
3ª edição do Prêmio Copel de Sustentabilidade - Tro féu 
Susie Pontarolli 
 

No dia 05 de dezembro aconteceu a entrega da 3ª edição do Prêmio Copel de Sustentabilidade – 

Troféu Susie Pontarolli. 
 

Categoria Instituições Sociais 
 
Os ganhadores na categoria Instituições Sociais foram: 
 

Primeiro lugar: R$ 10.000,00 

 
Associação Amigas da Mama, com o projeto Ação Feliz  e Responsabilidade Social.  

Criada em 2001 por mulheres que vivenciaram o câncer de mama e trocavam experiências durante o 

convívio no tratamento, a associação foi contemplada com um cheque de R$ 10 mil pelo projeto que 

promove a defesa e garantia de direitos e acolhimento às mulheres com câncer de mama. 
 

Segundo lugar: R$ 6.000,00 

 



Associação Franciscana de Educação Especial (Afece) , com o projeto Carinho de Mãe.  

A Afece mantém a escola São Francisco de Assis desde 1967, com atendimento em educação, saúde 

e assistência social para pessoas com deficiência. Recebeu um prêmio de R$ 6 mil pelo projeto 

“Carinho de Mãe”, que tem por objetivo contribuir para a valorização e empoderamento da mulher, 

trabalhando a autoestima, fortalecimento de vínculos e a autonomia de mães, familiares ou 

responsáveis do sexo feminino por alunos atendidos. 
 

Terceiro lugar: R$ 4.000,00 

 
Ação Social para Igualdade de Diferenças (ASID Bras il), com o projeto Prepara PCD – 

Construindo o Futuro.  

O trabalho da instituição se desenvolve em prol das pessoas com deficiência. O projeto, premiado com 

R$ 4 mil, consiste em ações de capacitação e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categoria Fornecedores 
 

Os ganhadores na categoria Fornecedores foram: 
 

Primeiro lugar 

 
Radiante Engenharia, com o projeto Saber e Renovar.  

A empresa atua há mais de 23 anos como prestadora de serviços e soluções em telecomunicações. 

Foi premiada por promover conscientização ambiental e de responsabilidade social através do 

treinamento denominado Saber e Renovar, bem como transformação da renda oriunda da coleta 

seletiva em treinamentos para colaboradores da empresa e para a comunidade do entorno. O projeto 

permite perpetuar as diretrizes de desenvolvimento sustentável interna e externamente. 
 

Segundo lugar 

 
Associação de Educação Familiar e Social do Paraná - AEFS/PR, com o Programa de 

Aprendizagem Profissional.  



Com quase 65 anos de fundação, atua na proteção social básica, com o serviço de promoção da 

integração ao mercado de trabalho, na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência auditiva e 

em ações de convívio social com a pessoa idosa. O objetivo do programa é qualificar adolescentes 

para o mundo do trabalho e inseri-los como aprendizes nas empresas. 
 

Terceiro lugar 

 
Landis+Gyr, com o Programa Eficiência Energética La ndis+Gyr.  

A empresa promove soluções de medição de eletricidade, gás e água para empresas de serviços 

públicos. O programa premiado promove a prática ambiental de redução de consumo de energia 

elétrica no âmbito da empresa e além, com a extensão das ações às residências de seus funcionários 

e terceiros através de atitudes sustentáveis. 
 


