2,0
1,3
0,1
0,6

0,1

837
837

4.295
4.295

108.406
99.812
8.048
534
12
1

5.903
30

4.424
765
655
11
18

0,1
0.1
1,7

1,6
0.1

0,1

0,1

2010

6 - INFORMAQOES RELEVANTES QUANTO AO EXERCICIO DA CIDADANIA
EMPRESARIAL

Relagao entre a maior e a menor remuneragao na
empresa
Numero total de Acidentes de Trabalho
(inclui acidentes com contratados)

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
empresa foram definidos por:
Os padrées de seguranga e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:

Quanto a liberdade sindical, ao direito de negociacao
coletiva e a representacao interna dos(as)
trabalhadores(as), a empresa:
A previdéncia privada contempla:
A participacao dos iucros ou resultados contempla:

Na selecao dos fornecedores, cs mesmos padrfzes
éticos e de responsabilidade social e ambiental
adotados pela empresa:
Quanto a participagao dos empregados(as) em
programas de trabalho voluntario, a empresa:

diregao e geréncias

todos(as) + Clpa

incentiva e segue a OIT
todos(as) empregados(as)
todos(as) empregados(as)

sao sugeridos

organiza e incentiva

Numero total de reclamagoes e critioas de consumidores(as):
na empresa
no Procon
na Justica
% de reclamagfies e criticas atendidas ou solucionadas:
na empresa
no F'rocon
na Justica

1.302

100,0%
89.5%
21.9%

2009

27

325

diregao e gerénoias

todos(as) + Clpa

incenliva e segue a OIT
todos(as) empregados(as) _
tcdos(as) empregados(as) _

||ii..
sao sugerld iii)1

organiza e incentiva ' -

141 .764
358

1 .588 '

100,0“/o *-
91,3“/$‘_“.
23,9“/. ‘—‘Iii

Total das contribuigoes para a sociedade 147.643 2,2 119.442 1.9
Tributos (excluidos encargos sociais) 3.834.646 55,6

I
I a .290.912 52,7

7- GERAQAO E DISTRIBUIQAO DE RIQUEZA

Valor adicionado total a distribuir
Distribuigao do Valor Adicionado (DVA):
Terceiros
Pessoal
Governo
Acionistas
Retido

6.129.291

5,0%
12.9%
65.6%
4,6%
11.9%

5.403.321

6,3“/u
14,5"/1
64,2%
4,6“/o

1 0,4‘/o '-

L
Total 3.982.289 57,8 | 3 .410.354 54, 6

NE . Nata Explicativa

(2)
(3)

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

Investimentos relacionados com as operagfies da
Empresa
PEE e P&D
Rede Compacta
Programas de protegao de fauna e flora
Gestao de residuos
Investimentos em programas elou projetos
externos
Educagao Ambiental e Museu Reg. lguacu
Projeto créditos de carbono
Programa Tributo as aguas
Outros Programas

183.579
78.537
90.796
10.667
3.579

931
292
165
400
74

2010

% Sobre RL

2009

% Sobre RL

8 - OUTRAS lNFORMAQ(9ES

2,7
1,1
1,3
0,2
0,1

162.997
76.645
78.691
5.633
2.028

975
898
39
34
4

2,6
1,2
1,3
0,1

- A partir de 2010, o lnslituto Brasileiro de Analises Socials e Economicas - lbase, nao mais prescrevera seu modelo padrao de
Balanco Social por entenderem que esta ferramenta e esta metodologia ja se encontram amplamente difundida entre empresas,
consultorias e institutos que promovem a responsabilidade social corporativa no Brasil. Assim sendo, a Copel, que jé utilizava
esle modelo desde 1999, resolveu, fundamentada na orientacao do lbase, melhorar sua demonstragao de Balango Social,
abordando também inlormagées solicitadas na NBCT 15, visando a transparéncia do suas informacfies.

- As notas explicativas - NE sac parte integrante das demonstracoes contabeis e também contém informaobes de natureza
socioambiental nao contempladas neste Balanco Social.
- Este Balanco Social contempla dados das controladas Compagas, Elejor, UEG Araucaria Ltda, Copel Empreendimentos Lida e
Centrais Eoiicas do Parana Ltda ~ Ceolpar, em virtude da consolidacao de seus resultados com a Copel, exceto quando indicado
de outra forma.
(1) O item Outros beneficios é composto por: Auxilio doenca complementar. Auxilio maternidade prorrogado, Segums, Vale
transports excedente e Auxilio invalidez e Morte acidental.
(2) Estes valores referem—se somente a Educacao Ambiental da comunidade. Os valores de pfiblico intemo estfio incluldos em
Capacitacao e Desenvolvimento Profissional.

Total 184.510 2.1 l 163.972 2,6

(4)

(5)

Quantidade de sangoes ambientais
Valor das sancfies ambientais (R$ Mil)

2 3
33

5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL (inclui controladas)

Empregados no final do periodo
Admissfies durante o periodo

Escolaridade dos empregados(as):
Total Superior e extensao universitaria
Total 2° Grau
Total 1" Grau
Faixa etaria dos empregados(as):
Abaixo de 18 anos
De 18 até 30 anos (exclusive)
De 30 ate 45 anos (exclusive)
De 45 ate 60 anos (exclusive)
Acima de 60 anos
Mulheres que trabalham na empresa
% Mulheres em cargos gerenciais:
em relacao ao n° total de mulheres
em relacao ao n° lolal de gerentes
Negros(as) que trabalham na empresa
% Negros(as) em cargos gerenciais:
em relacao ao n° lolal de negros(as)
em relacao ao n° total de gerentes
Portadores(as) de necessidades especiais
Dependentes
Estagiarios(as)
Terceirizados

N“ de processes trabalhistas em andamento no
final do exeroicio
N” de processes trabalhistas encerrados no
exercicio

9.041
1.171

8.682
824

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
3.784
4.906
351

66
1.967
3.616
3.352

40
1.813

5,3
17,4
981

2,5
4,5
89

19.166
846

5.223

2.319

863

2.692 1.092
4.211 695
325 26

3.580
4.688
414

69
1.786
3.438
3.340

49
1.665

4,6
15,1
882

2,3
4,0
81

19.698
763

5.089

2.199

852

2.567 1.013
4.067 621
383 31

(3) Estes valores referem se aos gastos do Contrato de Validacao dos Créditos de CE

(4) Estas informacfres referem-se a Termos de Compromisso - TC's, Termos de Ajustamento de Conduta
notificacoes socioambientais das subsidiarias integrais da Copel: Copel Distribuicao, Copel Geracao e
Telecomunicacées.

(5) Estas informacfies referem-se somente as subsidiarias integrals da Copel: Copel Distribuicao, Copel
e Copel Telecomunicacées.
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Inovação: Zeno Stivanin: 

”Gosto de pensar novas maneiras 
de usar objetos comuns. Pensando 
no meio ambiente e numa forma 
de locomoção segura e que não 
tome tanto tempo, criei uma 
bicicleta elétrica. Com um kit de 
bateria, acelerador e controlador, 
fiz uma adaptação para minha 
bicicleta. Continuo pedalando, mas 
o motor me ajuda quando 
necessário”.

Responsabilidade: Bárbara Zanini: “Em 

conversa com uma empresa de informática da cidade, 
descobri que eles não tinham qualquer critério de seleção 
do que era descartado. Ofereci minha ajuda para buscar 
uma solução para o problema e também para implantar o 
5 S no local, coisas que aprendi dentro da Copel. O projeto 
rendeu frutos: a economia da empresa será revertida em 
ajuda a projetos sociais. Como cidadã, sei que todos 
somos responsáveis pela melhoria do município”.

Segurança:Nelson Rosa 

Filho e Silvio Cezar Berbert: ”Nossa 
atividade nem sempre é uma 
rotina. Claro que devemos fazer 
nosso trabalho, mas há certas 
ocasiões em que não podemos 
ficar alheios ao que se passa ao 
nosso redor. Certa vez, vimos um 
principio de incêndio em uma casa 
próxima de onde fazíamos uma 
religação. Cortamos a luz do local e 
começamos o trabalho para apagar 
o fogo. Preservar a vida e a 
segurança de todos é o principal”

O valor das suas atitudes 
(continuação...) 
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A última edição desse empresarial. Por isso, esses 
jornal coincide com o adeus da assuntos serão contemplados na 
copeliana Susie Pontarolli. Susie revista Copel Informações, o canal 
iniciou na empresa a discussão principal de atualidades da empre-
sobre sustentabilidade, que  nos sa. Afinal, diariamente, nós nos 
levou à adesão ao Pacto Global e a encontramos exercendo nossa 
divulgação e cumprimento dos cidadania, mostrando ética, 
Objetivos de Desenvolvimento do respeito às pessoas, dedicação, 
Milênio, da ONU. Mais: esse transparência, segurança, respon-
impulso nos trouxe reflexões sabilidade e inovação. Isso pode 
acerca do nosso estilo de vida, ser visto nos exemplos aqui 
nossas ações e comportamentos. publicados, que facilmente se 
Podemos dizer que isso também encaixam na rotina de cada 
nos moldou como empresa, já que copeliano. Isso porque os valores 
percebemos que são necessários não foram escolhidos ao acaso. 
vários fatores para atingir o Todas essas qualidades foram 
sucesso. percebidas em cada empregado 

Uma pessoa pode fazer ao realizar suas atividades e em 
toda a diferença. Susie nos mos- seus relacionamentos dentro e 
trou isso. E nos deixou um legado fora da empresa.
precioso.  Essa edição é especial. É a 

O Copel & Sustentabili- nossa homenagem a todos que 
dade também realizou sua missão. fazem parte dessa família. É o 
Nos tornou mais consciente do nosso muito obrigado por cami-
que é possível fazer. E isso acabou nhar junto conosco, buscando um 
por se incorporar no nosso dia a futuro, uma sociedade cada vez 
dia. Isso prova que não é necessá- melhor.   
rio um caderno especial sobre um 
tema tão arraigado na cultura 
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Palavra do Presidente

Lindolfo Zimmer
Diretor Presidente
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