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Pessoas que fazem o bem e empresas que incentivam um retorno sustentável para 
a sociedade encontram no Troféu Susie Pontarolli um reconhecimento à altura de suas 
ações. Na segunda edição da premiação, empregados e fornecedores da Copel puderam 
inscrever seus cases e mostrar o porquê são merecedores de reconhecimento. A entrega 
aconteceu durante o Seminário de Boas Práticas Socioambientais que aconteceu nos 
dias 04 e 05 de dezembro de 2014 em Curitiba. 

Um exemplo de que uma grande empresa como a Copel pode ser exemplo, 
incentivar e fomentar ações sociais, de voluntariado e de boas práticas ambientais pôde 
ser vista nos cases selecionados. "Isso mostra o quanto o movimento provocado pela 
Copel pode dar um resultado maior para a sociedade, para os acionistas e investidores 
pois não apenas as nossas ações como a dos nossos empregados e fornecedores estão 
alinhadas com o mesmo objetivo, transformar a sustentabilidade em ações práticas", 
explica o superintendente Paulo Sérgio Pereira. 
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Fornecedores do bem 
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A força das grandes empresas está nos mecanismos que podem adotar para 

selecionar os seus fornecedores. Muito além do preço, práticas socioambientais alinhadas 
aos princípios e valores de quem vende algum produto podem estar em sintonia com 
aquilo que os compradores estão buscando. Produtos do bem feitos por empresas do 
bem. Empresas que respeitem os direitos dos trabalhadores, que não utilizem mão de 
obra infantil ou trabalho escravo e, além disso, consigam dar algum retorno para a 
sociedade onde estão inseridas podem ganhar algum destaque ou preferência por quem 
quer fazer o ciclo da sustentabilidade acontecer. É o caso da Alubar, empresa de fios e 
cabos elétricos de Belém do Pará que fornece materiais para a Copel e levou o troféu de 
1º lugar com o projeto Catavento. O projeto consiste no incentivo à leitura para os alunos 
de escolas ribeirinhas na região amazônica. Para chegar a estas escolas é necessário 
navegar pelos rios da região. Se para os alunos já é difícil chegar a estas escolas, livros e 
incentivo à melhoria na qualidade da educação sofrem um revés. Atenta à oportunidade, a 
Alubar criou baús com livros que circulam a cada três meses entre as escolas. "No 
primeiro dia que chegamos, quando as crianças viram o barco se aproximando pularam a 
janela e fugiram pensando se tratar 'da mulher da vacina'" conta a gestora do projeto, 
Marcia Campos, sobre as dificuldades iniciais. Se antes só a equipe de vacinação 
chegava, agora os voluntários do projeto Catavento comemoram os resultados. "Hoje, 
quando perguntamos se elas gostam de ler elas nos perguntam de qual gênero literário", 
comemora. 

O Consório Intermunicipal da Fronteira, iniciativa que reúne as cidades da região 
Sudoeste do Paraná e Norte de Santa Catarina, Dionísio Cerqueira (SC), Barracão (PR) e 
Bom Jesus do Sul (PR) que fazem fronteira com a Argentina, criou um projeto de gestão 
de resíduos sólidos que tem como objetivo aumentar a renda, promover a cidadania e 



melhorar a qualidade de vida de quem trabalha com materiais recicláveis. "Os 
rendimentos dos trabalhadores passou de R$ 300,00 para R$ 1000,00 com a compra de 
maquinário certo para a reciclagem, a instalação de um barracão, uso de epi´s que trazem 
segurança para os recicladores", contou o prefeito Cezar Bueno, de Bom Jesus do Sul, ao 
receber o troféu de 2º colocado na categoria fornecedores. 

"Imaginem 400 mãozinhas segurando este troféu", invocou o gestor da entidade 
Casa de Maria, Nelson Engelmann. O projeto Vida e Arte é um dos 19 projetos 
desenvolvidos pela entidade que existe há 19 anos na cidade de Toledo e atende 
crianças carentes de 6 a 16 anos. No local elas aprendem a tocar violão, teclado e flauta 
e desenvolvem outras habilidades com expressão corporal e dança. O projeto recebeu o 
troféu de terceiro colocado. 


