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COPEL COMPLETA XS ANOS 
Com uma série de festivida 
des, a COPEL vai comemorar 
no fin a l de outubro o s eu 
159 a n iversário. Motivo de 
grande jÚbi lo, junto a os mi 
l hares de f uncionários e~ 
e xtensivamente, à popu l ação 
paranaense , a data magna da 
Companhia repre sen ta um f a 
to consagr ador: nêsse c urtÕ 
espaço de tempo a COPEL s! 
tua-se entre as maiores em 
prêsas de energia elétr icã 
do Brasil. 

* * * Criada pelo Govêrno do Esta 
do em 1954, através do De 
creto de número 14.947, fo 
ram definidas assim as suas 
finalidades: planejar, cons 
truir e explorar sistemas 
de produção, transmissão e 
distribuição de energia elé 
trica. Constituída como sÕ 
ciedade anônima, o Capital 
ini cial da COPEL foi fixado 
em 800 mil cruzeiros novos , 
par t i c i pando o Govêrno d o 

Estado com a subscrição de 
799,9 mil . Atualmente, oca 
pita! f o i estabelecido em 
300 milhÕes de cruzeiros no 
vos. 

Foi a parti r de .1961 que a 
Emprêsa rece beu conside rá 
vel impulso , alterando si~ 
nifica tivamente a sua pos i 
ção com relação ao per íodÕ 
anterior. Em vez de 14 l oca 
! i dades s e rvidas em 1960~ 
até o final de outubro do 
corrente ano a eletricidade 
e distribuída diretamente 
pela COPEL em 210 cidades; 
em grosso, vendemos energia 
para outras 8 concessioná 
rias, as quais redistribuem 
fôrça em cidades como Cur! 
tiba, Ponta Grossa, Irati, 
Guarapuava, entre outra~. O 
número de consumidores (li 
gações) subiu de 17 mil p~ 
ra mais de 112 mil. O total 
de linhas de transmissão e 
xistente em 1960 era de 18 
quilómetros; em 1969 deverá 

atingir a 4,5 mil quilÔm~ 
tros.O forne c imento de ener 
gia da COPEL, diretamente ã 
consumidores, até fins de 
19 69 alcançará 260 milhÕes 
de qui lowatts-hora , quando 
em 1960 n ão ultrapassara d e 
26 , 4 milhÕes. 

Com as g randes obras em im 
p lantação no Es tado, a po 
tência instal a d a no Paranã 
será acresc i d a até o i nÍcio 
do próximo an o com aproxima 
damente 300 mil quilowatts; 
além da energia que recebe 
remos de São Paulo, num mon 
tante de 50 mil quilowatts; 
através da linha Xavantes
-Figueira. Atualmente conta 
mos, em todo o Paraná, com 
350 mil quilowatts, para 
atender às necessidades das 
indústrias,estabelecimentos 
comerciais, dos consumido 
res rurais, bem como dos 
poderes pÚblicos supridos 
em tôdas as regiÕes parana 
enses. • 



Depoi~ de uma fase d~ para 
lizaçao~ reaparece o ~ornai 
interno desta Companh~a~oom 
nova feição~ redqcional e 
gráfica~ num esforço ao~ 
junto dos vári os Departame~ 
tos e Assessorias da CO~EL~ 
objetivando lev~r _a.oerca 
de 2.150 func~onar~os e 
seus familiares~ info~m~ 
çoes úteis sôbre a Empresa 
e suas realizaçÕes. Muitos 
não chegaram ~ conhecer o 
COPEL INFORMAÇOES~ em sua 
fase inicial~ lançc:d~ pelo 
Dr. Pedro Ricardo Dor~a~ da 
então "Subdivisão de R~l~ 
ções PÚblicas".Seis ed~çoes 
pilÔto fo r am distrib u~~as~ 
a primeira delas no a~~ 6 
de julho de 1963. A segu~r~ 
no dia 31 de agôsto do ~e~ 
mo ano~ o COPEL INFORMAÇOES 
pa ssou a circular normalme~ 
te~ chegando a pub~i~ar 22 
nÚmeros e mais 3 ed~çoes es 
peciais. O Último número ~ã 
primeira fase de sua ex~~ 
tênoia foi editado em 19 .de 
setembro de 1965. Depo~s~ 
foi absorvido pelo vert~g~ 
noso crescimento da COPEL . 
Vieram os livretos e os f~ 
lhetos ilustrados e o ao~ 
siderável aumento de enoa~ 
gos nos vários setor~s re~ 
ponsáveis pela ediçao do 
jornal, determinando a ~u~ 
pensão de sua publ~ca~a~ . 

1 Hoje êle vol ta, C: pr~nc~p~~ 
, timidamente, porem desde J~ 

esperando contar com a val~ 
osa colaboração de tod~s os 
copelianos~ pois de~era ser 
veiculo de divulgaçao_da E~ 
prêsa e da Associaçao ~os 
Funcionários. Na oportun~d~ 
de, cabe-nos informar aos 

' leitores que COPEL INFORM~ 
ÇÕES devera ser publfcado, 
inicialmente, de tres em 
três meses, devendo cartas, 
colaborações, sugestões, etc. 
serem reme·tidas a Assess~ 
ria de Relações PÚblicas, 
Rua Voluntários da Pátria, 

1 

233, 39 andar, conjunto 305, 
~ Curitiba. • 
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• mtran e 
e m ofício dirigido ao 

Prof. Pedro Viriato Par! 
got de Souza, o Eng9 Celso 
FabrÍcio de Mello, Diretor 
do DAEE, destacou: "Temos a 
satisfação de vir à : preseg 
ça de v.sa ., externar os 
nossos mais sinceros vot~s 
de admiração, pela l igaçao 
do Consumidor Industrial, 
o qual levari o n9 1. 000". 

"N- d os E prosseguiu: ao po em 
deixar de aplaudi r essa Co~ 
panhia, brilhantemente dir! 
gida por v.sa., pelos serv! 
ços que tem feito e por ceE 
to conti nuari fazendo, em 
prol do engrandecimento do 
nosso Parani". O ilustre ho 
mem pÚblico enfatizou, a se 
guir:"Por êstes feitos, mo~ 
tra que o Estado do Parana 
esti em fase de desenv~lv! 
mento nas diversas regioes, 
devido Única e exclusivameg 
te à existência de dispon! 
bilidade adequada de eneE 
gia elétrica, elemento est! 
mulador do progresso indu,!! 
trial". 

*** 
OEnge~heiro Fernando Lui~ 

Correa de Azevedo, ant~ 
go Diretor Administrativo 
da ELETROCAP, foi nomeado 
Diretor de Obras da Centrai s 
Elétricas do Sul do Brasil 
S.A. ELETROSUL. Paranaense, 
com 28 anos de idade, forro~ 
do em 1963 pela Uni~ers id~ 
de Federal do Parana, o En 
genheiro Fernando Azeve~o e 
o representante do Governo 
do Paraná na Emprêsa criada 
em 26 de dezembro de 1968, 
pela ELETROB~S, e des!i~~ 
da a produ~1r e transm1t~r 
energia eletrica nos tres 
Estados mais meridionais do 
País. 

* * * 
a USAID esti financiando 

parte do equipamento ut! 
lizado na ampliação da s~ 
bestaxão de Apucarana, sue 
devera estar em condiçoes 
para receber a energia a 
ser gerada pelas Usinas C~ 
pivari-Cachoeira (250 mil 
kW) e Xavantes (50 mil kW) . 
Custo estimado da obra, 

- - ~i t cujo termino esta prev s o 
para o primeir~ semestre d7 
1970: 3 milhoes de cruze~ 
ros novos. 

·; 

*** r. eferindo-se ao co~v~ni~ 
firmado entre o M1n1st~ 

rio da Agricultura e a CQ 
PE L,para eletrificar ~ m7io 
rural de Marechal Cand1do 
Rondon,o Ministro Ivo Arzua 
Pereira enviou telegrama ao 
Prof . Pedro Viriato Parigot 
de Sou za, afirmando que o 
convênio "decorre ga nova 
orientação do Minis!erio da 
Agric~ltura , de acordo.com 
a pol1tica de desenvolv1Ten 
to do Govêrno da Revoluçao, 
chefiado pelo eminente br~ 
sileiro Arthur da Costa e 
Silva, no sentido de levar 
ao homem do campo maior a.2. 
sistência técnica, meios n~ 
cessários ao seu desenvolv~ 
mento, be~ como o indisped~ 
sável conforto a que tem ~ 
reito". 

*** 
a lguns dos Distritos p~ 

ranaenses que receberam 
ou receberão os benefícios 
da energia elétrica, graças 
a convênios assinados entre 
as respectivas Prefeituras 
Municipais e a COPEL: Men 
deslindia ( Nossa Senhora 
das Graças ) , Ivaitinga (N2 
va Esperança) , Nova ~ilac 
(Florai), Caixa de Sao P~ 
dro (Apucarana) , Entre Rios 
e cantagalo (Guarapuava) • 

*** 
Com a finalidade de parti 

cipar de um curso de 
"Administracion & Accouting'~ 
seguiu dia 17 de setembro 
Último, para os Estados Uni 
dos, o Dr. Ubirajara P.G~ 
Barcellos, Chefe do Depart~ 
mente Contábil Finan~eiro . 
Nosso companheiro somente 
retornará dia 22 de dezem 

- "t ~ bro, sendo este ~ seu rc;~ 
ning program": San Franc1.2. 
co, CalifÓrnia; Berkeley, 
CalifÓrnia;Portland,Ore~on; 
Seattle, Washington ; Bo1se, 
Idaho·Oakland e Sacramento, 
Calif~rnia;Mínneapolis , Mi~ 
nesota; Los Angeles, C~l~ 
fÓrnia; Toronto, Ontar1o; 
Knoxville, Tennessee; New 
York e Syracuse, New York• 



MIL CONSUMIDORES INDUSTRIAIS 
~sse notável crescimento de 
ve-se a ligações de energiã 
em novas cidades e princi 
palmente porque a utiliz~ 
ção de luz e fôrça pelas ig 
dústrias tem sido aumentada 
de forma excepcional . 

Ao solicitar ligação de 
energia elétrica para o ns>~ 
so escritÔrio de Paranava1, 
os diretores do Frigorífico 
Baggio não sabiam que um f~ 
to importante ocorria naqu~ 
le moment~:era precisamente 
a milésima indústria paran~ 
ense que passaria a contar 
com os benefÍcios da ener 
gia fornecida pela COPEL em 
tôdas as regiÕes paranaen
ses. 
Além de atender a sua area 
de concessão, com forneci 
mento direto para mais de 
duas centenas de cidades, a 
COPEL ainda vende energia 
em grosso para outras con
cessionárias. Outro tanto 
de estabelecimentos indus 
triais, abastecidos indire 
tamente, é beneficiado com 
eletricidade ~erada pela 
nossa emprêsa. Esse forneci 
mento indireto atinge cidã 
des como Curitiba, Pontã 
Grossa, União da VitÓria, 
Guarapuava,Irati e outras. 
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Excepcional !ndice - ~ inte 
ressante frisar que o cons~ 
mo de energia elétrica p~ 
las indústrias abastecidas 
pela COPEL vem crescendo! 
desde 1960, a uma taxa me 
dia acumulativa anual de 48 
por cento. ~ um Índice de 
incremento auspicioso, pois 
até agora não alcançado por 
nenhuma outra emprêsa de 
energia elêtrica do Brasil. 

No decorrer de todo o ano 
de 1960, as 98 indústrias 
supridas pela emprêsa consu 
miram 1,9 milhão de quilÕ 
watts-hora, ou seja, cadã 
indústria consumiu em mêdia 
cerca de 21 mil quilowatts 
hora. Em 1968, o número de 
indústrias abastecidas pela 
COPEL era de 774, cujo con 
sumo, naquêle ano, atin2iu 
um total de 46,4 milhoes 
de quilowatts - hora,ou seja, 
cada indústria utilizou uma 
média de 60 mil quilowatts 
hora. 

Para 300 milhões 

Há Segurança - Um d~s fatª 
res gue age como força de 
atraçao de novos investimen 
tos em nosso Estado é ã 
existência de ~egurança no 
suprimento de energia elé 
trica. Possuindo eletricidã 
de em nível adequado à de 
manda das emprêsas, a COPEL 
participa significativameg 
te do surto de desenvolvi 
men~o que se verifica no P~ 
rana. 
Com o propÔsito de conti 
nuar aumentando a disponibi 
lidade energética, suprindÕ 
as necessidades e ativando 
o progresso em tôdas as re 
giÕes, a Companhia deverã 
acionar dentro de alguns me 
ses os geradores da Usinã 
Hidrelétrica da Foz do Cho 
pim, acrescendo mais 44.000 
quilowatts à potência insta 
lada no Estado do Paraná~ 

* O Capi tal Soaial da COPEL foi elevado de 210 para 300 
milhÕes de aruzeiros novos~ durante a Assembléia Geral Ex 
traordinária de aaionistas realizada no Último dia 9 de 
setembro~ sob a presidênaia do Prof. Pedro Viriato Parigot 
de Souza. Os'aaionistas apreaiaram a justifiaativa apresen 
tada pela Diretoria da Companhia aom pareaer favorável exa 
rado p•lo Conselho Fisaal. O aumento~ no montante de 90 mi 
lhÕes de aruzeiros novos~ destina-se em maior parte para 
atender às neaessidades de ampliação dos reaursôs de aapi 
tal da Emprêsa~ deaorrentes do programa de investimentos 
em aurso e do resgate de obrigações relativas e finanai~ 
mentos. 
Além de Diretores da COPEL~ estiveram presentes à Assem 
bléia Ge~al os senhores Rubens Bailão Leite~ Searetário dã 
Fazenda; Adeodato Volpi~ Presidente do Banao de Desenvolvi 
mento Eaonômiao do Paraná (BADEP); e Jerwis Weigert Wander 
ley~ Proaurador Geral do Estado. • 



DECEN 10 DE BONS SERVIÇOS 
Por terem completado 10 anos de serviços, vinte e três fun 
c ionários serão homenageados pela COPEL durante as soleni ~ 
dades comemorativas ao 159 aniversário, em outubro. Distin 
tivos e diElomas alusivos ao seu trabalho prestado nã 
COPEL serao entregues, em solenidade especial , pela Dire 
toria. 
Nessa relação,estão classificados quatro engenheiros, seis 
auxiliares administrativos, cinco eletricistas, dq'is auxi 
liares de escritÓrio, um operador de rádio, um técnico em 
contabilidade, um desenhista-projetista, um operador de 
usina, um técnico especializado e um datilÓgrafo. 

QUEM SÃO - Os seguintes funcionários completaram 10 anos 
de serviços na COPEL em 1969: 
Walkyria Klinguel fuss , João Laurinda de Souza Netto, 
Domingos Prata Barbosa, Ciro GÔdo Rocha, Arion O. Manente 
Goes, Carlos Nogueira Filho, João Carlos Calvo, José Anto 
nio da Silva, Eloy Brustolin, Eduardo Deininger, Wanda 
Fernandes Brantes, Nelson Moacir Raimundo, Álvaro Sala, 
Euclides Puntel, Sebastião Alves Ferreira, Walmique Rêgo 
Guimarães, Eliezer Geraldo, Ilaer Rodrigues de Brito, Mano 
el Guedes da Silva,Oswaldo Urbano Hoose,JÚlio Ferraz, Luiz 
Osmundo de Medeiros Filho e Janusz Borowicz. • 

COPEL: MAIOR EMPRESA PARANAENSE 
A COPEL é a maior Emprêsa do Paraná. Novamente êste ano a 

1 prestigiosa revista "VISÃO" fêz publicar o estudo denomin~ 
do "Quem é quem na economia brasileira",destacando as mai.Q. 
res emprêsas brasileiras, em vários ramos de atividade, 
considerando o Capital Social e as reservas com base nos 
balanços do exercí cio de 1968. Dessa forma, a COPEL surge 
em primeiro lugar, dentre tôdas as Emprêsas do Paraná. 
Eis as cinco maiores sociedades anônimas de nosso Estado 
(em NCr$ 1.000): 19 Companhia Paranaense de Energia Elé 
trica-COPEL - 200.900,00; 29 Banco de Desenvolvimento EcÕ 
nômico do Paraná-BADEP - 128.650,00; 39 Banco do Estado dÕ 
Paraná S.A-BEP - 43.419,00; 49 Centrais Elétricas Capivari 
-Cachoeira-ELETROCAP - 36.410,00; 59 Hermes Macedo S.A.-
34.823,00. 

ELETRICIDADE - Dentre as maiores Emprêsas brasileiras, sur 
gero em grande número as concessionárias de energia elétri 
ca, aparecendo a COPEL em pôsto de relêvo, ocupando a nonã 
colocação. são estas as maiores emprêsas de energia 
elétrica do PaÍs: 19 Centrais Elétricas de São Paulo -
- CESP - 2.511.367,00; 29 Light-Serviços de Eletricidade-
2.212.019,00; 39 Centrais Elétricas Brasileiras-ELETROBRÁS 
- 1.777.989,00; 49 Central Elétrica de Furnas S.A. -
675.474,00; 59 Centrais Elétricas de Minas S.A.-CEMIG-
566.254,00; 69 Cia. Hidro-Elétrica de São Francisco-CHESF 
- 411.543 ,·oo; 79 companhia Paulista de Luz e FÔrça-CPLF-
398.619,00; 89 Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande 
do Sul-CEEE - 313.461,00; 99 Companhia Paranaense de Ener 
gia Elétrica - COPEL - 200.900,00. -

AS MAIORES - No ámbito nacional, e dentre tôdas as socieda 
des anonimas,a COPEL situa-se em posição bastante honrosa~ 
pôsto que, além de ser a primeira em~rêsa paranaense, é a 
trigésima sexta do País. A maior empresa brasileira é a Pe 
tróleo Brasileiro-PETROBRÁS, cujo Capital Social e reser 
vas atinge NCr$ 2.846.530,00. As três seguintes colocadas 
são, respectivamente, a CESP, a LIGHT e a ELETROBRÁS• 
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CASAMENTO - Dia 6 de se 
tembro aontra{ram nÚE 
aias na cidade de Lon 
drina 3 a srta . Helenã 
Hiroko e o Engenheiro 
Tomio Yorinori. Êle é 
o Coordenador do Siste 
ma Campo Mourão. O jÕ 
vem casal foi efuaivã 
mente cumprimentado.-

• ANIVERSÁRIOS - Alguns 
Aniversariantes ilus
tres do Último trimes 
tre do ano: 

Ou.:tu.b!to -
Dia 4: Márcio Paladino 
Mesquita (Sede) 
Dia 6: Antonio Soares 
Diniz (Cascavel) 
Dia 10: João Carlos de 
Souza Lambaah (Sede) 

Novemb!to -
Dia 20: Ubirajara Pria 
mo Baraellos (Sede) 
Dia 22: Pedro Ricardo 
DÓria (Sede) 
Dia 2J:Roberto Madatoz 
zo (Apuaarana)e Otávio 
Bittenaourt (Sede) 
Dia 27: Carlos Eduardo 
Gouvêa da Costa (Sede) 
Dia 28: MaTiano Silva 
Filho. 

• Dia 19 de novembro 
transcorrerá maia uma 
data nataliaia da Sra. 
Egipaiatinda Vellosode 
Souza 3 digna espôsa do 
nosso Diretor Preaiden 
te,Prof. Pedro Viriato 
Parigot de Souza. 
Na oportunidade a eati 
mada aniversariante se 
rá bastante aumprim~~ 
tada por seu vasto a~r 
auto de amizades. • 



Para que você conheça um 
pouco mais de COPEL e da 
sua gente, em tôda a edição 
da COPEL INFORMAÇÕES estare 
mos contando alguma coisã 
sôbre funcionários da Emprê 
sa.Nesta oportunidade, voce 
saberá quem é o mais antigo 
funcionaria da COPEL: 
Nome: Adir Santana; NÚmero 
de Registro: 004; Data de 
Nascimento: 25 de março de 
19 26; Local: Curitiba, Para 
ná; Estado Civil: casado: 
com a Sra. Lourdes Santana, 
em 17.04.49;Categoria: Auxi 
liar de EscritÓrio; Lota= 
ção: Departamento de Admi 
nistração; Admissão na CÕ 
PEL: 19 de julho de 1955~ 

Ent~ev~~ta - Conta o comp~ 
nheiro Ádir Santana que sua 

Adir 

maior emoçao dentro da Em 
presa, ocorreu em 19 de ju 
lho de 1965, "quando compl~ 
tei 10 anos de COPEL e rece 
bi significativas homena
gens dos Diretores e cole 
gas". E já foi adiantando: 
"Na COPEL não sofri dece.E_ 
ções". A seguir, Adir Sant~ 

HORIZONTAIS - 2 - Forma arcaica do artigo 
"o"; 4 - Coisa de nenhum va 

lor (fig.); 6 -Nome dado a uma das formas 
da energia que manifesta a sua ação por fe 
nÔmenos de atração ou de repulsão,ou por fe 
nômenos mecânicos, calorÍficos, quLmicos~ 
etc.; 13- Entidade fÍsica capaz seja de di 
reta associação à matéria, seja (aparente 
mente ao menos) de existência independenteT 
14 - Neologismo derivado das iniciais"radio 
detection ranging"; 15 - Forma do pronome 
tu, quando precedido de preposição; 16- Pas 
sar ou transitar de um lugar para outro; 17 
- SÍmbolo do rádio; 18 - SÍmbolo do Õsmio; 
19 - SÍmbolo do ouro; 21 - Qualquer parte 
do esqueleto dos vertebrados; 24 - Grito de 
dor; 25 - Esvaziar; 27 -Dispor em camadas; 
29 - Pato real; 30 - Carvão incandescen te 
(plural); 32 - Exclamação de asco; 33- Demô 
nio tibetano; 34 - Conselho de Segurança Na 
cional; 36 - Milho torrado; 38- Aquela que 
sofreu operação cirÚrgica (plural); 41-
Grande vaso d e barro para lÍquidos; 42 -Gra 
ceja; 43 - Pedestal; 44 - Curso de ãgua(plu 
ral); 47- Para barlavento;48 -Expan são mem 
branosa ou cÓrnea do tÓrax dos insetos. -
VERTICAIS 1 - Cortar ramos de plantas; 

na destaca aspectos do iní 
cio da Emprêsa:"Foram dias 
difÍceis, pois a Companhia 
estava em fase embrionária, 
contando com apenas dois en 
genheiros e poucos funcionã 
rios. A Diretoria estava as 
sim constituÍda: 
Presidente: Prof. TemÍsto 
eles Linhares; Diretor Ad 
ministrativo: Dr. HeraldÕ 
Vidal Correia; Diretor Têc 
nico: Prof. Pedro Viriatõ 
Parigot de Souza, nosso 
atual Presidente". 
E para complementar, pediu 
espaço para dirigir-se aos 
novos funcionários da Comp~ 
nhia. "Com a minha experien 
cia,~posso afirmar qu~ a CQ 
PEL e a melhor Empresa do 
Paraná, para se trabalhar: 
O ambiente de trabalho e 
excelente. Aconselho a todos 
eficiência e lealdade no 
serviço, e camaradagem en 
tre os colegas". • 

2 - Ponto pelo qual uma cor
rente eletrica penetra num corpo; 3 - Pa la 
vreado (plural); 4- Nome que se dava ao 
sultão dos turcos; 6 - Prefixo -o mesmo que 
em; 7 - Teatro Guaíra; 8 -Mostra-se alégre; 
9 -Partia; 10 - Andar; 11 - Oferta;l2- SÍm 
bolo do erbio; 20 - Utilidaáe; 22 - Balcão 
de janela, que ressai da parede;23 - Do rei 
no de Sião; 25 - Praça de taba; 26 -RepÚbli 
ca argentina; 28 - Nivelada;30- Prelado que 

governa uma diocese; 31 - Anno Domini; 34 , 
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA;3 
- Filho de filho ou filha em relação ao 
pais dêstes; 36 - Acrescentar; 37 - Dificu 
dade (fig. -plural); 39- Acusada; 40- A 
mosfera; 43 - Instrumento de pedreiro; 45 
Partia; 46 -Vi la de Portugal. 
SOLUÇÃO NO PRÓXIMO NÚMERO. 
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IJretendia a AFC prosseguir com a publicação do seu jor
nal "AFC INFORMA", o qual entraria no seu segundo ano de 
existência. Tendo em vista o retôrno do "COPEL INFORMAÇl!ES", 
Órgão de divulgação da Emprêsa, a Assoc iação não mais fará 
editar seu prÓprio boletim, passando a oferecer seu : notic! 
ári o neste periÓdico. • 

are e de nUlidade poblica 
Disse bem o ilustre companheiro José Tavares de Oli 
veira Lemos, orador da Diretoria que encerrou o seu 
mandato, quando, ao discursar na posse dos novos di 
rigentes, asseverou:"Hoje a AFC atingiu uma fase de 
crescimento tão significativa , que seu nome ultra 
passou o âmbito da Emprêsa,passando a figurar entre 
as grandes entidades estaduais". 

Na verdade, aquêle colega de trabalho referia-se,in 
clusive, ao elevado conceito da entidade nos meios 
sociais, esportivos e culturais do Estado, ao ponto 
de, mediante projeto aprovado na câmara Municipal 
de Curitiba, ser considerada de Utilidade PÚblica. 

É o seguinte o teor da Lei, sancionada pelo Prefei 
to Omar Sabbag: 

Le.-i. rtC! 3438, de 30 de dezembtto de 1968. 

"Vec.f.atta de U:Uf.-<..dade PÚbüc.a a ASSOCIAÇÃO VOS 
FUNCIONÁRIOS VA COPEL". 

A Câmatta Murt-<..c.-<..paf. de CuttLt-<..ba, Capd:af. 
tado do Pattartá, dec.tteto u e eu, Ptteóe-<-to 
c.-<..paf., .6 artc.-<..orto a .6 egu-<..rtte L e-<.: 

do E-6 
Murti 

Attt-<..go 1Q - É dec.f.attada de Ut-<..f.-<..dade PÚbf.-<..c.a 
a A-6.6 oc.-<..aç.ã.o do-6 Func.-<..ortâtt-<..o-6 da COPE L, c.om 
.6ede e óÔtto rte.6ta Cap-<..taf.; 

Attt-<..go 2Q - E.6ta Le-<.. erttttattá em v-<..gott rta data 
de .6ua pubf.-<..c.aç.ã.o, ttevogada-6 a-6 dúpo-6-<..ç.Õe-6 
em c.orttttátt-<..o. 

Paço da L-<..bettdade, em 30 de dezembtto de 1968. 

Oma!t Sabbag 
P !te ó e.<.. to Murt-<..c.-<..paf.. 

A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado, 
de 18.01.69, pág. 2. 

Na oportunidade, a AFC recebeu um exemplar do D.O. 
e os cumprimentos da Incamex-Importadora Exportado 
ra Ltda., e cÓpia da referida Lei,remetida pelo com 
panheiro Rogério Chatagnier. -

Receberam cartas de agradecimentos, da Diretoria da 
AFC, o Vereador Acyr José, Presidente da Câmara Mu 
nicipal, a Vereadora Haria Clara Tesseroli, e o Pre 
feito Omar Sabbag. • J 

~ ~~------~----~----------------------~· 

~ No ano em curso já foram 
realizadas três concorridas 
reuniões dançantes, na sede 
social de Campo Comprido. 
Numa delas foram homenagea 
das as candidatas ao concur 
so "Rainha do Turismofentr~ 
as quais as copelianas Wil 
ma (representando a AFC) e 
SÔnia , do SDS. 

~ Continua a AFC a atender 
seus associados, na medida 
do possÍvel, através do De 
partamento de Tesouraria. 
Nos Últimos 5 meses foram 
atendidas cêrca de 400 soli 
citaçÕes, com crescente co~ 
parecimento do associado in 
teriorano. 

.. O Departamento Esporti 
vo, que tão bem representã 
a Associação, em quaisquer 
competições, ganho u 10 jogos 
completos de camisas, sendo 
que ? destinam-se às valen 
tes equipes do interior. 

~ Encontra-se em fase de 
formação o Coral da AFC, que 
tem como Diretor o compa 
nheiro Durval Castilho Tã 
borda, da Assessoria de Re 
laçÕes PÚblicas. Durval tei 
curso completo de violino 
(ê professor) e muita exp~ 
riência em orquestras e co 
rais. 

~ Solicitamos aos senhores 
associados que enviem auges 
tões à AFC, qu e deve conti 
nuar recebendo o prestigiã 
menta de todos. SÕmen t e com 
a cooperação do copeliano 
teremos condição de tornar 
a Associação cada vez maior. 

~ As autorizaçÕes para com 
pras nas Farmicias Minervã 
podem ser solicitadas nos 
escritórios da Associação 
dos Funcionirios da COPEL, 
em qualquer dia do mês. 
Entretanto, convêm atentar 
para o desconto · em fÔlha, 
uma vez que o valor da com 
pra efetuada a pa r tir do 
dia 19 do mês so ê desconta 
do no mês subseqUente. 
Lembrete: não dei xem de de 
volver o s canhotos das auto 



rizaçÕes a AFC, apos as com 
pras. 
Outros artigos de consumo 
jâ estão sendo fornecidos 
pela Cooperativa de Consumo 
COEMPEL LTDA. aos seus sÔci 
os-cotistas, i Rua Mal . Fl~ 
riano Peixoto 1681. 

* Os funcionároios da ELE 
TROCAP-Sede croiaram a Asso
aiação Desporotiva ELETROCAP 
-ADE, tendo o Deparotamento 
de Xadroez iniciado toroneios 
sensacionais, sob a batuta 
do Eng9 Osval.do Herek. A ADE 
tem roeal.izado competições 
seguidamente, em várias mo 
dal.idades esporotivas, com 
aroescente ·sucesso. 

~ O Departamento de Servi 
ço Social da AFC jâ conce 
deu os seguintes beneficias; 
durante o ano em curso: 5 au 
xLlios funeral, 8 emprésti 
mos para aquisição de ocÜ 
l~s~um emprést!mo para agui 
s1çao de aparelho ortopedi 
co, 4 empréstimos para escÕ 
lares e 21 empréstimos de 
emergência. 
Todos os empréstimos feitos 
através do DPSS estão isen 
tos do pagamento de juros: 

~ Seroá das mel.horoes a proo 
groamaçao da AFC paroa o fi 
nal. do mês~ quando a COPEL 
comemoroaroá seu 15Ç aniverosá 
roio. Muito esporote e aconte 
cim!ntos socia~s na proogro~ 
maçao que sera ampl.amente 
divul.gada. 

~A equipe da AFC, vice
-campeã da cidade, já está 

às voltas com_o Certame de 
Futebol de Salao de 1969. No 
primeiro jÔgo o timaço empa 
to~ com o BÔca, que é cam 
peao curitibano (3x3). Com 
os reforços de zé Mârio, Di 
co, LÔris e Bira, o titulÕ 
estã mais pr Ôximo. 

~ Nàsso companheiroo Gil.bero 
to Groiebel.ero (DPM) está en 
tusiasmado com o sucesso dÕ 
II Campeonato Interono de Pe 
Z.~das. De~ boas equipes es 
tqo em açao, gisputando o 
t~tul.o no Estadio Wal.froido 
do Rosároio. Os juizas são 
da FPF e a oroganização está 
excel.ente. 

~ Depois de ter surrado a 
Seleção Paranaense, formada 
por jogadores de Londrina, 
o time de Futebol de Salão 
da AFC teve seu cartaz au 
mentado. Tem convites parã 
jogar em Maringã, Monte Ale 
gre e Irati. E vai. -

~ 
~ Aos associados cine-foto 
amadores, um enderoêço quen 
tissimo;Rochester Photo SeP 
v ice, P. O. Bo:s . 943, BuffaZ.o-; 
N.Y., 14240, U.S.A. 
Dentro do custo de roevel.a 
ção, êsse Z.aboroatóroio estã 
dunidense roemete fil.me viP 
gem idêntico e em quantidã 
de igual. ao que foi enviadÕ 
paroa proocessamento (desde 
que Kodak ou Ansco). 
Isto é, o associado nunca 
mais necessitaroá compra!' 
fil.me. Sol.icitem os fol.he 
tos expl.icativos paroa cons 
tataroem o nivel. da"pedida""; 

*Sede campestt'• da Associação~ •m Campo Comprido 

7 

A Cooperativa de Consumo 
dos funcionários da COPEL 
já é uma realidade. Depois 
de um exaustivo trabalho, 
os responsáveis pelo empre 
endimento colocaram a COEM 
PEL em condições de funciÕ 
~amento, gra~as, inclusive~ 
a colab~raçao da Diretoria 
da Empresa e de boa parte 
dos copelianos da sede, que 
acreditaram na iniciativa. 
Atualmente a COEMPEL conta 
com 300 cooperados, acredi 
tando-se que com a reabertü 
ra das inscrições mais cêr 
ca de 200 funcionários de 
vam ser arregimentados.Seus 
dirigentes tudo farão obje 
tivando atender todo o pes 
soal da sede. Inicialmente 
a Cooperativa está funcio 
nando na Rua Marechal Flori 
ano Peixoto, entre as ruas 
GetÚlio Vargas e Engenheiro 
Rebouças. 

INSCRIÇÃO - Deverão ser de 
clinados no ato de inseri 
ção o nome, nacionalidade~ 
estado civil2 data de nasci 
mento, endereço, Profiss ão 
e documento de identidade, 
completando-se a assinatura 
c9m a identificação com o 
numero de registro e lota 
ção na Emprêsa. Todo o i ns 
crito deverá pagar uma jÓiã 
de NCr$ 10,00 descontada em 
fÔlha de pagamento. Poderão 
ser subscritas cotas, no mÍ 
nimo de 3 e valor de NCr$ 
10,00 cada uma. O desconto 
será feito em fÔlha, sendo 
a s inscrições de 3 cotas 
descontadas de uma só vez; 
as inscri2ões de 4 ou mais 
cotas serao descontadas uma 
por mês atê o máximo de lO 
meses. 

COMPRAS - As aquisições na 
Cooperativa serão desconta 
das em fÔlha, sendo o limi 
te para compra o correspon 
dente ao capital subscritõ 
por cooperado, notando-se 
gue pa~a.os nov9s inscritos 
esse l~m~te esta vinculado 
à integralização das cotas 
subscritas. • 



MAIS DE 1,5 BILHÃO DE kWh 
A proximidade de tão ausp! 
ciosa data como a do aniver 
sário da COPEL - em se trã 
tando, sobretudo,de 15 anos 
de existência -, conduz a 
que se procure as mais di 
versas maneiras de demons 
trar o quanto a nossa Empre 
sa cresceu. Muitos são os 
aspectos que poderão ser 
abordados, mas, na verdade, 
qualquer que seja o ponto 
de vista escolhido, nunca 
será possível retratar com 
absoluta fidelidade a gran 
deza da obra. Poder-§e-iã 
enumerar os milhares de qui 
lÔmetros de linhas de trans 
missão que interligam cêrcã 
de dois têrços do Estado,as 
centenas de subestações 
transformadoras destinadas 
ao abastecimento de 216 lo 
calidades ou, ainda, as inu 
meras fontes geradoras de 
energia que ajudam o Paraná 
a desenvolver-se. 

Outro modo de descrever o 
que é a COPEL no ano de seu 
159 aniversário, seria rela 
cionar as principais obras 
da Companhia que,por si, já 
dizem muito: Hidrelétrica 
de Salto Grande do Iguaçu, 
Hidrelétrica Mourão I, Hidre 
létrica da Foz do Chapim 
(em fase de conclusão); su 
bestações de Campo Compri 
do, Figueira e Uberaba; Usl 
nas Diesel de Curitiba, Mã 
ringá e Umuarama, e outras 
tantas peças fundamentais 
do Sistema Elétrico do Para 
ns, em implantação pela CQ 
PEL. 

Seria igualmente válido fa 
zer-se referência ao cresc~ 
menta do número de consumi 
dores atendidos pela Empre 
sa, ao aumento da geraçãõ 
de energia, ou do incremen 
to do consumo desta. Prefe 
rimos êste Último aspecto 
que, seguramente, configura 
-se como um dos mais impor 
tantes. É o consumo de ener 
gia elétrica, na realidade~ 
a maneira mais significati 
va de se avaliar a efetivã 
contribuição de uma Emprêsa 
como a nossa para o desen 
volvimento do Paraná. -

Assim é que há apenas nove 
anos, ou seja, em 1960 a CQ 
PEL forneceu aos seus consu 
rnidores (17.055) cêrca de 
26,4 milhÕes de qui lowatts
-hora. Os Índices mais ex 
pressivos de crescimento dÕ 
consumo e da venda de ener 
gia em grosso a outras con 
cessionárias foram atingi 
dos a partir de 1961. Daque 
le ano até outubro em cursõ 
o total de energia vendido 
pela Emprêsa deverá alcan 
çar um bilhão e seiscentos 
milhÕes de quilowatts-hora, 
entre fornecimento a consu 
midores ligados diretamente 
(cêrca de 112.000, atualmen 
te) e venda em grosso a ou 
tras emprêsas. 

Somando-se a êsse montante, 
a quantidade de energia for 
necida no período 1957/196Õ 
(38 milhÕes de kWh), infere 
-se que, durante os 15 anos 
de existência da COPEL, cêr 
ca de 1 bilhão e 640 milhÕes 
de quilowatts-hora já foram 

colocados à disposição da 
indústria, do comércio e da 
população paranaense. Pouco 
ma~s de dois têrços (1,1 b! 
lhao) foram entregues dire 
tamente aos consumidores, e 
os restantes 540 milhÕes de 
kWh foram vendidos em gros 
so para redistribuição por 
outras emprêsas. 

A COPEL, todavia, não dimi 
nuiu o seu ritmo de cresci 
menta. Até o final dêste 
ano o fornecimento de ener 
gia deverá alcançar aproxi 
madamente 400 milhÕes de 
quilowatts-hora. Isto sign! 
fica, pois, que a média men 
sal de vendas da Emprêsa em 
1969 é superior ao forneci 
menta global de todo o anÕ 
de 1960. SÕmente êste aspe~ 
to, relativo ao fornecimen 
to de energia elétrica, jã 
permite afirmar que a COPEL 
figura, com merecido desta 
que, entre as emprêsas de 
eletricidade que mais cre~ 
cem no Brasil. • 

Aproveitamento Foz do Chopim 

Nos próximos meses 
deverá entrar 
em operaçao 
a Usina 
HidreZétrica 
da Foz do Chopim 
(4 4 . 000 kW ) , 
que deve r á 
abastecer cêrca de 
50 munia-ípios 
do Oeste 
e Sudoeste 
do Estado. 
Aspeato interno 
da Casa de FÔrça, 
onde estão sendo 
instalados os dois 
geradores , assim 
como executado 
o acabamento finaZ 
daquêZe setor 
da obra. 


